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.  

على  لقد اجتهت معظم دول العامل يف السنوات األخرية إىل تنمية وتطوير اقتصادياا اعتماداً
ع به هذه األخرية من خصائص جتعلها وسيلة ملا تتمت منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، نظراً

ة كبرية من خالل حضيت هذه املؤسسات بعناي الة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، لذا فقدفع
  .العمل على ترقيتها ودعمها حىت تقوم بالدور املنوط ا على أكمل وجه

تعد ة املؤسسات الصغرية واملتوسطة كمحرك أساسي اجلزائر من بني الدول اليت أدركت أمهي
مطلع ذه املنظومة احليوية مع  اهتمامهاللنهوض باالقتصاد الوطين وحتقيق التنمية فيه، لذا فقد زاد 

التسعينات من القرن املاضي، بتخصيص هلا كل أشكال الدعم املالية واالقتصادية والقانونية 
  .والتشريعية

يف مجيع املستويات وذلك الت العميقة والسريعة اليت يشهدها العامل اليوم، وبالنظر للتحو
يف  ملنافسة بني املؤسساتا اشتداد درجة إىل باإلضافة كنولوجية،توال ، السياسيةاالقتصادية االجتماعية

، وتفرض عليها وتعقيداً راًاملؤسسات أكثر تغيهذه هذا جيعل من بيئة أعمال  فإنّ ،خمتلف القطاعات
  .من املخاطر والتهديدات مزيداً

االقتصاد اجلزائري لن  االقتصاديات العاملية بعضها على بعض، فإنّ وانفتاحويف ظل العوملة 
الت اليت جتعل من بيئة عمل املؤسسات االقتصادية الوطنية، وخاصة منها عن تلك التحو مبنًءيكون 

 ن لزاما على هذه املؤسسات بالذات، لذا كاوتشابكاً املؤسسات الصغرية واملتوسطة أكثر تعقيداً
وحىت تضمن بقاءها واستمرارها، أن تأخذ بعني االعتبار املتغريات البيئية احمليطة ا وما تفرضه من 

نقاط القوة والضعف  اكتشافف كذلك على بيئتها الداخلية من خالل يدات، وأن تتعرفرص ود
  .ايف إدار اًإستراتيجي اًليكون هلا بعدفيها، 

إال بتوفر املعلومات  مؤسسة بتحليل بيئتها، سواء الداخلية أو اخلارجية، لن يتم قيام أي إنّ
 الةمعلومات إدارية فع لك إال بوجود نظمق ذالضرورية والدقيقة ويف الوقت املناسب، ولن يتحق

من هنا تربز  ،تكون مبثابة املصدر األساسي الستقاء املعلومات ذات املصداقية اليت تبىن عليها القرارات
ة الدور اإلستراتيجي لنظم املعلومات اإلدارية، من خالل استخدامها ليس فقط كأداة إلجناز أمهي

ته أمهي اعتباركأداة للتحليل البيئي اإلستراتيجي، على كذلك ما وإن ،تالقرارا واختاذوظائف اإلدارة 
ةخاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنمو وتتطور يف ظل بيئة تنافسية حاد.   
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  البحث إشكالية .1
اشـتداد  التعقيدات الكبرية اليت تشهدها بيئة أعمال املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية و يف ظلّ

رات التكنولوجية على االقتصاد العاملي، وكذا التطو ياجلزائر االقتصاد املنافسة العاملية، وذلك بسبب انفتاح
ى هذا راا، ولن يتأتهذه البيئة أصبحت تتطلب التحليل العميق والصحيح للتأقلم أكثر مع متغي فإنّ ،املذهلة

د املؤسسة باملعلومات اليت حتتاجها للتعامل بنجاح مـع  يزومن خالل حيازة نظام معلومات إداري سليم  إالّ
  .حميطها

    :ل الرئيسي اآليتتساؤإشكالية مذكرتنا تتمحور حول ال فإنّ ،انطالقا من هنا

ة اعتماد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر على نظم املعلومات اإلدارية كأداة ما مدى أمهي

  ؟ موما هي سبل حتسني هذه النظ ،ارهاطلتحليل البيئة اليت تعمل يف إ

  :من هذا التساؤل الرئيسي ميكن طرح التساؤالت اجلزئية التالية

كواحدة CHIALI Profiplast  شركة ( الصغرية واملتوسطة اجلزائريةلدى املؤسسات  هل يوجد فعالً -
 صها؟هذه األنظمة، ما هي أهم خصائنظما للمعلومات؟ ويف حالة وجود  )من هذه املؤسسات

هل تقوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر بتحليل بيئتها الداخلية واخلارجية؟ وما هي أهـم   -
 هذا التحليل؟) مالمح( مظاهر

حتليـل   علـى إىل أي مدى تساعد نظم املعلومات اإلدارية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية  -
  متغريات بيئة أعماهلا؟

 طـرق الما هـي  و ؟امعلومانظم وتطوير  تحسنيب الوطنية ة واملتوسطةالصغري املؤسسات قومهل ت -
 ؟املتبعة يف ذلك

 فرضيات البحث .2
  :يف إطار هذه الدراسة سيتم وضع الفرضيات التالية

ـ ، لكنها معلوماتلل نظم علىاملؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية  تتوفّر - مـن مؤسسـة   ف ختتل
احلاصـلة يف جمـال    الكـبرية  راتبالنظر للتطو راًأقل تطوها وبأنطة اسالبز بتتمي كما أنها ،ألخرى

  ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

- ؤدحبيـث   ،وماتعلزيادة مالئمة امل إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطةيف  نظم املعلومات ي استخدامي
عن نقـاط القـوة   التعرف من إىل حد ما التمكّن ، وبالتايل عناصر البيئة الداخلية تساعد على حتليل

  ؛ا املوجودة الداخلية والضعف
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 قتنـاص ال اخلارجية عناصر بيئتها تحليلب بشكل كبري الوطنية املؤسسات الصغرية واملتوسطةال تم  -
 وحملدوديـة ، من جهـة  اجلواريةأو  حبكم القربوذلك ، املفروضة التهديداتتفادي و املتاحة الفرص

    ؛من جهة أخرى لى املستوى اإلستراتيجيع امعلومانظم  تطبيقات

املسـؤولني إىل  سعي من خالل  باملؤسسات الصغرية واملتوسطة الوطنية ةالم معلومات فعنظ جيادإإنّ  -
  .اخلارجيةوفهم وتفسري متغريات بيئتها الداخلية  منبدرجة كبرية  مكّنهاالشك أنه سي حتسينها،

3. وضوعة املأمهي  

تتمثل يف إبـراز   للموضوع ة العمليةفاألمهي ؛العملية والعلمية ة بالغة من الناحيتنيأمهي املوضوعيكتسي      
ما خاصة منها الصغرية واملتوسطة، ليس فقط فيية بالنسبة للمؤسسات اجلزائرية، أمهية نظم املعلومات اإلدار

استخدامه إلستراتيجي من خالل ما حىت على املستوى اختلف الوظائف اإلدارية، وإنمل التسيري اجلاريب يتعلّق
  .الداخلية واخلارجية البيئة وعوامل ظروف خمتلف تحليل وتشخيصل كوسيلة

اليت ميكن للمؤسسات الصغرية  الضرورية بعض اإلرشادات والتوصيات قدمكما أن هذا البحث قد ي
تحسني مسـتويات  ل ،ئمة اواملتوسطة الوطنية استخدامها يف استحداث نظم جديدة، أو تطوير النظم القا

  .يف األسواق أدائها ودعم مركزها التنافسي

أما من الناحية العلمية، فالبحث يجنزت يف جمـال  مسامهة متواضعة وبسيطة وتكملة للبحوث اليت أُ عد
  .اقتصاد املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ونظم املعلومات اإلدارية

  اختيار املوضوع أسباب .4

  :ما يلي نذكر اتهذا املوضوع بالذّ خنتار لتنااليت جع سباباأل من بني
 هـذا  خمتلف جوانبيف التعمق أكثر  ، ورغبة منا يفاإلدارية نظم املعلوماتامليول الشخصي ملوضوع  -

بالنسـبة   يف التطبيق ضرورة ملحة، راهنيف الوقت ال ،نظم املعلومات أصبحت وأنّخاصة ، املوضوع
ما تفرضـه   يف ظلّ حتقيق النجاحو االستمرارو البقاء ن منحىت تتمكّ وذلك ،املؤسسات لكل أنواع

 .حتديات بيئة األعمال من

   االقتصادية اجلزائريةيف املؤسسات تطبيق نظم املعلومات اإلدارية  وخصوصية حماولة التعرف على واقع -
م استخدامات هذه الـنظ  جمملعلى ف وكذلك التعر، يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة صوصباخلو

     .اإلستراتيجية نواحيالب ما يتعلّقخاصة في

املؤسسـات  ، فمعظم الدراسات اليت تناولت موضوع اضيعمثل هذه املوتناولت قلّة الدراسات اليت  -
 مسـامهتها يف التنميـة   ،اليت تعاين منـها  املشاكل ،جوانب التمويلركّزت على  الصغرية واملتوسطة
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، تساهم يف إثـراء املكتبـة   ولو كانت متواضعةحىت ، يدةفاملوضوع يعد إضافة جدوبذلك وغريها، 
  .اجلامعية

 أهداف البحث .5

  :ف علىإىل التعر يهدف هذا البحث أساساً
نظم املعلومات اإلدارية، وعلى طبيعة وآليات عمل هذه النظم يف املؤسسات الصـغرية واملتوسـطة    -

 .اجلزائرية

- علومات كوسيلة لتحليل عناصر البيئة اليت تتواجد ة استخدام نظم املمدى وعي هذه املؤسسات بأمهي
فيها، واليت تمن أكرب التحديات اليت تواجهها يف الوقت احلاضر عد. 

ن خالل املعلومات الضـرورية الـيت   يف تسهيل عملية التحليل البيئي م املعلومات ممدى مسامهة نظ -
 .رهاوفّت

  ات السابقةـالدراس .6

، تكنولوجيا املعلومات هلا عالقة بنظم مواضيع تناولت اليت الدراسات من العديد يف احلقيقة توجد
 تناولـت  اليت الدراسات اأم وتطبيقاا اإلستراتيجية يف املؤسسات،املعلومات، اإلدارة اإللكترونية وغريها، 

يف حـدود مـا    دراستنييمكن إدراج فاصة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، خ بصفة عمثل هذه املواضي

   :تطعنا التوصل إليهاس

دور " :بعنـوان  من السـعودية  الدين فتح القادر عبد ابتسامدراسة قامت ا الباحثة  :الدراسة األوىل  �

 علـى  ميدانيـة  دراسة -واملتوسطة الصغرية للمشروعات تنافسية ميزة االلكترونية يف حتقيق اإلدارة

  " حمافظة جدة
 يف االلكترونيـة  اإلدارة تلعبه أن ميكن الذي ورالد إيضاح ،هذه الدراسة أهداف من كانحيث 

 البقـاء  اهل تضمن تنافسية ميزة حتقيقو رفع أدائها من ،مبحافظة جدة واملتوسطة الصغرية املشروعات متكني
 حتـديات  تواجهأصبحت السعودية  يف واملتوسطة الصغرية الشركات، خاصة وأنّ السوق يف واالستمرار

 ودخـول  السوق انفتاح من يتبعه وما العاملية التجارة ملنظمة السعودية مامانض موضوع أمهها من كبرية،
 تكنولوجيا ثورة وانفجار والعوملة العاملي االقتصاد ظروف رتغي إىل باإلضافة ،كامل بشكل العاملية املنافسة

 بغـرض  هلاأعما إدارة طريقة يف النظر بإعادة تقوم أن املشروعات على هذه لزاما أصبح لذا ،املعلومات
 .ياتالتحد هةمواج

 :يلي ما الدراسة هذه وكان من أهم نتائج

 اإلدارة وأدوات مفـاهيم  اسـتخدام  وبني األداء فعالية ارتفاع بني طردية إحصائية عالقة وجود   -

 .واملتوسطة الصغرية املشروعات يف االلكترونية
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 يف تنافسـية  ميـزة  إىل والوصول نظمةامل يف األداء فعالية ارتفاع بني طردية إحصائية عالقة وجود  -

 .أنشطتها وتسيري أعماهلا يف االستمرار على تساعدها واملتوسطة، الصغرية املشروعات

 واخلربة واملتوسطة للمعلومات الصغرية املشروعات بافتقار أصحا بني طردية إحصائية عالقة وجود   -
  .ونيةااللكتر اإلدارة مفهوم تبين حنو التوجه يف الرغبة وبني

  :وانـبعن )Natacha Gondran( دراسة :الدراسة الثانية  �

"Système de diffusion d'information pour encourager les PME/PMI  à améliorer leurs 
performances environnementales" Institut nationale des sciences appliqués de Lyon 
France. 

وقد جاء يف هـذه الدراسـة أنّ معظـم     ،2001نوفمرب  27 يومشتها ت مناقمت وهي رسالة دكتوراه
بسـبب   ، وذلكعفويو طبيعي بشكل البيئية ال تقوم بالبحث عن املعلوماتاملؤسسات الصغرية واملتوسطة 

ها كما ، املادية والبشرية انقص إمكانياها تشكّل البيئة تنظر إىلأنرهايعيق  قيد على أنمنوها وتطو.   
البيئي للمؤسسـات الصـغرية    ظام املعلوماتالقيام بتحليل نمن هذه الدراسة هو  الباحثة كان هدف

 املؤسسـات علـى   هذه تشجيعو مساعدة وذلك دف ،له من أجل إجراء التحسينات املمكنة واملتوسطة
 دراسـة علـى  قد قامـت ال ، و)تركيز على البيئة مبفهومها اإليكولوجيال متّ( اآلثار السلبية للبيئة من قليلالت

 هو ضـروري  ؛للمعلومات البيئيةوصوهلا  وكذا ،يف بيئتها الصغرية واملتوسطة املؤسساتاندماج  نّأافتراض 
  .السلبية املذكورة يف تلك اآلثار للتحكّم

مؤسسـة صـغرية    47جه إىل والذي و ،طريقة االستبيان الباحثة يف دراستها التطبيقية على اعتمدت
 باإلضـافة إىل املعلومات البيئية، ها يف البيئة، ومدى بلوغها قييم مستوى اندماج، وذلك من أجل تومتوسطة

                عـن طريـق خـدمات    )ALSAPE et APRORA(يت مجعـي تحصـل عليهـا مـن    امل املعلومـات  حتليل
)SVP environnement(ّنت نتائج الدراسة أناملُ املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، وقد بي ـ  بةسـتجو ل تفض

الـذي   تشـخيص الـنقص   التوصل إىل ، كما متّاحلصول على املعلوماتاالعتماد على االتصال املباشر يف 
قترحـات  مجلـة مـن امل   وضعت الباحثة ، ويف النهايةاملعلومات البيئية ما خيصفي هذه املؤسسات تواجهه
 إليها، وذلـك  وصولال عمليةنشر املعلومات أمام املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتسهيل ضرورة  تتضمن

      .مستوى أدائها البيئيالبيئية والرفع من  يف خمتلف التأثرياتحىت تتمكّن من التحكّم 

  دراسةمنهج وأدوات ال .7
هذا النوع من أكثر مالءمة ملثل املنهج الوصفي التحليلي كونه  علىدراسة هذه الاجناز متّ االعتماد يف 

اخللفية النظرية دف صياغة وذلك  ات واملعلومات وتصنيفها وحتليلها،، وذلك من خالل مجع البياناضيعاملو
 طـرق ، وذلك باالعتماد علـى ال منهج دراسة احلالة االعتماد يف اجلانب التطبيقي على متّ، كما للموضوع

  :التالية
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، واالعتمـاد علـى   )بسـطيف  CHIALI Profiplastشركة ( الزيارة امليدانية للشركة حمل الدراسة -
 ؛واملقابالت الشخصية مع مسؤويل الشركةظة املباشرة املالح

 رنت؛الشركة على شبكة االنتب اصـاخل وقعاملاستخدام  -

مـوظفي  إطارات و آراء من أجل معرفة ،كأداة مكملة) االستمارة(طريقة االستقصاء االعتماد على  -
 .السابقةبالطرق معاجلتها  تعذّر اليتو املرتبطة باملوضوع وانباجل خمتلف حول الشركة

  جمال الدراسة وحدودها .8

، شرعنا يف 2008االنطالق فيها ابتداء من شهر نوفمرب  بعد إاء الدراسة النظرية للموضوع، واليت متّ
أكتـوبر   18بسطيف، وذلك ابتداء من ) CHIALI Profiplast( اجناز الدراسة امليدانية على مستوى شركة

 .2010 منتصف شهر فيفريإىل غاية  2009

  البحث ةـخط .9
واختبـار   وقصد اإلجابة على اإلشكالية املطروحـة  ،اإلملام بأهم اجلوانب الرئيسية للدراسةمن أجل 

، كمـا  آخر تطبيقيفصل نظريني، و فصلنيمنها  البحث إىل ثالثة فصول،الفرضيات املوضوعة، متّ تقسيم 
   :يلي

 تطـرق كمـا ي قة بنظم املعلومات اإلداريـة،  اجلوانب النظرية املتعلّأهم  الفصل هذا يتناول :الفصل األول
 أهم خصوصـيات نظـم املعلومـات   مع اإلشارة إىل  ،املتوسطةوغرية املؤسسات الص موضوع إىل كذلك

  .من املؤسسات اإلدارية املطبقة يف هذا النوع

للمؤسسـات   والداخليـة اخلارجية البيئة  متغيراتو حتليل عواملمن خالله إىل ق التطر متّو :لثاينالفصل ا 
 من املسؤولني نمكِّإستراتيجية ت علومات اإلدارية كأداةأمهية استخدام نظم امل مع إبراز، الصغرية واملتوسطة

عن خمتلف  معلوماتو بيانات من تلك النظم توفّره ميكن أن من خالل ماوذلك  ،تلك تحليلال عمليةب القيام
  .ئص املطلوبةباخلصاو العناصر البيئية

شـركة  ( عينة الدراسة علىالدراسة النظرية  أهم ما جاء يف يف هذا الفصل حاولنا إسقاط :لثلثاالفصل ا 
CHIALI Profiplast تحليـل ب قمنـا  حيـث ، وسطة احلجممت خاصة مؤسسة اقتصاديةوهي  ،)بسطيف 

نظـم   وواقع التعرف على طبيعة كذلكوحاولنا  عناصر البيئة اليت تعمل الشركة يف إطارها، وتشخيص أهم
 حتليل عناصر بيئتها يف عملية كأداة ، وعلى مدى استخدام هذه النظممن قبل الشركة املعلومات املستخدمة
  .ورسم اإلستراتيجيات املناسبة دف التمكّن من اختاذ القرارات الصائبة الداخلية واخلارجية
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  وبات البحثـصع  .10

 لدراسة على أكمل وجه، نذكر منها مـا اجناز هذه ا حالت دون ،لقد واجهتنا العديد من الصعوبات
  : يلي
 ؛عامةال أواملكتبات اجلامعية  على مستوى سواء، ذات العالقة املباشرة باملوضوعقلّة املراجع  -

 ؛والتكنولوجي باجلانب التقين علّقةتخاصة تلك امل ،املصطلحاتو فاهيمبعض املوضبط  ترمجة صعوبة -

 الـيت ، وةطلوباحلصول على كل املعلومات امل لك لصعوبةوذ، بحثللراسة التطبيقية صعوبة إجراء الد -
          .من البحث ةرجوئج املالنتاتسمح بالوصول إىل 
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لقد ازدادت أمهيل مورداًشكِّة املعلومات يف عصرنا احلايل، وأصبحت ت جلميـع   بالنسبة اًحيوي

والسبب  "عصر املعلومات": عرف بـهذا العصر أصبح ي أنواع املؤسسات دون استثناء، لدرجة أنّ
اليت أصبحت هي األو ،واالتصاالت ر الكبري يف تكنولوجيا املعلوماتيف ذلك هو التطول شكِّخرى ت

يف تقرير جناح تلك املؤسساتيساهم اً عنصراً أساسي.  

رين الت السريعة اليت تشهدها بويف ظل التحوإىل اختـاذ   يئة أعمال املؤسسات وحاجة املسـي
ـ ة يصبح ضرورة مم وبناء نظم معلومات إدارية فعالتصمي قرارات سريعة وحامسة فإنّ ة، حيـث  لح

رينمكِّتم ن هؤالء املسيف على ما حيدث من تغيجية وما تفرضه من فرص رات يف البيئة اخلارن التعر
ن من حتديد نقاط القوة مكِّوكذلك معرفة ما جيري يف مجيع وظائف املؤسسة، والذي ي أو ديدات

والضعف فيها، وذلك من خالل البيانات واملعلومات اليت حتصل عليها املؤسسة من مصادر خمتلفـة  
  .ة، واليت يتم معاجلتها عن طريق تلك األنظمةداخلية وخارجي

ة بالغة يف االقتصاديات املعاصرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة باخلصوص، واليت تكتسي أمهي إنّ
حىت  ة ملثل هذه النظمة، هي حباجة ماسنظراً ملا تلعبه من دور حيوي يف التنمية االقتصادية واالجتماعي

مبعىن نظم معلومـات   ؛يف املؤسسات الكبرية والعمالقة مقارنة مبا هودا تطورا وتعقي وإن كانت أقلّ
تتماشى مع إمكانيات وخصوصيالـة  ات هذه املؤسسات، ولكن هذا ال مينع من أن تكون وسيلة فع

  .ةاحمليطيف البيئة اليت حتدث رات تغيخمتلف اللتحسني األداء، ورصد 
 لـنظم املعلومـات اإلداريـة   اإلطار النظـري   تناول هخاللسيتم من  الفصلفإنّ هذا  ،همنو

 يف تنـاول نة، أساسي مباحث، وذلك بتقسيمه إىل ثالثة الصغرية واملتوسطة توخصائصها يف املؤسسا
بعض أنواع نظم  املبحث الثاين يف نتناول مثّ ،نظم املعلومات اإلداريةلة ساسياألفاهيم امل املبحث األول

التطـرق إىل   من خالله فيتم واألخري ثالثاملبحث اليف املؤسسات، أما املختلفة وتطبيقاا املعلومات 
خصـائص   التركيز علىمع  خصائصهاو تهاأمهي ،مفهومها ؛طةـموضوع املؤسسات الصغرية واملتوس

جبانب النقص يف  املشكالت اليت تواجهها خاصة فيما يتعلّق أهم ، وأخرياًاإلدارية فيهانظم املعلومات 
   .املعلومات
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:  
.  

وجد هكذا قة يف معظم املؤسسات االقتصادية، مل تاً بنظم املعلومات اإلدارية واملُطبما يعرف حالي إنّ
أهـم  لعلّ و ة مراحل حىت أصبحت بالصورة املتكاملة اليت هي عليها اآلن،ت عرب عدما مروإن ،دفعة واحدة

لت اليت شـكَّ والعلوم ات املعلومات، وغريها من النظري ةة النظم ونظريهي نظري ؛لكات املعروفة يف ذاحملطّ
مث إنّ مت عليها نظم املعلومات اإلدارية،ة اليت قااملبادئ األساسي ـ  التطو ا املعلومـات  ر الكـبري لتكنولوجي

كبري من  لت إىل حدقد كان له األثر الكبري يف تطوير وحتسني هذه النظم، واليت سه ،واالتصاالت فيما بعد
  .مل اإلداري للمؤسساتالع

 مطالـب  ةثالثمن خالل  ،داريةسيتناول أهم املفاهيم املرتبطة بنظم املعلومات اإل املبحثهذا  لذا فإنّ
سحيث  ؛ةأساسيال يتمإىل طلب األول امليف ق تطرمن خالل النظم ةماهي ف  "النظام"صطلح ريف مبالتعالتعر

ال ،أهدافها ومبادئها ة النظمعلى نظريمث لنظمل املختلفة نيفاتتص املطلب الثاينويف  ،ة عمل النظامتوضيح آلي 
  تـها بالنسـبة للمؤسسـات   أمهي ،وضيح مفهوم املعلوماتت وذلك من خالل ،اتـاملعلوميتم التطرق إىل 
فيـه فنتنـاول   املطلب الثالـث  أما خصائص املعلومات وأنواعها،توضيح  مثّ ،ة املعلوماتاإلشارة إىل نظري 

   .ستهاواملداخل احلديثة لدرا أبعادهاوكذلك ، تهاوأمهي مراحل تطورها، نظم املعلومات اإلداريةتعريف بال
  مـالنظ: املطلب األول
   امـتعريف النظ: الفرع األول

اليت كانت تعين الكـل   )Systema( اليونانيةكلمة الأساساً من  مشتق )Système(مصطلح النظام  إنّ
  - كمفهوم علمـي  -مل يتبلور إالّ حديثاً  هذا املصطلح وعلى الرغم من أنّ ،1األجزاءمن  ب من عدداملركّ
ـاالت االقتصـا     ـإالّ أنمن املصطلحات الشـائعة االسـتخدام يف خمتلـف ا عددية، االجتماعيـة  ه ي

ني حول إجياد اب والباحثام بني الكتوعند البحث يف تعريف النظام جند صعوبة االتفاق الت ،اخل...والسياسية
  .تعريف دقيق وحمدد له، وفيما يلي حناول عرض بعض التعاريف، اليت تناولت هذا املصطلح

جمموعة من العناصر املتفاعلـة مـع بعضـها    ": هـأنعلى النظام  )Von Bertalanffy, 1968(عرف 
  .2"البعض

وهذه األجزاء  ،ها احمليطةجمموعة من األجزاء اليت ترتبط ببعضها ومع بيئت": هـأنرف كذلك على عو
  .3"تعمل كمجموعة واحدة من أجل حتقيق أهداف النظام

                                                 
  .17. ، ص2005دار وائل للنشر والتوزيع، : ، الطبعة األوىل، عماناملدخل إىل نظم املعلومات اإلداريةحممد عبد حسني آل فرج الطائي،  1.

2. Ludwig Von Bertalanffy, Théorie générale des systèmes, traduit par Jean-Benoîst chabrol, Dunod, Paris 
1993, p.37.   
3. Charles Shoderbek and others, Management systems, Business publication, Dallas, 1980, p.12.       
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فكما عر )Morin, 1977( ب النظامموعة من العناصر ": هـأن لة بذلك كيان أو وحدة مشكِّتفاعل
  .1"شاملة

ا ي الذي يتكون من أجزاء مترابطة مـع بعضـه  التركيب الكلّ" :أنـهعلى  كما ميكن تعريفه كذلك
2"مة للحصول على خمرجات مفيدة للتنظيمات عمل منظّويقوم مبعاجلة املدخالت ضمن آلي .  
ـه  وذلـك  ،"النظـام "ملفهوم تعريف شامل  استخالصمة أعاله، ميكننا على ضوء التعاريف املقدبأن        

وحتكمهـا   ،يطة ـا اليت تتفاعل وتتكامل مع بعضها البعض ومع البيئة احمل األجزاء جمموعة من العناصر أو" 
  ."دةبغرض حتقيق هدف أو أهداف حمد مضبوطة آليات عمل

النظام هو ضح من خالل كل هذا أنّيت:  
 ؛رـزاء أو العناصـجمموعة من األج �

� وجود عالقات منطقيا؛ة وتكاملي ة واضحة بني هذه األجزاء أو العناصر، وبني البيئة احمليطة 

� ات؛ـقات عمل حتكم هذه العالوجود آلي 

� نالغاية من كل هذا يف النهاية هو من أجل حتقيق هدف معي.  

  هاـها ومبادئـة للنظم، أهدافـة العامالنظري: الفرع الثاين

1. مـة العامة للنظالنظري  
، فكرة النظم ليست حديثة، بل هي موجودة منذ وجود الكون واإلنسان، ولكن دراسـتها  يف الواقع
لكبري على باقي العلوم وخباصـة  كان له األثر ا إذ، العهد هو حديث العلومكفرع من فروع  بالشكل احلايل

  .وعلوم احلاسوب والتكنولوجيا احلديثة لوم التسيريع
1901-1972(ة النظم على يد عامل األحياء األملاين ظهرت نظري( Ludwig Von Bertalanffy،  فابتداًء

إال من خالل النظر إليها  ال يتم ،الكائنات احلية ية يفالعضو إىل أنّ فهم وظائف أشار سنوات العشرينات من
قـام بنشـر    1951 ديسمربفي ؛ فالنظم ةنظريفكرة سنوات اخلمسينات جتلّت بوضوح  يفو، كنظام مفتوح

 والـيت  )General Systems Theory( "ة للنظمة العامالنظري" بعنوان  )Human Biology(ة ـيف جملّ مقالة
1968عام وذلك نفس العنوان ، ومتّ نشرها يف كتاب محل بعد قة فيماعرفت دراسات معم

ميكن القـول  ، و3
ناسب علـم اإلدارة وتطبيقاتـه يف   ة مبا ية من هذه النظريبصورة جوهري مدخل النظم يف اإلدارة مشتق أنّ

  .ميدان األعمال

                                                 
1
. Charlotte Fillol, Apprentissage et systémique - Une perspective intégrée, Revue française de gestion     

N° 149, Lavoisier, 2004/2, p. 39.   
2
  .30.ص، 2004 للنشر والتوزيع، صفاءدار : عمان ،، الطبعة األوىلنظم املعلومات اإلداريةإميان فاضل السامرائي، هيثم حممد الزعيب،  .

3. Jean-Michel Plane, Management des organisations, théories, concepts, cas, Dunod, Paris, 2003, p.104.   
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النظام ككل، بل جيب فهـم    إىل أنّ فهم األجزاء ال يعد كافياً لفهم )Von Bertalanffy(وقد أشار 
مبثابة علم عام يتضم عدة العامة للنظم تـاً  العالقات بني تلك األجزاء، واعترب أنّ النظرياً منطقين إطاراً رياضي

املنهجيـة  ": النظرية العامة للنظم بأنها )Buckley(ويف هذا اإلطار يعرف  ميكنه التعامل مع الظواهر املختلفة،
دة والعالقات االعتمادية واملتفاعلة بـني  ن خالهلا معرفة الترابط املوجود بني النظم البسيطة واملعقّاليت ميكن م

  .1"هذه النظم، وبني كل نظام وأجزائه املختلفة
ـ  مناذجإىل تشكيل يهدف  اًجديد اًمنهج عدهذه النظرية ت إنّ ةعام )Modèles générales(   ميكـن

م أو أياً كانت القوى والعالقات اليت تنظّ ،نة هلاوطبيعة العناصر املكون نوعها النظم أياً كاكل تطبيقها على 
 Un outil de( هامة لنمذجة العلومأداة  وبذلك فهذه النظرية تعد ،حتقيقهاعملها أو األهداف اليت ترغب يف 

modélisation(2بحث عن التماثل بـني  من خالل ال ،العلومخمتلف بني إلغاء احلواجز  ذلك بالعمل على، و
   .والنماذج اليت تشتمل عليها املفاهيم والقوانني

         التحليلـي خيتلف عـن املـدخل      )Approche systémique( مدخل النظم إىل أنّ ،وجتدر اإلشارة
) Approche analytique( جتزئـة العناصـر    هذا األخري يعتمد على دراسة الظواهر املختلفة، حيث أنّ يف

املكوم طبيعة هذه الظاهرة ككلفه حىت يتم ةنة للظاهرة إىل أجزاء فرعي.  
اكتشافها عن طريق املدخل التحليلي، ولعلّ السبب يف اعتماد هذا املدخل  فالكثري من الظواهر قد متّ

ة طاقة اإلنسان على تذكّهو حمدوديوم العقل البشري يق نة، كما أنّر وحتليل املعلومات خالل فترة زمنية معي
بعمليتقسيم الكلّ إىل أجزاء ودراسة  فإنّ ومن مثّ ،ةات استيعاب وختزين واسترجاع املعلومات بطريقة تتابعي

 على حتقيق الفهم الكامل والواضح ألجزاء الظاهرة حمل الدراسـة، مثّ كل جزء على حدة، يساعد اإلنسان 
  .ا من تفهم الكلّنه هذمكِّة أخرى، على أمل أن يرـيقوم بتركيب تلك األجزاء م

علماء يف علم األحياء، من أهم املعارضني الستخدام املدخل التحليلي يف دراسـة  والويعترب الباحثون 
 3ة، واليت جيب أن تدرس كنظـام ز ا الكائنات احليالغائية والتنظيم اليت تتمي يتجاهل خاصييتكونه  الظواهر

الشـيء   ،دها وتشابك عالقااوخاصة مع زيادة تعقُّ ؤسسات،ونفس الشيء بالنسبة ملنظمات األعمال وامل
الذي ساهم يف التوفيما يلي جدول يـبني  ، ني بإدارة املنظماترويج ملدخل النظم من طرف الباحثني واملهتم

   .النظم واملدخل التحليلي أهم الفروق بني مدخل
  

  
                                                 

1
  .105.، ص2000دار املناهج للنشر والتوزيع، : ، الطبعة األوىل، عمانحتليل وتصميم نظم املعلوماتسعد غالب ياسني، . 

2. Jean-Michel Plane, Op. Cit, p.105.    
3
دار اجلامعية ـال: ، اإلسكندريةالنظرية، األدوات، التطبيقات -يف نظم املعلومات اإلدارية ةمقدممنال حممد الكردي، جالل إبراهيم العبد، . 

 .41.ص ،نشرالسنة  ذكر دون
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  يم واملدخل التحليلـبني مدخل النظارنة ـمق ):I-1(اجلدول رقم 

  .18.، ص2000 الدار اجلامعية،: ، اإلسكندريةمدخل إداري -نظم املعلومات اإلداريةإبراهيم سلطان، : املصدر 

هـو م ل من املدخل التحليلي، كما ضأف مدخل النظم بالرغم من أنّ ،هـاجلدير باملالحظة أن يف  نبـي 
بل هـو   ظم ال يتعارض مع املدخل التحليليمدخل الن ه ينبغي أن نأخذ يف االعتبار أنّاجلدول أعاله، إالّ أن

فليس من املعقول أن نفهم ال1هحملّ ل له وال حيلّمكم ،نـة  ظاهرة ككل دون القيام بعزل بعض األجزاء املكو
فاعالت اليت تربط خمتلف هذه األجزاء ببعضها البعضهلا ودراستها، لكن دون جتاهل وإمهال العالقات والت.  

2. أهداف النظريمـة للنظة العام  
ه بأسلوب جـاد  ال ميكن دراست كل شيء قبول فكرة أنّ يفأحد األهداف األوىل هلذه النظرية،  لتتمثّ

فاعالدون األخذ يف احلسبان التكما أن هناك أهدافاً  .2يف املكان والزمان دة لذلك الشيء مع حميطهت املتعد
3وجزها فيما يليأخرى ن:  
   ؛خلق اجتاه عام حنو تكامل العلوم املختلفة سواًء كانت طبيعية أو اجتماعية -
 ؛لنظممة لاهذا التكامل يكون مرتكزاً على النظرية الع -

 ؛هذه النظرية رمبا تشكل وسيلة هامة للوصول إىل نظرية دقيقة يف ااالت العلمية غري املادية -

                                                 
1. Michel  Darbelet, Laurent Izard, Michel Scaramuzza, L'essentiel sur le management, 5 e édition, BERTI 
édition, Alger, 2007, p. 309.   
2
. C.P.Bruner, "La théorie des systèmes est-elle une théorie ?" dans un recueil de L'I.S.M.E.A, série N° 06 

1980, p.1149. 
3. Ludwig Von Bertalanffy, Op. Cit, p.36.  

    

-  التركيـز  يقوم على عزل أجزاء النظام، ويتم
 .دةـعلى دراسة كل جزء على ح

 .دراسة طبيعة عملية التفاعل -

 .اصيلـز على التفـالتركي -

ال يسمح إالّ بتعديل متغير واحد خالل فترة  -
ةـنزمنية معي. 

لكنها صعبة ة، تفصيليو دقيقة يستخدم مناذج -
ليات الفعليـة  يف التعامل مع العم االستخدام

 ).االقتصاد القياسي جاذـمثل من(

يصلُح يف حالة إذا ما كانت العالقات خطّية  -
  .ةـوضعيف

التركيـز  يقوم على جتميع وتوحيد األجزاء، مع  -
  .زاءـاألج تلك بني تعلى التفاعال

 .دراسة أثر عمليات التفاعل -

 .التركيز على املفاهيم العامة والشمولية -

املتغيرات يف نفـس   نة ميسمح بتعديل جمموع -
 .تـالوق

يستخدم مناذج عامة تستعمل كأساس معـريف   -
 .لكنها مفيدة يف حتديد القرارات والتصرفات

 
إذا كانت العالقات غري خطّية يصلُح يف حالة ما  -

ةـوقوي.   
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- تطوير وتنميدة للعلوم الفردية، فهذه النظرية مبادئ موح؛بنا من وحدة العلمة تقر 

 .تكامل التعليم العلمي -

3. مبادئ النظريمـة للنظة العام      
ل يف نفس الوقت جمموعة اخلصـائص  واليت متثّ ،ة اليت حتكم النظمئ األساسيتوجد جمموعة من املباد

وهي ،زهااليت متي:  
ه جمموعة العناصر املتفاعلة فيمـا  قنا يف البداية إىل مفهوم النظام، وقلنا بأنتطر: النظام والنظم الفرعية. 1.3

هو ببسـاطة   )Sous-système( ام الفرعيفالنظ أو أكثر؛ نفرعيي ل من نظامنيكل نظام يتشكّ بينها كما أنّ
 ،التنفسـي  النظام(ل نظاماً ويتكون من جمموعة من النظم الفرعية شكِّفاإلنسان مثالً ي ،1نظام يف نظام آخر

فلـو أخـذنا    عية واإلدارية واإلنتاجية وغريهـا، ونفس الشيء بالنسبة للنظم االجتما )اخل...النظام اهلضمي
           اً لنظـام أكـرب منـها   ل نظاماً فرعيشكِّذاا ت ها يف حدكما أن ةوهلا نظماً فرعي املؤسسة جندها متثل نظاماً

)Super système( القطاع الصناعي الذي تنتمي إليه أو الناحية اجلغرافية اليت تتواجد فيها مث الـوطن   :مثل
  .وهكذا حىت نصل إىل النظام الكوين

2.3. ي: اقـساالت يتمثل االتساقة، حيث تأخذ شكل كل النظام نفسه وبتجانس مكوناته وأنظمته الفرعي
  .ق لتنفيذ وظائف حمددة، اليت تساعد على حتقيق أهداف النظامب منسترتي
3.3. ة والشمولالكلي :نظر إليه ككل متكامـل  فالنظام ليس جمرنة له، بل جيب أن يد جمموعة العناصر املكو

تفاعل وترابط بني خمتلف هذه العناصر وجدوضمن إطار شامل حبيث ي.  
اح النظام على وجود تفاعل واعتماد متبادل بني خمتلف عناصر النظام ـوهو اعتماد جن: ةاديـاالعتم .4.3

وهو ما يعرف باالعتمادية الداخلية، وكذلك التفاعل مع البيئة اخلارجية اليت تضمن للنظام احلياة والقـدرة  
  .عرف باالعتمادية اخلارجيةوهو ما ي ،على االستمرار

5.3. ضمن إطار البيئة اليت يعمـل فيهـا    لكل نظام هدف أو جمموعة أهداف يسعى إىل حتقيقها :ةـاهلدفي 
فأي عدحتديد اهلدف العام نقطة البداية يف تصميم أي نظام، والـذي   نظام بال هدف هو نظام بال معىن، وي

  .من عناصره، واليت جيب أن تعمل معاً لتحقيق اهلدف العاميتبعه حتديد األهداف الفرعية لكل عنصر 
  .ومها مبدآن غري متالزمني، فتواجد أحدمها ينفي تواجد اآلخر: التوازن واالضطراب .6.3

وخصائصها، ويقصد به حتقيق االسـتقرار واألمـان    وهو من أهم وأعقد مبادئ النظم :مبدأ التوازن �
ك من خالل توزيع املهام والنشاطات على أجزائه بطريقة جتعلها للنظام ليعمل على حتقيق أهدافه، وذل

                                                 
1
 .79.ص ،2006 يخ للنشر،دار املر: ، تعريب سرور علي إبراهيم سرور، الرياضنظم املعلومات اإلداريةراميوند ميكلود، جيورج شيل، . 
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ق التوازن الداخلي، كما أن هناك توازن خـارجي بـني النظـام    تعمل بتنسيق وانسجام، والذي حيقّ
 .ق هذا التوازن هو النظام الكوينوبيئته، ولعل من أعظم وأعقد النظم اليت حتقّ

واالرتباك اليت تصيب النظام، نتيجـة فقـدان التـوازن    ويقصد به حالة االختالل : مبدأ االضطراب �
الداخلي أو اخلارجي لسبب ما، فكل النظم معرضة لالضطراب، ولكن بدرجات متفاوتـة وذلـك   

  .حسب قدرا على مقاومة الصدمات، وكذلك قدرا على استعادة التوازن من جديد
  :1مييز بني نوعني من إعادة التوازنميكن الت ويف هذا الصدد

وهو عودة النظام إىل حالة التوازن السابق حلدوث االضطراب ويكون عادة يف : إعادة التوازن الثابت -
النظم املغلقة، وذلك بسبب عزلتها عن الظروف املتغرية اليت حتيط ا، إذ ال تستطيع التـوازن إال يف  

  .املستوى السابق لالضطراب
عن الذي كان سائداً قبل حدوث االضطراب  تلفتوازن جديد خي وهو إجياد: ركيإعادة التوازن احل -

 .حيدث هذا عادة يف النظم املفتوحة، واليت متلك القدرة على التكيف مع الظروف اخلارجية املتغيرة

، لذلك تسعى إىل مقاومة وتأجيل هذا الفناء مـن خـالل   مجيع النظم تتعرض للفناء والزوال: اءـالفن .7.3
  .رات اليت حتدث يف بيئة عملها، والتكيف أكثر مع املتغيق املدخالتضمان استمرار تدفّ

  مـتصنيف النظ: الفرع الثالث
لقد مت تصة معايري، لعل أمهّنيف النظم وفق عدقيـد يف  ها املعيار الذي يعتمد على مدى البساطة والتع

قدم تصنيفاً للنظم أول من  )Kenneth. E. Boulding(النظم وآليات عملها، ويعترب االقتصادي هذه عناصر 
 دة للنظم يف احلياةفقد حاول وضع منوذج لوصف املستويات املعقّ ؛1956يعتمد على هذا املعيار، وذلك عام 

ل أبسـط أنـواع   يستند على قاعدة متثّحيث  ،تسعة مستويات من النظم يضم هذا النموذج عبارة عن هرم
وضح ألكثر تعقيداً، والشكل املوايل يعلى إىل أن تصل إىل اأ ها تعقيداً، مث تبدأ ترتقي يف مستوياتالنظم وأقلّ

  .ذلك
  
  
  
  
  

  

                                                 
1
 .18.، ص2007دار احلامد للنشر والتوزيع، : ، الطبعة الثانية، عماننظم املعلومات اإلداريةفايز مجعة صاحل النجار، . 



  والمتوسطة غيرةصال ؤسساتصها في المائمدخل نظري إلى نظم المعلومات اإلدارية وخص ................... :الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

9 
 

  )Boulding( م لــة النظهرمي ):I-1(الشكل رقم                   
  

                                                                                     
                                                                                     

  
                                                                                    

   
   
   
     

  
  
  

  

دار املنـاهج  : ، الطبعة األوىل، عمـان اإلدارية وتكنولوجيا املعلومات نظم املعلومات أساسياتسعد غالب ياسني،  :املصدر
  .31.ص ،8200 ،ر والتوزيعللنش

النظم حسب ع، أن أبسط أنواهضح من خالل الشكل أعاليت )Boulding(   ـ     اجلامـدة  نظمهـي ال
)Les systèmes statiques(  كة، فهين من أجزاء غري متحرالساكنة أو اجلامدةاحلالة متثّل بذلك واليت تتكو  

م البسيطة التحكُّتليها النظم ذاتي )Les systèmes dynamiques(  امليكانيكي البسيط مع حتديد ذات العمل
                   "السـيربنتيك " يتمسبق للحركة الضرورية، بعدها تـأيت نظـم السـيطرة الديناميكيـة والـتحكّم الـذا      

)La cybernétique(∗ على تنظيم نفسها بنفسها حبيث تكون قادرة )Autorégulés(ـ  ، وهى  ها نظمـاً كل
  .ةنيكية غري حيفيزيائية وميكا

                                                 
 L'art ou la science de(واليت تعين فن أو علـم الـتحكّم    )Kybernétiké(مشتق من الكلمة اليونانية ) Cybernetics( السيربنتيك ∗

gouverner(عامل الرياضيات األمريكي من قبل ضع هذا املصطلح، وقد و )Norbert Wiener( عـىن   لإلشارة إىلالرقابـة  ب العلم الـذي ي
 Un modèle( لسريان املعلوماتما يشكّل منوذجاً كالنظم،  :الظواهر مثل يف فهمالسيربنتيك ويستخدم ، واالتصال عند احليوانات واآلالت

de circulation de l'information( ق يف املنظمات االجتماعيةطبكما ،يف النظاموالتوازن  يهدف إىل حفظ الترتيبو ،اليت من املمكن أن ت 
ـ ذكاء اال، وهو أصل البحوث اليت تجرى يف جمال الاالتصال البشري باالتصال اآليل يقوم مبحاكاة  L'intelligence artificielle ناعي طص

  : نقالً عن .)اإلنسانصرفات آالت حتاكي ت صنع(
 Pierre Albert et al, "Lexique d'information communication" , Edition DALLOZ , Paris, 2006, p.120.             
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عتـرب  والـيت تLes cellules( ، (ة وهي اخلاليا ل املستوى التايل من التعقيد، أبسط أنواع النظم احليميثّ
ل تبادل املدخالت واملخرجات مع خال من )S'auto-maintiennent( سهافنظماً مفتوحة قادرة على حفظ ن

 ل نظماً جمتمعيـة جينيـة  شكّمستوى تعقيدها ليت وعندما تتكامل اخلاليا مع بعضها يزيد ،اخلارجي هاحميط
)Génético-sociétal( النباتات، يلي ذلك نظم احليوان :مثل )L'animal( ،  ة متزايـدةز حبركيوالذي يتمي

 مجهـزة ؛ فنظم هذا املستوى جيب أن تكـون  ة، وله القدرة على معرفة نفسه وحميطهويقوم بتصرفات هادف
نظـم   تـأيت  وبعدها اللتقاط ومعاجلة كم هائل من املعلومات، ...)انن، األذاننعيلا(ستقبالت متخصصة مب

، ويف هـذا  بأنّ معرفته لنفسه وحميطه تكون عن وعيفهذا األخري يتميز عن احليوان  ،)L'humain( اإلنسان
االجتماعيـة  املنظمات  يف ويتمثّل املستوى الثامن ،وغريها يظهر الكالم والقدرة على تفسري الرموزاملستوى 

)Les organisations sociales(،  بتشكيلها ومنها املؤسسات االقتصادية ونظم املعلومات اليت يقوم اإلنسان
 ، فقـد أضـاف  مـن الـنظم   مبستوى معينالنموذج  حتديدحتى ال يتم و ،وشبكات االتصاالت وغريها

)Boulding( النظم غري املعروفة مستوى تاسع، وهي )Transcendantal = The Unknown(  واليت مل يتم 
اآلن اكتشافها إىل حد.  

ليـل الظـاهرة   وكأداة لتح د النظمصف ظاهرة تعقّميكن االستفادة منه يف و )Boulding(منوذج  إنّ
جتاهات املمكنة يف تطبيـق  االق هذا النموذج لوصف املنظمات ومناذج التنظيمات، ولتحديد طبوي ،نفسها

  .1نظرية التنظيم
  :2دات هيدرجة التعقّد يف النظام تتوقف على أربع حمد فإنّ )Beer(عامة، ووفقاً لـ وبصفة 

  عدد األجزاء املكونة للنظام؛ -
 خصائص هذه املكونات؛ -

 عدد التفاعالت احملتملة بني املكونات؛ -

 .التنظيم اليت يتميز ا النظام درجة -

انفتاحه درجة جتريده يعة النظام، درجة طب: وميكن كذلك تصنيف النظم وفق معايري أخرى خمتلفة مثل
  :ودرجة ثباته، نذكرها فيما يلي

ل يف النظم اليت أوجـدها  فاألوىل تتمثّ ؛فنجد النظم الطبيعية والنظم االصطناعية: حسب طبيعة النظام •
: مثلم عمل أجزائها نسان يف صنعها أو حتديد القوانني اليت تنظِّاإلل مل يتدخ وبالتايل -سبحانه وتعاىل- 

فهي النظم اليت قام اإلنسـان بصـنعها خلدمتـه     ؛ا النظم االصطناعيةاخل، أم...اإلنسان نفسه، نظام الكون
  .كالنظم االجتماعية والسياسية واالقتصادية وغريها

                                                 
1
  .20.، ص2003دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، : ، عماننظم املعلومات اإلداريةسعد غالب ياسني، . 

2
    .39.مرجع سابق، ص منال حممد الكردي، جالل إبراهيم العبد،. 
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            والنظـام املغلـق   ،)Le système ouvert(النظـام املفتـوح   بـني   منيز هنا :حسب درجة االنفتاح •
)Le système fermé(أما النظـام   ،1"هـالنظام الذي يكون يف تبادل مستمر مع بيئت": املفتوح هوفالنظام  ؛

 .2"هـالنظام املعزول عن بيئت": املغلق فهو

          دة وأخـرى جمـرLes systèmes concrets(   (فهنـاك الـنظم احملسوسـة     :حسب درجة التجريـد  •
)Les système abstraits( ونعين بالنظم احملسوسة تلك اليت تتكوة امللموسة ن من جمموعة من العناصر املادي

 نظم املؤسسـات، احلاسـوب  : أمثلتها وتسمى أيضاً بالنظم املادية، ومن سواء كانت طبيعية أو اصطناعية
ة فهي اليت تكون مجيع عناصـرها  ة أو االفتراضيأما النظم اردة، أو اليت تسمى بالنظم الفكري .اخل...األفراد

نظم الفلسـفة  : اً مثلرها ذهنيما باإلمكان تصودة اليت ال ميكن ملسها وإنموعة من األفكار واملفاهيم ارجم
   .اخل...، نظام تسيري املخزونات يف املؤسساتالقوانني والنظريات

دة ليات حمدآل فاألوىل هي اليت تعمل طبقاً ؛رةغيومنيز بني النظم الثابتة والنظم املت :حسب درجة الثبات •
دة ة حمـد فهي اليت ال تعمل وفق آلي مسبقاً وميكن التنبؤ بسلوكها مستقبالً، كالنظام الكوين مثالً، أما الثانية

 .، كالنظم اإلدارية واالجتماعية وغريهاال ميكن التنبؤ بسلوكها يف املستقبل وثابتة بشكل مستمر، كما

   امـة عمل النظـآلي: الفرع الرابع
نهم من حلّ أغلب املشكالت اإلدارية اليت ه سوف يمكّملنهج النظم، ال شك أن ام املسيريناستخد إنّ
ة عمل األنظمة اليت ة يف هذا اإلطار، هو ضرورة معرفتهم وإدراكهم آلليومن بني األمور األساسي ،تواجههم

  :ة من خالل ما يليهذه اآللي لذلك سيتم توضيح كيف تتم ،يتعاملون معها
، وهـذه  قات الداخلة إىل النظام من مواد خام، بيانات وطاقةل يف تلك التدفّوتتمثّ :)Inputs(ملدخالت ا .1

ـ (ة؛ أي عبارة عن خمرجات لنظم أخرى سابقة، أو قد تكون عشوائية املدخالت قد تكون تتابعي ةاحتمالي( 
أن  الت سوف يستخدمها، وعليـه من املدخ د بشأن أيالنظام يكون يف حالة عدم تأكّ ويف هذه احلالة فإنّ

قرر أيي اختيارها، وأخرياً قد تأيت املدخالت من التغذية العكسية من خالل إعادة اسـتخدام   من البدائل يتم
فهي  تعتـرب قـوة    املدخالت ، وأياً كان مصدر هذه 3جزء من خمرجات النظام كمدخالت له مرة أخرى

 .ةاحتياجاته التشغيلياليت تزود النظام بكل  الدفع  األساسية

وهي األنشطة اليت يمارسها النظام على املـدخالت مـن خـالل عمليـات      :)Processus( العمليات .2
اخل، وذلك باعتماد املستلزمات الضرورية مـن قـوى   ...املعاجلة، التخزين واالسترجاع ،الفرز ،عـالتجمي

دف حتويل تلك املدخالت إىلبشرية ومادية وإجراءات معي املخرجات املطلوبةنة . 

                                                 
1
. Charlotte Fillol, Op. Cit, p.40. 

2. Ludwing Von Bertalanffy, Op. Cit, p. 37. 
3
  .22-21.، ص2000 الدار اجلامعية،: ، اإلسكندريةمدخل إداري -نظم املعلومات اإلداريةإبراهيم سلطان، . 
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عن عمليات التحويل واملعاجلة الـيت   والناجتة ،قات اخلارجة من النظاموهي التدفّ :)Outputs(املخرجات  .3
والبيانـات إىل   ،خـدمات إىل سـلع و  والطاقـة  حتويل املواد اخلام ث يتمت على عناصر املدخالت، حيمتّ

نهاي احتياجات اجلهة املستفيدة ممعلومات مفيدة تلب.  

4. مة التحكّآلي )Mécanisme de Contrôle(: دة البد مـن   حىت تعمل عناصر النظام السابقةبطريقة جي
كفاية عمل النظام وفعاليته يعتمدان على مـدى   ذلك ألنّ، على تلك العناصر  م والرقابةكوجود آلية للتح
ةفعالية هذه اآللي.  

أن تتوفّر  دالب م والرقابة بعملهيقوم جهاز التحكّحىت  :)Rétroaction = Feedback( التغذية العكسية .5
عـد  ت والـيت  ،عرف بالتغذية العكسية أو الراجعةة تككل، هذه املعلومات املرتد له معلومات عن أداء النظام

ة بالنسبة جلهاز الرقابةذات أمهيتطوير النظام أو تصحيح مساراته ، فيما خيص.  

& Frontières( ام وبيئتهـحدود النظ .6  Environnement(:   احلدود هي عبارة عن خطوط افتراضـية
ختتلف هذه احلـدود يف درجـة   وتفصل النظام عن بيئته، وعن األنظمة األخرى اليت تعمل يف البيئة نفسها، 

حدود كل نظام ضـمن   م معرفةصمب من املُ، حيث يتطلّةالوضوح فقد تكون مادية ملموسة أو غري مادي
  .من بنية النظام األكربضكذلك معرفة حدود وعالقات كل نظام فرعي إطار بيئته و

   :1وعموماً، ميكن االسترشاد بالنقاط اآلتية يف تقرير حدود النظام، وهي
 حييط به ميكن هذه العناصر، وكل شيء ه جمموعةوتعريفه على أن مجيع العناصر املتعلّقة بالنظام حصر -

  ؛أن نطلق عليه بيئة النظام
 ؛سهم يف حتقيق أهداف النظام داخل حدودهكون مجيع العناصر اليت تت أنجيب  -

- املدخالت واملخرجات(خلة إىل النظام واخلارجة منه احصر التدفقات الد(ـ ، إذ البد أن ت ر حـدود  عب
 : وايلالشكل امل من خالل ح آلية عمل النظاميتوضويمكن  .النظام

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1
 دار وائل: ، الطبعة األوىل، عمانمدخل معاصر -نظم املعلومات اإلداريةجنم عبد اهللا احلميدي، سلوى أمني السامرائي، عبد الرمحن العبيد، . 

 . 15.، ص2005للنشر،
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  ماـة عمل النظـآليI-2(: (الشكل رقم 
                                                                                               
  
                              

                                                                          
                                                                                            
                                                                                                 

                                                            

  

   .باحثمن إعداد ال :املصدر
هما املؤسسات االقتصادية م كل تنطبق على ،نة يف الشكل أعالهواملُبيا عمل النظام  ة اليت يتماآللي إنّ

املتكاملة  ∗الفرعية ن جمموعة من النظمباعتبارها أنظمة مفتوحة وتتضم وطبيعة نشاطها، وذلك كان حجمها
تلك املؤسسات حتافظ على بقائها واسـتمرارها مـن خـالل     واليت تعمل بنيوياً كنظام شامل، وذا فإنّ

اخل، وحتويلها إىل خمرجـات ذات فائـدة   ...املختلفة من مواد خام، طاقة، بيانات صول على املدخالتاحل
سيكون تركيزنا على جانـب  البحث ، ويف إطار هذا لة يف السلع واخلدمات واملعلوماتواملتمثّملستخدميها 

  .تأعمال املؤسسا بيئةيف  ة اليت تكتسيهامهيمع توضيح األ ،البيانات واملعلومات

  اتـاملعلوم: املطلب الثاين
  اتـوم املعلوممفه: الفرع األول

  تعريف .1

دت التعاريف اليت قُدلذلك سنحاول إعطـاء مجلـة مـن    "املعلومات" مت يف شأن مصطلحلقد تعد
  .التعاريف بغية اإلحاطة قدر اإلمكان باملعاين اليت تتضمنها

                                                 
∗ دة للنظمقوجد ال تة ال ائمة حمدا، اًهلا نظمفكل مؤسسة  ،املؤسسات تشتمل عليهااليت ميكن أن فرعي ة خاصةهناك، لكن على العموم فرعي 

 حسب ،...)نظام فرعي للتسويقنظام فرعي للتموين، نظام فرعي لإلنتاج، ( على أساس وظيفي: ؛ منهابعض التقسيمات األساسية املستخدمة
نظام فرعي لالتصال يسير تـدفّق  يسير تدفقات األموال،  احلقيقية، نظام فرعي مايل مادي يسير التدفقاتنظام فرعي ( ملتبادلةالتدفّقات ا نوع

جمموعة الوسائل واإلجراءات  وهي ؛النظم الفرعية للمعلومات: هو الذي يميز بنيمن وجهة نظر حتليل النظام  األهمالتقسيم ويبقى  ،)املعلومات
 من أشخاص وإجراءات اليت تتدخل يف سريورة القـرار  جمموعة العناصروهي ؛ النظم الفرعية للقرار ،يف البيئة حالة ماعن  تالتمثيال وفّرت اليت
  نظم فرعيةإىل تقسيم أي نظام فرعي هذا ويبقى باإلمكان اخل،...نظام اإلنتاج، النظام املايل، نظام تسيري األفراد: ؛ مثلالتشغيليةالنظم الفرعية و

      .يف مستوى أقل أخرى

  معلومات  (     
  ، خدماتسلع   
 )تالفض       

  بيانات (  
  مواد خام   
 )…ةـطاق   

 امـحدود النظ

  
  
 

 

 

                                                                         
 

 

  

 

 التغذية العكسيةالتغذية 
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فيعر )M. Portat( املعلومات 1"تنظيمها وتبادهلا تميبيانات ": هابأن.  
ف كذلك بأنعرالبيانات املنظمة واملعروضة بشكل جيعلها ذات معىن للشخص الذي يسـتلمها  ": هاوت

للمعلومات قيمة حقيقية للمستخدم، وتقدم إضافة للمعرفة املوجودة لديه حول ظاهرة أو حدث  لذلك فإنّ
2"رفه أو ال ميكن توقعهما ال يع فاملعلومات خترب املستخدم بشيء ن؛أو جمال معي.  

ظة أو إدراك أو أي شيء حمسوس أو عن حقيقة أو مالح تعبر" : املعلومات على أا )Lucas( يعرفو
    .3"يف معرفة للفرد أو اموعةد بالنسبة حلالة أو حدث معين ويضري حمسوس يستعمل يف حتقيق عدم التأكغ

أو  ،ص موقفاً أو ظرفاً حمـدداً تشخ مةئق وبيانات منظّحقا": هاوآخرون بأنChirstel( ( هاكما يعرف
ديداً ما أو فرصة حمد صشخ4"هي نتيجة البيانات املعلومات دة، وتبعاً لذلك فإنّت.  

  :من خالل هذه التعاريف ميكننا أن نستنتج أهم العناصر اليت تتضمنها املعلومات، وهي
 البيانات؛ يتم احلصول على املعلومات من خالل معاجلة �

� حدث أو موقف معني؛د بشأن قلّل املعلومات من عدم التأكّت 

� تي املعلومات إىل زيادة املعرفة لدى مستقبلها؛ؤد 

� مورداً استراتيجي عدتساعد على تشخيص وحتليل املواقف والظروف اً، إذْت. 

  ةـات واملعرفـانات، املعلومـالفرق بني البي .2

للداللة على نفس املعىن بالرغم مـن   )البيانات، املعلومات واملعرفة(لحات كثرياً ما يتم استخدام مصط
  .نهايح الفروق بيلذلك من املهم يف هذا املقام توض االختالف الكبري يف معىن كل واحد منها،

تشـكل   اخل،...ميكن أن تأخذ شكل كلمات، أرقام، صور وأصوات واليت )Les donnée( فالبيانات
وفائـدة   تصـبح معلومـات ذات معـىن    وتنقيتها وتنظيمهـا  علومات، وإذا ما متّ معاجلتهاللم اماملادة اخل

ها لو تركـت علـى   إذن فالبيانات هي حقائق جمردة ليست هلا معىن أو داللة يف ذاا، أي أن ،5ملستخدمها
  .نةفات معير يف سلوكهم الختاذ القرارات أو القيام بتصريف شيئاً ملستخدميها مبا يؤثّضحاهلا فلن ت
تنتج عن معاجلة البيانات لتصبح ذات فائدة  - كما ذكرنا -فهي )Les informations( املعلوماتأما 

يقوم علـى مـدى   رقة معيار التفّ هلا دائماً إىل معلومات، ألنّالقيام باملعاجلة ال حيو ها، غري أنّيومعىن ملستعمل
فإذا ما قَمةاملنفعة املقد ،معرف فةمت البيانات إضادة، أو ساعدتي على اختاذ قرار معيعلـى  لـت  ن، أو عم

                                                 
1. Louis Quéré, "Au juste, qu'est-ce que l'information ?" , Revue Réseaux, Volume 18, Numéro 100 
Hermès Science Publications, 2000, p. 342.  

2
 .24.، ص1998 لنشر والتوزيع،دار املناهج ل: ، عماننظم املعلومات احملوسبةحممد نور برهان، غازي إبراهيم رحو، . 

3
. H.C Lucas, Information system concepts for management, McGraw-Hill Book. Co, New York, 1982        

p. 12. 
4
    .43.، ص2008 للنشر والتوزيع، دار صفاء: ، الطبعة األوىل، عمانإدارة املعرفةرحبي مصطفى عليان،  .

5
 . Gilles St-Amant, La gestion des systèmes d'information et de communication, Chenelière McGraw-Hill 

Montréal, 2003, p.564. 
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ي إىل كل هذا فتبقى مبثابة معلومات، أما إذا مل تؤد ي فهي تعدد لدى الفرد املتلقّالتقليل من حالة عدم التأكّ
فة ضمن إطار البياناتمصن.  

تصبح أكثر فائدة، حبيث هي خالصة ترتيب ومعاجلة املعلومات ل )La connaissance(املعرفة يف حني 
ي إىل اكتساب املهارة تؤد)Know-how( 1قيادة وتطوير خمتلف أنشطة املؤسسة يف ستخدماليت ت.  

  :2ن مهاميكن تقسيمها إىل نوعني أساسيي املعرفة فإنّ )Polanyi, 1966( وحسب
 كن التعبري عنهاميو )Codifiée(مقننة  معرفةوهي  :)La connaissance explicite( ةاملعرفة الصرحي �

وميكـن  ، تاصـو وحىت أ صورعالقات، أشكال، إجراءات، بكالم رمسي، وتكون مقسمة يف شكل 
 .شارك فيها، وبناًء عليه ميكن نقلها بسهولة إىل األفرادالتو ختزينها

� نية املعرفة الضم)La connaissance tacite(: عناصر  تشتمل على وهي املعرفة اليتوأخرى  ةإدراكي
 وجهـات النظـر  ، يف شكل كـالم صعب ترمجتها اليت ي العواطف ،فاألوىل تتمثّل يف احلدس ؛يةتقن

تمثّـل أساسـاً يف   أما الثانية فت، ري من حوهلماألمور اليت جتاملعتقدات واليت تساعد األفراد على فهم 
إىل اآلخـرين أو  نقلها  يكون من الصعبوهذا النوع من املعرفة  ،لكها األفرادتاليت مي اخلربة واملهارة
  .إشراكهم فيها

الفرق األساسي بني البيانات، املعلومات واملعرفة هـو يف تـدرج    من خالل ما سبق نستنتج أنّ ،إذن
والشـكل   هو قمة هذا الفهـم، عد الوصول إىل درجة احلكمة حيث ي مه كلٌ منها،الذي تقد فهمالقيمة وال

  .ذلكاملوايل يوضح 
   ةـرق بني البيانات، املعلومات واملعرفـفال ):I-3( الشكل رقم

                                                                                   
                                                                                                                           

                                                                   
                                      
                                                                    

    
  

 
 
 
 
Source: Françoise Rossion, Transfert des savoirs - stratégies, moyens d'action, solutions adaptées à votre 
organisation, Lavoisier, France, 2008, p.37. 

                                                 
1
 . Marie-Hélène Delmond, Yves Petit, Jean-Michel Gautier, Management des systèmes d'information 

Dunod, Paris, 2003, p.203.   
2. Philippe Paquet, "de l'information à la connaissance", Cahier de recherche Laboratoire Orléanais de 
Gestion (LOG), Numéro 2006-01, p.11.   
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  لمؤسساتل بالنسبةة املعلومات أمهي: الفرع الثاين

وارد اليت ال ميكن ة بالغة يف حياة األفراد واملؤسسات، فقد أصبحت من أهم املتكتسي املعلومات أمهي
السـريعة   راتاملليء باملتغيها املؤسسات يف القيام بأعماهلا ونشاطاا، وخاصة يف هذا العصر أن تستغين عن
  :ة من خالل النقاط التالية، وسنحاول إبراز هذه األمهيخمتلف جماالت احلياةواملتالحقة يف 

� تلعب املعلومات دوراً مهمر القيـام بالوظـائف، فتـوفُّ    اً من خالل تسهيلاً يف إدارة املؤسسة داخلي
 املعلومات الصحيحة ويف الوقت املناسب يسهل من أداء الوظائف واختاذ القرارات السليمة، كمـا أنّ 
انسياب املعلومات بني خمتلف هذه الوظائف عن طريق االتصاالت الفعالة من شـأنه أن يرفـع مـن    

 .مستوى أداء املؤسسة ككل

 للقـرار  تعترب املادة األوليـة  ؛ ذلك أنهاصنع واختاذ القرارات السليمة تساعد املعلومات املسيرين على �
)La matière première de la décision(، ضـمان  نجـاح و حتقيق ال من كّن املؤسسةتتم وبذلك

 .يف جمال نشاطها االستمرار

� الرأس املال والعنصر البشري واملواد اخلـام  : ل أصالً من أصول املؤسسة مثلشكُّأصبحت املعلومات ت
اً ها استثمار ميكـن اسـتغالله اسـتراتيجي   أن ينظروا إليها على أن حيث جيب على املسيرين ،وغريها

 .م فيهاة جيب التحكُّايا تنافسية، وليس تكلفحصول على مزلل

� ل سلعة تستطيع املؤسسة بيعها مثل أي سلعة أخرىشكِّأصبحت املعلومات كذلك ت. 

� فهي املستوى اخلارجي ة املعلومات على املستوى الداخلي للمؤسسة فقط، بل متتد إىلال تقتصر أمهي ،
املعلومات تمكِّن ف ؛)Un instrument de liaison avec l'environnement( تعد أداة ربط مع احمليط

واليت من املمكن أن تـؤثِّر   هاعملرات اليت تطرأ على بيئة حداث والتطواملؤسسة من التعرف على األ
  .التكيف مع األوضاع اجلديدة من خالل احلصول على املعلومات اولاملؤسسة حت ومنه فإنّيها، عل

ـ  ت هلـا صبحواليت أ -كما ذكرنا سابقاً-للحصول على املعرفة  ساسيتعد املعلومات املنطلق األ � ة أمهي
  يف عصـرنا احلـايل   فاملعرفة أصبحت السمة املُميزة للمؤسسات املعاصرة  أكرب من املعلومات نفسها؛

 ؛ ففـي ظـلّ  تنافسية املؤسسات الذي يحدد األساسي والعاملاكتساب امليزة التنافسية هي أساس و
 علـى فإنّ القدرة  )L'économie de la connaissance(يعرف اآلن باقتصاد املعرفة  إىل مااالنتقال 

غري  أخرى أصول، بل كذلك على املاديةال يعتمد فقط على عوامل اإلنتاج  أصبحخلق الثروة و إنتاج
يف القـدرة  و زةالكفاءات املتمي ،املعرفة ، واملتمثّلة أساساً يفDes actifs immatériels )معنوية(مادية 
  .1وغريها املطروحةإجياد احللول للمشكالت كذا القدرة على و ،الوصول إىل املعلوماتعلى 

 

                                                 
1. Isabelle Bourdon, "Le management des connaissances - un enjeu majeur", Dossier ECONOMIE et 
MANAGEMENT N° 116, Université Montpellier - 2, France, Juin 2005, p. 22. 
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  االتـواالتص اتـنظرية املعلوم: الفرع الثالث
 وتطبيقاا، وقد ظهرت اهي علم يتعامل مع مفهوم املعلومات، قياسه واالتصاالت نظرية املعلومات

       " النظريـة الرياضـية لالتصـاالت   "بعد نشره ملقالته  )Claude. E. Shannon( العامل على يد هذه النظرية
)A mathematical theory of communication(، كذلك و)Norbert Wiener(، 1948عام  منذ وذلك

∗.  
لة فالرسا ؛اليت تتضمنها )Surprise( "املفاجأة"قيمة املعلومات تعتمد على عنصر  تعترب هذه النظرية أنّ

تكـون   كذلك قيمة اليت هلا املعلومات كما أنّقيمة،  ةُاليت حتتوي على معلومات معروفة مسبقاً ليست هلا أي
   .1فقط د حبيث تكون هلا عدة احتماالت للحدوث وليس احتماالً واحداًطة حبالة عدم التأكّمرتب

معاجلـة البيانـات وتوصـيل     الرياضية للتحكُّم يفهذا وقد ركّزت هذه النظرية على تطبيق القوانني 
ـ  زين، وأيضـاً يف اختيـار   املعلومات واستخدام املقاييس الكمية من أجل حتديد سعة أنظمة اإلرسال والتخ

هذه النظرية تكون قد سـامهت   ذا فإنّ الوسائل الضرورية إلجياد أفضل الطرق الستخدام أنظمة االتصال،
بال املعلومات وترميزها وختزينها وحتليلها واسـتعادة عرضـها   يف إطارها استق ، واليت يتميف نظرية االتصال

  .إىل رموز تأخذ شكل إشارات كهربائية )..تقارير، أحاديث(مبعىن حتويل املعلومات من شكلها التقليدي 

  : ة هياإلجابة عليها من خالل هذه النظريShannon( ( إنّ األسئلة اليت حاول
  كيف يتم إرسال املعلومات؟ ♦
♦ ية املعلومات اليت ميكن إرساهلا عرب قناة معينة؟ما هي كم  
  ؟بشكل آمن يتم ختزين املعلوماتكيف  ♦
وغريها من األسئلة اليت حاولت  ما هي العالقة بني معدل اإلرسال ونسبة التشوه وسعة قناة اإلرسال؟ ♦

ة وإحصائية ، على األقل من الناحية الفيزيائية عن طريق استخدام طرق رياضيالنظرية إجياد حلول هلا
اًمعقّدة نسبي.  

  اتـائص املعلومـخص: الفرع الرابع
ختـاذ  الإنّ اهلدف األساسي لنظام املعلومات يف املؤسسة، هو توفري املعلومات للجهات املستفيدة منها 

وأن  منـها، البـد   قيمة وفائدة وتفي بالغرض املرجو  تكون هذه املعلومات ذاتالقرارات املختلفة، وحىت
تـوفري   ة وجودة النظام من عدمه، إذ أنّد مدى فاعليى جمموعة من اخلصائص، واليت بدورها حتدتشتمل عل

                                                 
 ;H. Nyquist, 1924:        يف احلقيقة تعود بدايات هذه النظرية إىل زمن يسبق هذا التاريخ، وذلك بفضـل إسهامات علماء آخرين مثل ∗

R. V. L. Hartly, 1928(، وملزيد من املعلومات حول هذه النظرية انظر:  
 Jean-Louis Le Moigne, Les systèmes d'information dans les organisations, Presses Universitaires de 
France, Paris, 1973, pp.11-32.     
1. Mohamed Louadi, Systèmes d'information organisationnels, tome1, Centre de publication universitaire 
Tunis, 2006, pp.73-74.  
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عد من أهم حاالت فشل نظام املعلومات يف املؤسسات، وفيما يلـي  صائص املطلوبة، ياملعلومات خبالف اخل
  .نستعرض أهم هذه اخلصائص

ية من أخطاء التجميع والتسجيل واملعاجلة اليت عىن أن تكون املعلومات يف صورة صحيحة خالمب :ةـالدقّ .1
بيانات صـحيحة إىل نظـام املعلومـات     فاملعلومات تكون صحيحة عندما يتم إدخال  انات؛على البي تتم 

 فاألخطاء اليت تظهر يف املعلوماتوتكون دقيقة عندما تقيس املتغريات اليت تلبي حاجة املستفيد بدقة متناهية، 
ب عن إدخال بيانات غري صحيحة وغري دقيقة أثناء املعاجلة والذي يعـرف يف األدبيـات   هي ناجتة يف الغال

ال تكون خمرجات نظام املعلومات "أي  ؛garbage in, garbage out )GIGO(1 سكسونية مبشكل -األجنلو
طبيعـة   ،نوع املعلومـات : هاأمهّ وتبقى خاصية الدقة أمر نسيب، إذ ترتبط بعدة عوامل "أفضل من مدخالته

ه يمكن قياس نسبة ولإلشارة فإن ايري املستخدمة يف القياس وغريها،االستخدام، املستوى اإلداري وطبيعة املع
قيقة من خالل معرفة نسبة املعلومات الصحيحة إىل جمموع املعلومات الناجتة خالل فترة زمنية املعلومات الد

  .معينة
إذ ال قيمة للمعلومات مـا مل   ة،بقت املناسب وبالسرعة املطلوويعين توفري املعلومات يف الو :تـالتوقي .2

تصل يف وقت احلاجة إليها؛ أي عند ظهور مشكالت معينة يف املؤسسة حتتاج إىل اختاذ قـرارات سـريعة   
ـبشأا ومن أجل الوصول إىل خاصيض الوقـت  ه من الضروري ختفـي ة التوقيت املناسب للمعلومات فإن

استخدام  حيث أنّ )إعداد التقارير عن املخرجات للمستفيديناإلدخال، عملية املعاجلة (ة الالزم لدورة املعاجل
 .التكنولوجيا كاحلاسوب وغريها يكفل حتقيق ذلك

  :2ها ما يليسوء التوقيت عديدة، لعلّ أمهّ األسباب اليت تكون وراء وعموماً، فإنّ
جة عدم معرفتها لتوقيت حاجة هذه اإلدارات عزلة إدارة النظام منظمياً عن اإلدارات األخرى، إىل در -

 إىل املعلومات؛

 طول دورة توليد املعلومات؛ -

- ة حتديد عمر املعلوماتضعف استيعاب اإلدارات املستفيدة آللي. 

 الفهم املباشر من قبل مسـتعمليها  ومات خالية من الغموض، حبيث حتققلأي أن تكون املع: وحـالوض .3
املطلوب منها، ولزيادة درجة الوضوح ميكن االعتماد علـى   فائدة يف االوضوح املعلومات جيعلها أكثر ف

 :3النقاط التالية

  وضع املعلومات واإلحصائيات يف جداول متكاملة عن اال املطلوب، حبيث تتسم بالسهولة؛ -

                                                 
1. Mohamed Louadi, Op. Cit, p .55.  

2
 دار الثقافة للنشر والتوزيــع : ، الطبعة األوىل، عماننظم املعلومات اإلستراتيجيةحممد عبد حسني الطائي، نعمة عباس خضري اخلفاجي، . 

   .57-56.ص 2009
3
  .20.ص ،2005دار املناهج للنشر والتوزيع، : ، عمانأساسيات نظم املعلومات اإلداريةعالء الساملي، عثمان الكالين، هالل البيايت، .  
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- ة وفصل املتغريات املختلفة؛دمج املتغيرات املتشا 

 .تاستخدام النسب املئوية يف توضيح املعلوما -

فاملعلومـات   ؛وهي قدرة املعلومات على التكيف مع االحتياجات املتغيرة لكافة املستخدمني :ةـاملرون .4
تكون أكثر مرونة من تلك الـيت   دة،متعداليت ميكن استخدامها بواسطة العديد من املستفيدين ويف تطبيقات 

  .وير والتحديثميكن استخدامها يف تطبيق واحد، إضافة إىل هذا أن تكون قابلة للتط
ي مجيع جوانب املشـكلة أو الظـاهرة حمـل    وهو أن تكون املعلومات كاملة، حبيث تغطّ :ولـالشم .5

وظائفها املختلفة ومنه جيب على ة ن اإلدارة من تأديحىت تتمكّ تقدمي بدائل احللول املمكنة هلا،الدراسة، مع 
توفري املعلومات الكافية هلا د كل التفاصيل الالزمة عن املشكلة حىت يتماملستفيد أن حيد. 

6. مـع بـاقي املعلومـات     حىت تكون املعلومات مفيدة البد أن تكون قابلة للمقارنة :ةـة للمقارنالقابلي
الـيت تتعلّـق    ، إضافة إىل إمكانية إجراء املقارنة للمعلوماتواليت تتعلّق بنشاطات معينة األخرى يف املؤسسة
عمال ملؤسسة ما واخلاص بالسنة احلالية ليس له قيمة ما مل يقارن بقيمته قيمة رقم األ: بنفس النشاط، فمثالً
 .يف السنوات السابقة

ويعين تقدمي املعلومات بشكل موجز وخمتصر؛ أي ما هو مطلوب فقط دون اإلكثـار مـن    :ازـاإلجي .7
التفاصيل، اليت من املمكن أن تؤدا من قبل املستفيد، غري أنه جيب مراعاة بعـض  ي إىل عدم فهمها واستيعا

ي فيها اإلجياز إىل إخفاء بعض املعلومات اهلامةاحلاالت االستثنائية، واليت يؤد. 

8. ا أن يتم إعداد املعلوم: ةـاملوضوعي نة أو تنحاز ـونقصدات بشكل حمايد، حبيث ال متيل إىل جهة معي
ن، أو ختتلط فيها األهواء الشخصيلعديد من األساليب اليت تسـاعد يف  ة إىل غري ذلك، وهناك امع رأي معي

1ة منهاحتقيق املوضوعي: 

  على دقّة املعلومات وسهولة الرجوع إليها عند احلاجة؛ ر املستندات الدالةتوفّ مبعىن إمكانية التحقق؛ -
 .ر بشكل صادق عن مضمواه جيب أن تعبمبعىن أن صدق التعبري؛ -

احلصـول علـى    سـبيل  كاليف اليت تتحملها املؤسسة يفالتوهنا األمر يتعلّق ب :ةـأن تكون اقتصادي  .9
 ،توفريها باخلصائص املذكورة يتطلّب كذلك تكاليف مبستوى أكرب كما أنّ. املعلومات، من أجهزة وعمالة

  .لذا البد أن تكون الفائدة املرجوة من وراء استخدام تلك املعلومات أكرب مما ينفق يف سبيل احلصول عليها
            لتوفري املعلومات باخلصائص السابقة الذكر، هدفـه يف النهايـة هـو حتقيـق املالئمـة      إنّ السعي

)La pertinence( ؛للمعلومات ـحىت تك أيدام يف األغراض املطلوبة منـها  ـلالستخ ومناسبة الئمةون م
  .املوايل يوضح ذلك والشكل

                                                 
1
، جامعة 04 جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد، " أمهية خصائص املعلومات يف بناء اختيار قرارات املنظمة " عبد اهللا محود سراج،. 

  .134.ص ،2005 اجلزائر، سطيف، -فرحات عباس 
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  لوماتاملع الئمةدة ملائص املُحدـاخلص ):I-4( الشكل رقم
    

      
     

  
    
  
  
  
  
  

 Robert Reix, Systèmes d'information et management des organisations:باالعتماد على باحثمن إعداد ال :املصدر

4e édition, Vuibert, Paris, 2002, p.30.                                                                                                                      

  اتـواع املعلومـأن: الفرع اخلامس
ة حتديد أنواع املعلوماتتنبع أمهي، من أمهيقـاس   ة نظام املعلومات يف املؤسسة حتقيق فاعلية، والـيت ت

ـ  دينيمات للمستفمبدى قدرة النظام على تلبية االحتياجات من املعلو   ترارابغية حتقيق األهداف واختاذ الق
  :ها ما يليدة معايري أمهّـويف هذا الصدد ميكن تصنيف املعلومات حسب ع

 ات حسب املصدرـتصنيف املعلوم .1

معلومات داخلية ومعلومات خارجية: ه يتم تصنيف املعلومات إىلطبقاً هلذا املعيار فإن.  
نة هلا املكو و اإلداراتسسة عن طريق األشخاص أويكون مصدرها من داخل املؤ :املعلومات الداخلية  .1.1 

صـلة  املشرفني ورؤساء األقسام واملدراء مبختلف مستويام، وهذه املعلومات تعكـس احلقـائق املت  : مثل
املـوارد   ،اإلنتاج، التسـويق  ،املؤسسة كالتموين باألحداث والوقائع املتعلّقة بسري العمل يف خمتلف وظائف

  .املعلومات داخل املؤسسة قوالذي يعرف بتدف اخل،...احملاسبة ،البشرية
وهي املعلومات اليت حتصل عليها املؤسسة من مصادر خارجية؛ أي مـن البيئـة    :املعلومات اخلارجية  .2.1

واليت تعكس األحداث والوقائع اليت جتري يف تلك البيئة واملتعلّقة أساساً باألسـواق، املنافسـني    احمليطة ا
صادراخل، ومثل هذه امل...لية، القوانني والتشريعات، اهليئات احلكوميةالنقابات العما ،دين، العمالءاملور   متـد

فمـثالً   ؛راتدراء قاعدة هامة ملعرفة ما حيدث من تغيواليت تعطي للم ،املؤسسة باملعلومات البيئية والتنافسية
سـات املقارنـة   املعلومات اخلارجية قد تكشف عن أنشطة مماثلة لنشاط املؤسسة، واليت تفيد يف إجراء درا

املؤسسـات    وت لقي املزيد من الضوء على املركز التنافسي للمؤسسة، وكذلك اهليئات احلكومية الـيت متـد

 ةـاملرون
 

 التوقيت

 الشمول

 الوضوح ةــالدق

 االقتصاد 

املوضوع ارنةـاملق

 از ـاإلجي
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والـيت   ،توزيع السكان، معدل االستهالك وغريها ،دخل الفرد، الدخل القومي: مبختلف اإلحصائيات مثل
ة كبرية بالنسبة ألغراض التخطيط، وهكذاتكون ذات أمهي. 

وخارجية يعـود إىل اخـتالف اإلجـراءات     نيف املعلومات إىل داخليةصلسبب األساسي يف تا إنّ
ة بإدارة وحتصيل كل منها،والصعوبات اخلاص ز بأن1هافاملعلومات الداخلية تتمي:  

  دة؛مصادرها معروفة وحمد دراسات وأحباث قليلة، ألنّتستلزم إجراء  -
- يئتها تكون بسيطة وضمني اصر التكاليف األخرىة مع عنتكاليف. 

  :2هااملعلومات اخلارجية فتتميز بأنأما 
- د وتنوع مصادرها؛تستلزم دراسات وأحباث شاملة نظراً لتعد  
- جتميعها بواسطة جهات مستقلّ يتمذا العمل؛ة متخص صة 

 .تتحمل املؤسسة تكاليف كبرية يف سبيل احلصول عليها -

 يوى اإلدارـستات حسب املـتصنيف املعلوم .2

اإلدارة  )اإلدارة العليـا (يف الغالب، إىل ثالث مستويات وهي اإلدارة اإلسـتراتيجية   ،تنقسم  اإلدارة
نوع خاص به  ب كل مستوى إداري، حيث يتطلّ)التنفيذية(واإلدارة التشغيلية  )اإلدارة الوسطى(التكتيكية 

 .املعلومات التنفيذيةاملعلومات اإلستراتيجية، املعلومات التكتيكية و: من املعلومات وهي

، حيـث تصـف   اي فترة زمنية مستقبلية طويلة نسبيوهي املعلومات اليت تغطّ: اإلستراتيجية املعلومات .1.2
 اخل...أهداف املؤسسة واستراتيجياا واملوارد الالزمة لبلوغ هذه األهداف، حتديد الفعاليات والسياسـات 

ن التنبؤات والتقديرات املستقبليرات االقتصادية، وتكون عـادة ذات طبيعـة   ة وتتضمعامـة  ملختلف املتغي
تلك  ومن األمثلة على هذه املعلومات ؛وهي ليست بالضرورة تفصيلية ودقيقة ،ل االجتاه العامصة ومتثّوملخ
اخل...ة بتحديد مواقع املشروعات مصادر رأس املال، أنواع املنتجاتاخلاص.  
ق بتنفيذ خمتلـف األنشـطة   ي فترة زمنية متوسطة، وتتعلّعلومات اليت تغطّهي امل :املعلومات التكتيكية .2.2

املوضوعة مـن قبـل    حسب اإلستراتيجياتكاإلنتاج، املشتريات، املبيعات، وذلك  ؛الوظيفية يف املؤسسة
ثلة ومن األم ؛ها تتركّز حول وصف اخلطط التكتيكية الضرورية لتنفيذ إستراتيجية معينةالعليا؛ أي أن اإلدارة

ار وتدريب األفراد، جدولة اإلنتاج، خطط الصيانةعلى ذلك املعلومات اخلاصاخل...ة باختي.  
داخل املؤسسة، حيث جيـب   هي املعلومات اليت تتعلّق بالعمليات اليومية اليت تتم: املعلومات التشغيلية. 3.2

مثال ذلـك   ؛نشاط يف املؤسسةعن مجيع أوجه ال توفري معلومات تفصيلية ودقيقة وبصفة مستمرة ومتكررة

                                                 
1
  2002 دار احلامد للنشر والتوزيـع، : ، الطبعة األوىل، عماننظام املعلومات التسويقيةالطائي،  عبد حسني آل فرج تيسري العجارمة، حممد. 
  .77.ص

2
   .78.املرجع نفسه، ص. 
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فـات احلاصـلة يف   املعلومات املتعلّقة حبضور وانصراف األفراد، أنواع وكميات السلع املنتجة واملباعة التوقّ
  .اخل…اآلالت واملعدات
دول التايل، والذي يوضح االختالف بني املعلومات املذكورة وفـق  ـالتوضيح ندرِج اجل وملزيد من

ليدة كما يأبعاد حمد:  
  االختالف بني املعلومات حسب املستوى اإلداري ):I-2(اجلدول رقم 

 .ص، 2000 ،دار املناهج للنشر والتوزيـع : ، عماناألوىل، الطبعة حتليل وتصميم نظم املعلوماتسعد غالب ياسني،  :املصدر
165.  
  .ت الرمسية واملعلومات غري الرمسيةمنيز هنا بني املعلوما :درجة الرمسيةتصنيف املعلومات حسب  .3
، وخاصة النظام اجليد، وتشتمل بوجه عام على وهي الناتج األول لنظام املعلومات :املعلومات الرمسية .1.3

اسبية متطلّبـات التخطـيط   االحتياجات الرقابية، املتطلّبات القانونية، التشريعات احلكومية، اإلجراءات احمل
باإلضافة إىل املستندات والنماذج اليت تسـتخدم يف حتديـد   . ائل االتصاالت وغريهمتطلّبات وسا ،واملتابعة

د، أوامر التشغيل  ،أذونات الصرف واالستالم: ة احلركة بني أقسام وإدارات املؤسسة مثلنوعيالتحويل والر
يات والكشـوف  اخل، وكذلك التقارير عن احلركة اليومية للمخزون واإلنتاج اليومي، اإلحصائ...ريدوالتو

فهي كلّها أشكال ومناذج تعبر عن تدفّق املعلومات بشكل رمسـي  اخل؛ ...كقوائم اجلرد وامليزانيات احملاسبية
  .داخل املؤسسة

وتتضمن املعلومات غري الرمسية اآلراء واألفكـار واالجتـهادات واخلـربات     :الرمسية غري املعلومات .2.3
إذ ة لتكامل املعلومات الرمسيـة،  تكون ضروري يف بعض األحيان الشخصية والشائعات وما إىل ذلك، وهي

األبعاد                
نوع 

  املعلومات

  نـوع
  القـرار

  املستفيـد
مصدر 
  املعلومات

  درجة
  التعقيد

  البعد
  الزمين

درجة 
  الوضوح

السر
  عة

  دامـاالستخ

 
  

  

  إستراتيجي

  
اإلدارة 

  اإلستراتيجية

البيئة اخلارجية 
رجة بالد
البيئة + األوىل

  الداخلية

  

  معقّدة

  

  املستقبل

  

  قليلـة

  

  بطيـئة
صياغة وتطبيق 
إستراتيجية 
  األعمال

  

  

  
اإلدارة   تكتيكي

  التكتيكية
البيئة الداخلية 

بالدرجة 
  األوىل

  
أقـل 
  تعقيداً

+ احلاضر
املستقبل 
  القريب

  
واضحة 

اًنسبي  

  
أكثـر 
  سرعة

اإلستراتيجيات 
  الوظيفية

  
  

اإلدارة   تشغيلي
  التشغيلية

غيـر   البيئة الداخلية
  معقّدة

  اخلطط التشغيلية  سريعة  واضحة  احلاضر
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ستخدم كبديل يف حالة غياب هذه األخرية، وتتحدد قيمتها كمعلومـات فقـط بواسـطة مسـتخدميها     ت
  .من إمجايل متطلّبات املعلومات يف املؤسسات املعلومات غري الرمسية تشكل جزءاً هاماًف ،وعموماً

ليست كلّها مفيـدة   ، غري أنهايات كبرية من البيانات واملعلوماتكم يومياً، ،إنّ املؤسسات تستقبل
 لذلك جيب على املؤسسات، بالشكل املطلوب رةمتوفّ نادراً ما تكون املفيدةلالستعمال؛ فاملعلومات وقابلة 

ولية األعلومات امل، أو ع ومعاجلة بعض البيانات األساسيةاملفيدة من خالل مجأن تعمل على توليد املعلومات 
      .1م للمعلومات باملؤسسةنظ وجوديعتمد على  هذاو

  م املعلومات اإلداريةـة نظـماهي: املطلب الثالث
  رهاتطومراحل وم نظم املعلومات اإلدارية وـمفه :الفرع األول

   تعريف .1
 "اإلداريـة  نظم املعلومـات "لقد تعددت التعاريف اليت قدمها الكتاب والباحثني خبصوص مصطلح 

ها باجتاه ربط العمليات والوظائف اإلدارية بتكنولوجيا كلّ هذه التعاريف تصب ولكن بالرغم من ذلك، فإنّ
وصـف   فري املعلومـات، وضـرورة  خداماا يف معاجلة البيانات وتواملعلومات وتطبيقات احلاسوب واست
 اطة الشاملة بتعريف هـذا املصـطلح، أنْ  ولقد ارتأينا من باب اإلح ،نشاطات املؤسسة الداخلية واخلارجية

  .نقوم بعرض اموعة املختارة اآلتية من هذه التعاريف
سواء كانت رمسيـة  ات ملعلوما من جمموعة": هابأننظم املعلومات  )J. L. Le Moigne, 1973( عرف

   .2" وحميطهانظمة وجد وتسري داخل املنظمة، أو بني هذه املواليت ت مهيكلة أو غري مهيكلة رمسيةأو غري 
تسـمح   ،تمادية، برامج، أفراد، إجراءا: مة من املواردجمموعة منظّ" :هاأنعلى  )R. Reix( فهاروع
داخـل  ) اخل...حتت شكل بيانات، نصوص، صور، أصوات(ومعاجلة وختزين وإيصال املعلومات  باكتساب
  .3"املنظمات

د من العناصر اليت تتفاعل فيما بينها ومع حميطهـا  بيئة حتتوي على عد": على أنها )الصباغ(ويعرفها 
  ."4دف مجع البيانات ومعاجلتها حاسوبياً وإنتاج وبثّ املعلومات ملن حيتاجها لصناعة القرارات

ـ  ،مسية اليت متد اإلدارة مبعلومات سـابقة النظم الرمسية وغري الر": هابأن )احلسنية(كما يعرفها  ة حالي
وية أو مرئية للعمليات الداخلية للمؤسسة ولعناصر البيئة احمليطة ـا، ـدف دعـم    يف صورة شفوتنبئية 

                                                 
1. Michel Darbelet, Laurent Izard, Michel Scaramuzza, Op. Cit, p. 316. 
2. Maryse Salles, Stratégies des PME et intelligence économique- une méthode d'analyse du besoin, 2e 
édition, Economica, Paris, 2006, p.14.  
3.  Robert Reix, Systèmes d'information et management des organisation, 4e édition, Vuibert, Paris, 2002 
p.75. 

4
  .11.، ص2000 دار الثقافة للنشر والتوزيع،: عمان ، الطبعة األوىل،ومكوناا ماهيتها -نظم املعلوماتعماد الصباغ، . 
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والعناصر البيئية األساسية، وإتاحة املعلومات الدقيقة والواضحة، يف إطار الوقـت   راءخباصة املدواإلداريني 
  .1"املناسب ملساعدم على إجناز العمل واإلدارة واختاذ القرارات

  :عاريف السابقة، ميكننا استنتاج أهم العناصر املتعلّقة بنظم املعلومات اإلدارية وهيمن خالل حتليل الت
يتم وفق  يمكن أن حتوز املؤسسة على نظام للمعلومات بشكل رمسي؛ أي أن مجع املعلومات وتوزيعها �

ة، مثل االجتماعات واملخاطبات، أو بشكل غري رمسيبرامج وإجراءات رمسي  مجـع   ، حيـث يـتم
، أو االتصـال الشخصـي غـري    وتوزيعها عرب قنوات غري رمسية، كاسـتخدام اهلـاتف   وماتاملعل

 .اخل...الرمسي

� األفراد، جمموعة الربجميات )على رأسها احلاسوب اآليل( من الوسائل التكنولوجيا ن أساساًنظام يتكو ،
)Logiciels( دف احلصـول   مجع ومعاجلة البيانات واإلجراءات، واليت تتكامل مع بعضها من أجل

 .على املعلومات وإيصاهلا إىل املستفيدين داخل املؤسسة

ومسـاندة الوظـائف    دف نظم املعلومات اإلدارية إىل مساعدة املدراء على اجناز األعمال وتدعيم �
  .اإلدارية واختاذ القرارات

لية واملستقبلية توفّر معلومات عن عمليات املؤسسة، وذلك من خالل تسجيل األحداث التارخيية، احلا �
ورية، وإجراء البحـوث والدراسـات   ورية وغري الد، وإصدار التقارير الد)على شكل قواعد بيانات(

 .الداخلية ضعفهاو نقاط قوا وغريها، والذي يساعد املؤسسة على حتديد

احـة  كذلك معلومات عن البيئة اخلارجية للمؤسسة، مما يساعدها على التعرف على الفرص املت توفّر �
 .ر على عملهاوكذلك التهديدات اليت ميكن أن تؤثّ

  ة يف املؤسساتـم املعلومات اإلداريـراحل تطور نظـم .2
حيث رافق كل مرحلة تغير واضـح   ة،اإلدارية يف تطورها بثالث مراحل أساسي مرت نظم املعلومات

    :2ذكر هذه املراحلن، وفيما يلي داخل املؤسسات تلك النظم يف الدور الذي أصبحت تؤديه
إىل اية اخلمسينات، وقد لوحظ  1955 ت منامتد ،∗واليت شهدت أول ظهور لإلعالم اآليل :املرحلة األوىل
اإلعالم اآليل خاصة يف املهام املرتبطة خبزينة املؤسسة كحساب األجر مـثالً، أو إدخـال    تأول استعماال

  .وكذا أنظمة املعاشات ،مالتعديالت فيما يتعلّق باملزايا االجتماعية للع

                                                 
1
مؤسسة الوراق للنشر : ، عمان، الطبعة الثالثةإدارة املعلومات يف عصر املنظمات الرقمية) منا(نظم املعلومات اإلدارية  سليم احلسنية،. 

  .54- 53. ، ص2006والتوزيع 
2. Kenneth Laudon, Jane Laudon, Les systèmes d’informations de gestion -organisation et réseaux 
stratégiques, Editions Pearson Education, Paris, 2001, P.18.  

∗
عتقد هناك فرق بني نظام املعلومات واإلعالم اآليل؛ فهذا األخري يعترب وسيلة تستخدم يف نظم املعلومات احلديثة، وليس هي كل النظم كما ي 

  .)Manual Systems( ويلة، حيث كانت تعتمد على األعمال اليدويةالبعض؛ فنظم املعلومات وجدت قبل ظهور اإلعالم اآليل بفترة ط
 



  والمتوسطة غيرةصال ؤسساتصها في المائمدخل نظري إلى نظم المعلومات اإلدارية وخص ................... :الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

25 
 

وفيها بدأت املؤسسـات يف اسـتعمال    ،مشلت هذه املرحلة سنوات الستينات والسبعينات :املرحلة الثانية
   .اإلعالم اآليل كنظام معلومات ألغراض الرقابة والتسيري

لنشـاطات  الثمانينات والتسعينات، حيث مشل نظام املعلومات كـل ا  واليت مشلت سنوات :املرحلة الثالثة
  .األساسية للمؤسسة

3. م املعلومات بالنسبة للمؤسسات املعاصرةـة نظأمهي  
ة بالغة بالنسبة جلميع أنـواع املؤسسـات   أصبحت نظم املعلومات، يف اآلونة األخرية، تكتسي أمهي

1يهة اجتاهات حديثة، ة إىل ظهور ثالثوترجع هذه األمهي:  
إنتاجية املشتغلني  لك جند أنّاتمعات الصناعية احلديثة، لذ علومات يفنفوذ املعرفة وامل تزايد :االجتاه األول

تمعات املتقدالطلـب علـى    زيـادة  مما أدى إىلمة، باملعلومات أصبحت أحد االهتمامات الرئيسية يف ا
  .غري مسبوق املعلومات بشكلٍ

نيـة علـى   بهور نظم املعلومـات امل ى ظفقد أد ؛تنمية شبكات االتصال واملعاجلات الدقيقة :االجتاه الثاين
ـ  ،مة إىل زيادة الطلب على استخدامهااستخدام أجهزة احلواسيب اآللية وشبكات االتصال املتقد ه لدرجة أن

أصبح من املمكن تصميم منظمات تعمل بالكامل بواسطة احلاسوب اآليل، وإجيـاد شـبكات معلومـات    
  .واحدة

ت إىل تغير الفنية الالّزمة لتشغيلها، أد ملعلومات واألساليباى طلب التغيرات اليت طرأت عل :االجتاه الثالث
اً، وأصبح أداء املؤسسـات  دور املعلومات حىت أصبح ينظر إليها باعتبارها مورداً استراتيجياً مهمويف مفهوم 

مه يعتمد بشكل متزايد على ما ميكن أن ياقد نظام املعلومات املستخدم.  
وم أن تتغير أدوارهم حبيث ه البد على مديري املؤسسات الياالجتاهات الثالثة، فإنلظهور هذه  ةتيجون
  :2استخدام هذه النظم فقط، بل جيب أيضاً أن تتوافر لديهم القدرات واملهارات التالية ال يكفي
ن مؤسسـام مـن العمـل    معرفة كيفية استخدام تكنولوجيا املعلومات يف تصميم أنظمة عمل تمكّ -

  وتزيد من قدرا على املنافسة؛ بكفاءة
 املشاركة يف تقييم نظم املعلومات باملؤسسة؛ -

 إدارة موارد املعلومات املتاحة وتدبري احتياجات املؤسسة منها؛ -

د مـن إمكانيـات   للتأكّ )Software(والربجميات  )Hardware( فهم مواصفات وإمكانيات األجهزة -
 تشغيلها وتوافقها معاً؛

 .ملتاحةبدائل النظم املتنافسة، واقتراح استخدامات جديدة للنظم ا ختصيص املوارد على -

                                                 
1
   .75.، ص2009 الكتب احلديث للنشر والتوزيع،  عامل: عمان، ، الطبعة األوىلإدارة املعرفة ونظم املعلوماتأمحد اخلطيب، خالد زيغان، . 

2
   .23.، ص1994 مركز التنمية اإلدارية،: ، اإلسكندريةتطبيقاتاملبادئ وال: مذكرات يف نظم املعلومات اإلدارية، علي عبد اهلادي مسلم. 
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ع أن يسعى املدراء املعاصرون إىل التعرف أكثر على تكنولوجيا ه من املتوقّمن خالل ما سبق، فإن ،إذن
اجلديـدة لـإلدارة يف    تهذه املسؤوليا نّأاملعلومات بغرض االستفادة منها يف تصميم وإدارة مؤسسام، و

  .عصر احلايل تحتم عليهم فهماً أكثر عمقاً لتكنولوجيا ونظم املعلومات، وبشكل أعمق مما سبق ذكرهال

   د نظم املعلومات اإلداريةاأبع: الفرع الثاين
إنّ قيام املؤسسات باالستثمار يف نظم وتكنولوجيا املعلومات، ال شك أنه سين هلا قيمة اقتصـادية  ؤم

تكون هذه النظم مبثابة احلـل اإلداري للمشـاكل   ستكاليفها، كما  من ضا وخيفّة ويرفع من عوائدهحقيقي
ـ  ،ب استخدام نظم وتكنولوجيا املعلوماتوالتحديات اليت تفرضها البيئة احمليطة، لذا يتطلّ ة، الفهـم  بفعالي

  :اإلدارة والتكنولوجيا، كما يبينها الشكل املوايل ،املنظمة :الكامل ألبعاد هذه النظم وهي

  يةاإلدار املعلومات اد نظمـأبع ):I- 5( الشكل رقم
      
                                                       

                      
                                                                 

                                                                                                                 
   
  

                                                                          

Source : Kenneth Laudon, Jane Laudon, Eric Fimbel, Management des systèmes d'information 9e édition 
Pearson Education, France, 2006, p.18. 

  :1وفيما يلي نتطرق بنوع من التفصيل لكل بعد من هذه األبعاد
اإلجـراءات   ،ة ألي منظمة يف األفراد، اهلياكـل تتمثل العناصر األساسيOrganisations:( ( املنظمات •

ـ  ،التشغيلية ة ـالسياسات والثقافة، وكذلك نظم املعلومات اليت تكون مندجمة وأحياناً مهيكلة داخل املنظم
ة لفترة طويلة وتبين طريقة إمتام وتنفيذ خمتلف عداإلجراءات تشكِّل قواعد رمسية م ملنظمات فإنّويف أعلب ا

 .املهام وقد تكون هذه اإلجراءات رمسية ومكتوبة، كما قد تكون عبارة عن تطبيقات غري رمسية وشفوية

هـا  فإنافة إىل هـؤالء  إنّ أي منظمة البد وأن يكون هلا مسيرين يقومون على إدارة شؤوا، وباإلض
حتتاج كذلك إىل مهارات وكفاءات متنوعة ويف خمتلف الوظائف املُشكِّلة للمؤسسة، كما حتتـاج إىل مـا   

 مثـل املهندسـني والبـاحثني    )Collaborateurs centrés sur la connaissance( بعمال املعرفةيعرف 
ة تصووكل هلم مهمؤسسة، وكذا خلق املعارف اجلديدة، كما أنّر منتجات وخدمات املوغريهم، والذين ت 

                                                 
1. Kenneth Laudon, Jane Laudon, Eric Fimbel, Management des systèmes d'information, 9e édition Pearson 
Education, France, 2006, p.p.18-20.  

   

  

 

.  
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ة من االفتراضات والقـيم  مبعىن جمموعة أساسي ؛)Une Culture singulière(ثقافة فريدة  لكتكل منظمة مت
بقبول األفراد فيها، وأنّ بعض أجزاء هذه الثقافة ميكن أن توجد يف نظام املعلومـات   حتظىواليت واملهارات، 
  .)يف الفصل الثاين من هذا البحث 118انظر الصفحة ( .نظمةاملعتمد يف امل

لة يف املبيعات والتسويق ن من وظائف أساسية واملتمثّوكما هو معروف فإنّ كل املنظمات تقريباً تتكو
اإلنتاج واإلمداد، املالية واحملاسبة وإدارة املوارد البشرية، حبيث جيب أن تعمل بشكل متكامل لتحقيق اهلدف 

اعتماد كل وظيفة من هذه الوظائف على نظام للمعلومات، ال شك أنـه سـيدعم أداء    مة وأنّالعام للمنظ
إىل نظم املعلومـات الوظيفيـة يف    قسيتم تفصيل هذه النقطة من خالل التطر(. خمتلف األنشطة املُكوّنة هلا

  .)املبحث املوايل
ل اليت تواجه املنظمة، كما يؤمن هلـا  يؤمن العمل اإلداري احللول للمشاك: )Management( اإلدارة •

 فاملدراء يضـعون اإلسـتراتيجيات مثّ   اجهة حتديات البيئة احمليطة ا؛اخلطط املختلفة اليت تساعدها على مو
حتقيق األهداف إىل صون املوارد البشرية، املالية والتقنية لتنفيذها وصوالًخيص. 

 للمؤسسة، فهم ملزمون خبلق منتجـات وخـدمات   اجلاري بالتسيريراء املدهؤالء  وباإلضافة إىل قيام
نظم املعلومات تلعـب   عمليات املنظمة، ويف هذا اإلطار فإنّة وكذلك إعادة النظر بشكل مستمر يف جديد

سامهة يف إعادة تصميم املنظمةاً من خالل املدوراً مهم .هم يتخذون قرارات ختتلف حسب املسـتوى  كما أن
املنتجـات   طويلة املـدى ختـص   قرارات إستراتيجية ونذخيت لى مستوى اإلدارة العلياعاملدراء ف ؛اإلداري

على تنفيذ الربامج واخلطـط   وسطىبينما يعمل مديرو اإلدارة ال ،واخلدمات اليت تعرضها املؤسسة يف السوق
للمؤسسة، وكل مسـتوى  باجناز النشاطات التشغيلية  نويقوم املدراء التنفيذيو ملُقدمة من قبل اإلدارة العليا،ا

وهذا يعين كذلك اختالف  -كما بينا ذلك سابقاً-خاصة به  من تلك املستويات اإلدارية حيتاج إىل معلومات
، وسنوضح ذلك عند حديثنا عن أنواع نظم املعلومات اإلدارية من خـالل  نظم املعلومات عند كل مستوى

  .املوايل املبحث
، حبيـث  من املكونات األساسية لـنظم املعلومـات   التكنولوجياتعترب  :)Technologie(التكنولوجيا  •

  :ل يفوتتمثّ من قبل املدراء كأداة ملواجهة التحديات، تستخدم

  ؛)Hardware et Software( التجهيزات املادية والربجميات -
ن الوسـائل املاديـة لتخـزين    ، واليت تتضمLes technologies de stockage(( تكنولوجيا التخزين -

 بيانات؛ال

وجمموعة تلف مكوناا املادية مبخ )communications Les technologie des( تكنولوجيا االتصاالت -
أصـوات   نصوص، أرقام، صـور (حبيث تسمح بتحويل البيانات  املكوناتاليت تربط تلك  ياتجمالرب
 من مكان إىل آخر؛ )اخل...
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 )Intranet( االنترانـت  ،)Internet( االنترنـت  شـبكة  :واملتمثلة يف ؛)Les réseaux ( الشبكات -
 .يف تبادل املعلومات بني األفراد واملؤسسات ستخدم أساساًواليت تExtranet(، ( االكسترانتو

ـ    ؛هي شبكة عاملية ميكن ألي شخص استخدامها النترنتاشبكة النسبة لبف  ةفهـي وسـيلة مجاهريي
تربط بـني آالف مـن مصـادر     ،الشبكاتشبكة " : أنهاعلى  تعرفو ،وليست مقصورة على فئة معينة

  .1"وإمكانياا يف االتصال خمتلفةعرب خمتلف أرجاء العامل، تقدم خدمات متعددة املوزعة  املعلومات
ف كذلك كما تهابعرن من عدد كبري من شبكات احلاسـوب ": أناملنتشـرة يف   شبكة ضخمة تتكو

 خطوط اهلاتف أو عن طريق األقمـار الصـناعية   طريقن ، ومرتبطة ببعضها البعض عأحناء كثرية من العامل
يسمى بروتوكول تراسـل   حبيث ميكن مشاركة املعلومات فيما بني املستخدمني عن طريق بروتوكول موحد

واملراكز التجارية ربط مكاتبهم عرب هـذه الشـبكة   أصبح مبقدور الشركات قد و ،]...[  TCP/IP االنترنت
  .2"ةخدمات أخرى عديدعالوة على 

أو  املؤسسة داخل ما، تربط عدة مستخدمنيمبؤسسة أو إدارة  فهي شبكة خاصة االنترانتأما شبكة 
إىل املعلومـات بسـرعة    موصوهلضمان و بينهمفيما دف تسهيل االتصال  يةعن طريق شبكة حملّ اإلدارة
بالـدخول اآلمـن   تسـمح   ،شبكة حموسبة داخلية": على أنهااالنترانت  فتعري ميكنذا و، تكلفة وبأقلّ

 اسـتخدام  وذلـك بفضـل   و املوارد الداخلية للمؤسسة قواعد البيانات ،ملعلوماتخمتلف ا على واملُراقَب
  واالنترانـت  من االنترنـت  كل تزاوج نتاج": هي ترانتكساال شبكةيف حني ، 3"االنترنت تتكنولوجيا

 عرب باملرور املؤسسة أعمال لشركاء تسمح حبيث ،]...[  اخلارجي احمليط على فهي شبكة انترانت مفتوحة
 يكون وقد ،)جزء منها األقل على أو( املؤسسة لبيانات والوصول الدخالء ولوج متنع واليت نارية جدران
4"واحـد  مشـروع  يف عمل شراكة بينها جتمع حبث مراكز أو عمالء موزعني،  موردين الشركاء هؤالء

  
 يف والسـرعة  السهولة لتوفري أي ؛اخلارجي احمليط مع للتعامل االستجابة قصد جدتو فاالكسترانت ،إذن

 يفهي األخـرى   ستخدمت حيث ،وتنظيمات عمالء دين،مور من لمؤسسةل اخلارجية األطراف مع التعامل
  .واملعلومات البيانات وحتويل نقل يف االنترنت شبكة تطبيقات ذلك

  :5، حيث متكّنها منؤسساتة كبرية بالنسبة للماملعلوماتية أمهي وهلذه الشبكات
 التنظيم؛ داخل طبيقاتالت ملختلف األساسية املعلومات وتبادل بث ضمان �

                                                 
1. Olivier Andrieu, Internet- guide de connexion, Eyrolles, France, 1996, p.06.    

2
 .2001مكتبـة العبيكـان،   : ، الطبعة األوىل، الرياضاملعجم الشامل ملصطلحات احلاسب اآليل واالنترنت ،وآخرون د حممود الربيعيالسي     
  . 226. ص

3. Nadège Gunia, La fonction ressources humaines face aux transformations organisationnelles des 
entreprises "impacts des nouvelles technologies d’information et de communication", thèse de Doctorat 
en sciences de gestion, Université Toulouse I, France, 22 avril 2002, P.104.  

4
االقتصـادية   م، كلية العلو)منشورة ���� ( ، رسالة دكتوراه"ردراسة حالة اجلزائ -دور االنترنت وتطبيقاته يف جمال التسويق"إبراهيم خبيت، . 

   .25.، ص2002/2003جامعة اجلزائر،  وعلوم التسيري
5. Marie-Hélène Delmond, Yves Petit, Jean-Michel Gautier, Op. Cit, p.59. 
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� فيه؛ نوواجديت مكان أي من علوماتامل على احلصولمن  املؤسسة أعضاء نمكّت 

 ؛)اخل...عمالءموردين، ( للمؤسسة نيياخلارج الشركاء مع املختلفة املعلومات بتبادل تسمح �
 تسـيري ( لألنشطة العملي لتسيريا دف املعلومات من ومهم هائل مك ويتحت ياناتب قاعدة توفري �

           .)اخل ...مبيعات إدارة املخزونات،
      لتكنولوجيــا املعلومــاتحتيــة تالبنيــة الل شــكّ، ت∗وغريهــا إنّ كــل هــذه التكنولوجيــات

L'infrastructure de  technologie de l'information (TI)( األرضـية   األسـاس أو  تكون مبثابـة  اليتو    
)La plateforme( لشكِّاليت على أساسها ت وتعلوماتاملل املؤسسات نظم شغ اخلاص اة.   

          ات اإلداريةـة نظم املعلومـداخل املعاصرة لدراسـامل: الفرع الثالث
ومن هنا  دراسة نظم املعلومات اإلداريةفهم واليت تستخدم يف جماالت املعرفة العديد من العلوم وهناك 

كان البد من التعراالت والربط بينها بغرض التوصف على إسهامات هذه العلوم وال إىل إطار عام يل سه
مـداخل   ةبني ثالث ييزوبصفة عامة ميكن التم من خالله فهم عناصر ومكونات وأساليب تشغيل هذه النظم،

  :1هيو ،ريةلدراسة نظم املعلومات اإلدا
 اإلداريـة  فقد متت دراسة نظم املعلومات طبقاً هلذا املدخل :)Approche Technique( املدخل التقين .1
من علوم ذات طبيعة  ة أساساًمجال جديد للدراسة، من خالل التركيز على تنمية مناذج معيارية واملستمدك

ور من خالل اآليل فقد كان له ال لإلعالمبة فبالنس ؛ة، كاإلعالم اآليل، علوم التسيري وحبوث العملياتكميد
زت علوم التسـيري علـى   وركّ ،وكذا أساليب ختزين واسترجاع البياناتساب، وضع النظريات وطرق احل

اإلدارية، أما بالنسبة لبحوث العمليات، فقد اهتمـت   البحث عن مناذج الختاذ القرارات ومناذج للتطبيقات
 .قرارات وحل املشكالتباألساليب الكمية يف اختاذ ال

ت الدراسات يف نظم املعلومات والـيت  غلَشApproche comportementale(: ( وكيـاملدخل السل .2
زاً كبرياًانصبملعرفـة  وحده غري  فاملدخل التقين ؛ت حول املسائل السلوكية حي بعـض اجلوانـب   كـاف  
لذا فقد شاركت العديد مـن   ،لوماتتطبيق واستخدام نظم املعو كامل اإلستراتيجي للمؤسسة، تصميمكالت

. العلوم السلوكية من خالل املفاهيم والطرق اليت جاءت ا يف إثراء الدراسات اليت تنتمي إىل هـذا اـال  
االجتماع على دراسة طريقة استخدام املؤسسات لنظم املعلومـات وعلـى   على سبيل املثال، ركّز علماء ف

واهتم ،اجلماعات واملؤسسات ،ة تأثري هذه النظم على األفرادكيفي فس بدراسة األسـلوب الـذي   علماء الن

                                                 
التفصيل كثرياً يف هذا العنصر وذلك حىت ال خنرج عن إطار  ية البعد التكنولوجي يف نظم املعلومات اإلدارية احلديثة، لكن لن يتمبالرغم من أمهّ ∗

احلدود اليت يقتضيها البحث، ولإلطالع أكثر حول تلك املكونات التكنولوجية ميكنك الرجوع إىل الكتابات املتخصصة يف هذا اـال وهـي   
  .   كثرية

1. Kenneth Laudon, Jane Laudon, Eric Fimbel, Op. Cit, p.25.  
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بعهيت تيحها متنظامالخذ القرار يف إدراكه واستعماله للمعلومات اليت ي، فقـد   علماء االقتصاد أما فيما خيص
 .بينوا التأثري الذي متارسه تلك النظم على هياكل الرقابة والتكلفة بالنسبة للمؤسسات واألسواق

املشاكل  من حمرك لكثري لبتعد يف الغا واليت ل السلوكي ال يتجاهل التكنولوجيااملدخ شارة، فإنّلإلو
  .املسائل السلوكيةو
نستطيع مـن   واحداً ال يوجد مدخالً :) Approche sociotechnique( اعيـاالجتم -تقيناملدخل ال .3

سـتخدم  أن ي دهذا التعقّفهم لالضروري د نظم املعلومات، لذلك يكون من قّعن حقيقة تع خالله الكشف
جمتمعة يف  هذه اجلوانبأخذ االجتماعية والتكنولوجية، كما أنّ  اجلوانبعلى مل تد األبعاد يشمنظور متعد

ا يعـين  ، وهذ حتقيق أحسن عائد تنظيمي للمؤسسةيلة يف أداء النظام، وبالتادراسة النظم سوف حيقق الفعالي
ر حبيث تليب احتياجات املؤسسات واألفرادأنّ التكنولوجيا جيب أن تومن ناحية أخرى جيـب تغـيري    ،طو

تطورات التكنولوجيـة  عاب اليحىت يتم است هيكل املؤسسات ومواقف األفراد عن طريق التكوين والتعليم،
ة أداء النظام ككل داخل املؤسسةوبذلك تصل كل من التكنولوجيا واألفراد إىل حتقيق فاعلي. 
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:  
.  

فقد ظهـرت   ،من املعلومات ااحتياجاوتنوع تزايد من  راهنالوقت الاملؤسسات يف  شهدهملا ت نظراً
كما ، يف املؤسسة دةدعم مستويات إدارية حمدو تلبية تلك االحتياجات بغرضأنواع من نظم املعلومات  عدة
  بشكل كبري يف تطوير الـنظم القائمـة   ساهم صاالتتسارعة يف تكنولوجيا املعلومات واالترات املُالتطو أنّ

ـ  يف ستخدم، واليت توجيا احلديثةولعلى هذه التكن وإجياد نظم جديدة مستندة أساساً ة جماالت تطبيقية حيوي
  .املؤسسة داخل

ملؤسسات واملنظمـات الكـبرية   أكثر يف ا طبقميكن أن ت ية، فإنّ هذه األنواع من النظمويف احلقيق 
د منها أنّ املؤسسات الكبرية تتميز بتعقّ ؛لعدة اعتبارات نها يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، نظراًم احلجم

أنشطتها وتوسا وتعدع عملياا املاليا اإلدارية، باإلضافة إىل قدرهـا مـن امـتالك     د مستوياة الـيت متكن
غري أنّ هذا األمر لـيس   ،املتوسطةغرية واملؤسسات الص يفواستخدام هذه النظم، عكس ما هو عليه احلال 

بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أن تسـتخدم األنـواع    يف كل احلاالت، حيث باإلمكان حىت ثابتاً
   .ويف حدود إمكانياا احتياجاا املختلفة للنظم حسب

إلدارية وتطبيقاـا  سنحاول دراسة وحتليل بعض األنواع الرئيسية لنظم املعلومات ا املبحثهذا يف و
ـ   نواعاأل املطلب األولحيث نتناول يف أساسيني،  مطلبنيمن خالل  ؤسساتاملختلفة يف امل نظم الرئيسـية ل

نظـم   ،نظم معلومات التسيري ،نظم معاجلة املعامالتواملتمثّلة أساساً يف  املعلومات حسب املستوى اإلداري
 نظم املعلومات الوظيفيـة فنتطرق فيه إىل  املطلب الثاين ماأ، معلومات املسرييننظم و مساندة القرارأو دعم 

م معلومات اإلنتاج، نظام ا، نظم املعلومات التسويقيةانظ وهي ،يف املؤسسة األساسية حسب الوظائفوذلك 
  .وأخرياً نظام معلومات املوارد البشرية املعلومات املايل واحملاسيب

  اتـملعلومات يف املؤسسم اـة لنظواع الرئيسيـاألن: لواملطلب األ
: وهـي  ،توجد ثالث تصنيفات رئيسية لنظم املعلومات تدعم املستويات اإلدارية املختلفة يف املؤسسة

  .اإلستراتيجيستوى املنظم املستوى التشغيلي، نظم املستوى اإلداري، ونظم 
 داخـل   املعامالت سري رة ومتابعةفنظم املستوى التشغيلي تعمل على دعم النشاطات الروتينية املتكر
مـوارد بشـرية   ، ، مالية وحماسبةوتصنيع تسويق ومبيعات، إنتاجمن  واملرتبطة بالوظائف األساسية املؤسسة

  .وهي جتيب على األسئلة املختلفة املتعلقة ذه الوظائف
ـ اهليكل األنشطة يف اختاذ القرارات شبه على مساندة مسؤويل تعمل ، فهياإلداري أما نظم املستوى  ةي

 هـدف إىل يين يوتسيري األنشطة يف اإلدارة الوسطى،كما ختدم ختطيط الوظائف عن طريق تقدمي ملخص روت



  والمتوسطة غيرةصال ؤسساتصها في المائمدخل نظري إلى نظم المعلومات اإلدارية وخص ................... :الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

32 
 

ما هو  :النظم اإلجابة عليه هوهذه السرعة يف اجناز التقارير املطلوبة، والتساؤل الرئيسي الذي حتاول  حتقيق
  .أهدافها التشغيلية؟ مقارنة بالتوقعات؟ وما هي وضع املؤسسة
رين يف اإلدارة العليا من القيام بالنشـاطات ذات  ن املسيمكّنظم املستوى اإلستراتيجي، اليت ت ،اًوأخري

، وتسمح هلم بتحديد األهداف طويلة األجل، واختيار الوسـائل الضـرورية لتحقيقهـا    يالبعد اإلستراتيج
مقارنـة   خلارجية للمؤسسـة حتدث يف البيئة ا رات اليتفاهلدف من هذه النظم هو إحداث التوافق بني التغي

كيف ستكون مستويات  :تساؤالت منها اإلجابة على عدةيف هذه النظم  ا احلالية واملستقبلية وتساعدبقدر
العمالة يف اخلمس سنوات املقبلة؟ ما هو اجتاه تكاليف الصناعة مستقبالً؟ ما هي املنتجات اليت جيب تقدميها 

  .اخل...خالل اخلمس سنوات املقبلة؟

   امالتـاجلة املعـم معـنظ :فرع األولال
  تعريف .1

ـ ": هابأنSTT( de traitement des transactions Systèmes ( عامالتاملمعاجلة نظم تعرف   ة نظم مبني
على استخدام احلاسوب، تقوم جبمع وتسجيل ومعاجلة البيانات اخلاصة باألحداث اليومية ألنشطة وعمليات 

اخل، باإلضـافة  ...املشتريات، العمليات املالية، التغيرات يف حجم اإلنتاج واملخزون املبيعات: ، مثلاملؤسسة
 وبثّها يف شكل تقـارير روتينيـة   ،للحصول على معلومات إىل مجع وتسجيل األحداث يف البيئة اخلارجية

  .1"ملستخدميها سواء داخل أو خارج املؤسسة
النظم ": هاوميكن تعريفها كذلك على أناليت تسجاجتة عن تعامالت املؤسسة مع ل وتعاجل البيانات الن

  .2"حميطها
هي نظم محوسبة تدعم املستوى التشغيلي  يظهر أنّ نظم معاجلة املعامالت ،التعريفني أعالهخالل من 

استخدامها يف مجع وتسجيل ومعاجلة الوقائع واألحداث وتفاصيل األنشطة الروتينية  عن طريقيف املؤسسة، 
يف قاعدة بيانات، كما  ة بااالت الوظيفية املختلفة، وذلك فور حدوثها أو عن طريق ختزينهاخلاصاليومية ا

ج حجم كبري من املعلومـات  نتها تعالقات املؤسسة مع حميطها اخلارجي، باإلضافة إىل أن هذه النظم تدعم
  .واليت تستخدمها األنواع األخرى من نظم املعلومات

  .ض من خالل الشكل املوايل، منوذجاً لنظام معاجلة املعامالتعرِنح ـوملزيد من التوضي
  
  

                                                 
1
/http://Unpan.un.org/intradoc/groups : مـن موقـع االنترنـت   ، "نظـم املعلومـات اإلداريـة   "مصـطفى عصـفور،    أمل. 

public/documents/arado/umpan024004.pdf، متـت زيارتـه   . (36.ص ، دون ذكـر سـنة النشـر،   جامعة قناة السويس: مصر
  .)15/03/2009:يوم

2. Mohamed Louadi, Op. Cit, p.189. 
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  امالتـة املعـوذج لنظام معاجلـمن ):I- 6( الشكل رقم
     

                                                                                                             
        

         
  
  
  
  
  

                                                                             
  

  .55.ص، 2007دار احلامد للنشر والتوزيع،: ، الطبعة الثانية، عماننظم املعلومات اإلداريةفايز مجعة صاحل النجار،  :املصدر
الحظ من خالل الشكل أعاله، أنـياليومية اليت حتدث داخـل   مجع البيانات املتعلّقة باملعامالت ه يتم

 حتويلها إىل معلومات يستخدمها األفراد يتم مثّ ،∗)Base de données(املؤسسة وخارجها يف قاعدة بيانات 
داخل املؤسسة، ومن املهم كذلك تنظيم تدفّق هذه املعلومات إىل البيئة ألنستخدم من قبل أشخاصها قد ت 

  .أو أطراف خارج إطار املؤسسة
 امالتـم معاجلة املعـة لنظت الوظيفياـالتطبيق .2

تطبق أنواع خمتلفة من نظم معاجلة املعامالت يف اجناز خمتلف األنشطة الوظيفية يف املؤسسة واملتمثّلـة  
تنفيذ ساعد هذه النظم يف املبيعات والتسويق، التصنيع واإلمداد، املالية واحملاسبة واملوارد البشرية، حيث ت: يف

لقـرارات  يف دعـم ا  كما تساعد كذلكاملعاجلة اإللكترونية والتسجيل الفوري للبيانات، تلك األنشطة عرب 
  .املتعلّقة بتلك الوظائف ةييكلاهل

  .بإجياز من خالل اجلدول املوايلوميكن حصر هذه التطبيقات 
  

  
                                                 

             هـذه البيانـات  ويتم تسيري، خمتلف املستخدمني سمح بتلبية احتياجاتشكل يبمة املهيكلة واملنظّمن البيانات ؛ هي جمموعة قاعدة البيانات ∗
  Logiciels SGBDالبيانات نظام تسيري قاعدة تعرف ب بواسطة برجميات متخصصة )أو إلغاء معاجلة، ختزينتفحص، تغيري،  استحداث،(
)Système de gestion de bases de données(.  

                معلومات         بيانات 
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  امالتـة املعـواع نظم معاجلـة ألنات الوظيفيـالتطبيق ):I-3(اجلدول رقم 

Source: Kenneth Laudon, Jane Laudon, Eric Fimbel, Op. cit, p. 25.  

  م معاجلة املعامالتـأهداف نظ .3
   :1نذكر منها ما يلي األهدافمجلة من تسعى نظم معاجلة املعامالت إىل حتقيق 

� ة وكفاءة العمليات يف املؤسسة؛ضمان فعالي 

 حفظ وختزين البيانات حلني طلبها على شكل تقارير، لزيادة امليزة التنافسية للمؤسسة؛ �

 مراقبة أوضاع التشغيل الداخلي، ومالئمة املؤسسة مع البيئة اخلارجية؛ �

د من الدقة ستويني اإلداري واإلستراتيجي بالبيانات الضرورية، للتأكّتزويد نظم املعلومات اليت ختدم امل �
 .واألمانة يف البيانات واملعلومات، ولوقاية األصول املختلفة يف املؤسسة، ولتأمني أمن املعلومات

  سيريات التـم معلومـنظ: الفرع الثاين
نظـم  ": هابأنSIG(Systèmes d'information (SI) de gestion ∗ ( ف نظم معلومات التسيريعرت :تعريف .1

تقـارير دوريـة    يف املستوى اإلداري يف شـكل  للمدراء اآليل، تقدم املعلومات تعتمد على احلاسوب
  .2"القرارات من ختطيط ورقابة، وتدعيم أنشطة اختاذ خاصة لتدعيم العملية اإلدارية وتقارير استثنائية أو

                                                 
1
 .57.مرجع سابق، ص فايز مجعة صاحل النجار،. 

نـا  خاصة يف الكتابات املشرقية، وحىت ال يقع خلط يف املصطلحات، فإن" نظم املعلومات اإلدارية"باسم  كتعرف نظم معلومات التسيري كذل ∗
ا النـوع  نشري إىل أنّ نظم املعلومات اإلدارية اليت نعنيها يف هذا البحث هي كل أنواع النظم اليت من املمكن أنّ تطبق يف املؤسسات، وليس هذ

 .املُشار إليه فقط
2
  .61.ص ،1999 الدار اجلامعية،: ، اإلسكندريةاملفاهيم األساسية -نظم املعلومات اإلداريةسونيا حممد البكري، . 

نظم املبيعات   
  سويقوالت

نظم املوارد   نظم املالية واحملاسبة  نظم التصنيع واإلمداد
  البشرية

. 

  

  ملفات املوظفيـن  إعـداد امليزانية  أمـر بصرف املواد  نـخدمة الزبائ
  االمتيازات االجتماعية  دفتر األستـاذ  الشـراء  اتـاملبيع تسيري

  ورــاألج  رةـالفوتـ  الشحـن واالستالم  اتـمتابعة ترقية املبيع
عالقات العمل  سعر التكلفة    ر السعـرـتغي  

  نــويالتك    اتـعمليـ  اءـاالتصال بالوسط

.  

  

  ورـحساب األج  اذـدفتر األست  ة اآلالتـنظم مراقب  رـنظام معلومات لألوام

ــة    نظم مراقبة املشتريات  نظام العمولة على املبيعات ــابات الدائن احلس
  واملدينة

  نـملفّات املوظفي

ــازات    إعداد امليزانيـة    اتـظام تنشيط املبيعن ــم االمتي نظ
  االجتماعية

  اءاتـجرد الكف  والـاألم نظم تسيري  ودةـنظم مراقبة اجل      
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رين باملعلومـات الضـرورية يف شـكل    املسي يري تزودنظم معلومات التس يظهر أنّمن هذا التعريف 
مؤشرات وتقارير عن األنشطة اخلاصة باملؤسسة يف ااالت الوظيفية املختلفة، وعـن األحـداث البيئيـة    

إىل تـدعيم عمليـة اختـاذ     أداء وظائفهم اإلدارية من ختطيط ورقابة، باإلضافةعلى اخلارجية مبا يساعدهم 
  .القرارات

كمـا   ،انات على نظم معاجلة املعامالتـمد نظم معلومات التسيري يف حصوهلا على البيوعادة ما تعت
رير قة أساساً باملخزون، اإلنتاج واحملاسبة إىل معلومات وتقاتقوم هي بدورها بتحويل البيانات التشغيلية املتعلّ

  .اريةرون يف اختاذ القرارات اإلدالذي يستخدمه املسي يستفيد منها نظام دعم القرار

  اتـرار بالبيانـم دعم القـيري يف تغذية نظـم معلومات التسـدور نظ ):I-7( الشكل رقم
   

  
             

  

                                                                                                        
                                                                                         

                                                                                  
  
  

Source: Kenneth Laudon, Jane Laudon, Eric Fimbel, Op. cit, p.44.  

  :1التالية تتميز نظم معلومات التسيري بأهم اخلصائص: خصائص نظم معلومات التسيري .2
تدعيم القرارات اهليكلية وشبه اهليكلية يف املستويات التشغيلية والرقابة اإلدارية، كما تفيد يف أغراض  �

 لإلدارة العليا؛ التخطيط

إعداد التقارير خاصة الرقابية، وبذلك فهي تساعد يف توفري الرقابة واملتابعـة اليوميـة للعمليـات يف     �
 املؤسسة؛

 ات باستخدام البيانات عن األحداث املاضية واحلالية؛تساعد يف اختاذ القرار �

� اً؛متلك قدرات حتليليها قليلة املرونة نسبية حمدودة، كما أن 

 .ز على العمليات واألحداث الداخلية أكثر من اخلارجيةتركّ �

  
                                                 

1
   .53.، ص2002الدار اجلامعية، : ، جامعة املنوفيةمدخل لتحقيق امليزة التنافسية - نظم املعلوماتمعايل فهمي حيدر، . 

  ملف بيانات
 اجــاإلنت

  ملف بيانات
 ةــاحملاسب

  
  اتـات املبيعـبيان            

  
              بيانات صناعيةـة رقمي  

                                                                       
            ةبيانات العمليات الصناعي  

  

 ـةات ماليـبيان             

نظام معاجلة 
 رـاألوام

نظام تسيري 
 اجـاإلنت

نظام 
التسيري 

 يبـاحملاس

  فــمل
 رـاألوام

 ومؤشرات تقارير

 

نظم روناملسي 
دعم 

 رارـالق
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  رارـالق) مساندة(م دعم ـنظ: الفرع الثالث
  تعريف .1

 SIAD(Systèmes interactifs d'aide à la décision(القرار دعمل املتفاعلة نظمال )Little, 1970(عرف 

 1"واألحكام ملساعدة املدير يف اختاذ القرار ل جمموعة إجراءات تشغيل البياناتمنوذج ميثّ": هابأن.  
ة تساعد اإلدارة على اختاذ القرارات غـري اهليكليـة   نظم حاسوبية تفاعلي": وتعرف كذلك على أنها

  .2"وذلك من خالل استخدام النماذج وقاعدة البيانات وواجهة مساعدة للمستفيد وشبه اهليكلية،
من خالل هذين التعريفني، نستنتج أنّ نظم دعم القرار هي نظم تعتمد على احلاسـوب اآليل حيـث   

∗تساعد متخذ القرار على اختاذ القرارات
خاصة منها شبه اهليكلية وغري اهليكلية، وذلك من خالل تفاعـل   

تخدم مع احلاسوب اآليل واستخدامه ملا حيتويه احلاسوب من قواعد للبيانات والنماذج للحصول علـى  املس
  .حلول للمشكالت املطروحة

   معلومـات التسـيري  وتستخدم نظم دعم القرار البيانات الصادرة من نظم معاجلة املعامالت ونظـم  
كتلك املتعلّقـة بأسـعار منتجـات     ،ية، كما حتصل على البيانات من مصادر خارج)السابقنظر الشكل ا(

  .املنافسني، أو بيانات ماكرو اقتصادية قطاعية
    :3يتكون نظام دعم القرار من ثالثة عناصر أساسية هي: رارـم دعم القـنات نظوـمك .2

 ؛قاعدة البيانات قاعدة بيانات مع نظام لتسيري �

 ؛قاعدة النماذج لتسيريقاعدة النماذج مع نظام  �

 .لةآ -إنسان ،احلوار تسيريوظيفة  �

هذه البيانات  ،التستخدم يف حل املشكت يئة البيانات اليتو الهلا حفظيتم من خ :اتـالبيان تسيري .1.2
م يف شـكل  نظَّت واليت ،نة يف قواعد للبياناتتكون خمز ،وخارجية در داخليةااحلصول عليها من مصاليت يتم 
   .)Relations( عالقاتو )Fichiers( ملفات

                                                 
1
دار املريخ للنشــر  : ، تعريب سرور علي إبراهيم سرور، الرياضنظم دعم اإلدارة، نظم دعم القرارات ونظم دعم اخلربةتوربان،  إيفرام. 

 . 138.، ص2000
2
    .192.مرجع سابق، ص نال حممد الكردي، جالل إبراهيم العبد،م. 

∗  عدي)Herbert. A. Simon, 1960( أول من اقترح منوذجاً الختاذ القرار ) منوذجIMC(،  ة هـي والذي يقوم على أربعة مراحل أساسـي :
، )Modélisation ou Conception( لتصـميم مرحلة اويتم فيها مجع املعلومات وتشخيص املشكلة،  )Intelligence( مرحلة االستخبار

مرحلة االختيارفيها البحث عن احللول املمكنة للمشكلة وتشكيل مناذج احللول،  ويتم )Choix ou Sélection(   ّن اختيـار احلـلوتتضم ،
  .قيام بتقييمه ومراجعتهوذلك بتنفيذ احلل الذي مت اختياره مع ال، )Mise en application( مرحلة التنفيذاألمثل حلل املشكلة، 

خالل مرحليت االستخبار والتنفيذ، ونظم دعم  )SIG(خاصة منها نظم معلومات التسيري  ،وتستخدم حالياً نظم املعلومات يف القيام ذه املراحل 
  .               يف كل من مرحلة التصميم، االختيار والتنفيذ )SIAD(القرار 

3. Robert Reix, Op. cit, p.p.192-194.   
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 نظام تسـيري  ىيسمص خصبواسطة برنامج متإال استعمال هذه البيانات ال ميكن  ،كل احلاالت ويف
حتديث قواعـد  : ـيسمح ب والذي SGBD( Système de gestion de base de données( قاعدة البيانات

سـتخدم  ، السـماح للم )اخل...حذف بيانات قدمية وأمن خالل إضافة بيانات جديدة، ( البيانات املوجودة
  .اخل...وسهل  باسترجاع البيانات بشكل سريع

احلوار مع  تسيريالنماذج، و تسيريانات جيب أن تكون مربوطة مع البي تسيريقة بإنّ كل العمليات املتعلّ
  .املستخدم

النماذج ذات الطبيعـة  من وجد العديد النموذج هو أداة تسمح مبعاجلة البيانات، وت :اذجـالنم تسيري .2.2
حسـاب   ،فرز البيانات :رة مثلتستخدم مع خمتلف التطبيقات املتكر منها مناذج عامة ،الرياضيةوئية اإلحصا

نوع معني من املشكالت  مناذج خاصة ختصو .اخل...ية، القيمة الصافية الستثمار معنياملتوسط، الربجمة اخلطّ
  .املدروسة

ضمان أمتتة من خالل هذه النماذج  كما يتم)Automatisation(  ـ ة يف سـريورة  بعض املهام احليوي
فة حسب احتياجات هذه النماذج تكون مصن وهي حتليل البيانات، التنبؤ واحملاكاة، باإلضافة إىل أنّ ؛القرار

  .مناذج إستراتيجية، تكتيكية وتشغيلية :إىل وذلك املستويات اإلدارية
حتليل  ،خطيط اإلستراتيجي، اختيار املوقعتفيد يف دعم مهام اإلدارة العليا كالت ؛فالنماذج اإلستراتيجية

عليهـا  اخل، بينما تستخدم النماذج التكتيكية يف مساعدة اإلدارة يف توزيع املوارد والرقابـة  ...التأثري البيئي
 اخل...وتشمل النماذج اخلاصة باالحتياجات من املوارد البشرية، خطط التسويق، التخطيط الداخلي للمصنع

علـى  جدولة اإلنتـاج، الرقابـة   : فتقوم بدعم أنشطة العمل اليومي للمؤسسة مثل ؛ليةالنماذج التشغيأما 
  .الصيانة وغريها الرقابة على اجلودة، زوناملخ

وعن  ،)Modules de programmes( قوالب برامجنة حتت شكل خمتلف هذه النماذج تكون خمز إنّ
يـتم   فإنه SGBM( Système de gestion de base des modèles( قاعدة النماذج طريق وجود نظام لتسيري

بطريقة سهلة وكذلك استعراض النتائج احملصلة عن طريق تنفيـذ   حفظ واسترجاع النماذج املراد استعماهلا
   .احلوارتسيري بواسطة وذلك  ،النموذج
بـني  فاعـل  وذلك من خـالل الت  يالنهائاحلوار باالتصال باملستخدم  تسيريسمح ي :وارـاحل تسيري .3.2

 Interface (Dialogue) Subsystem"النظام الفرعي للحـوار البـيين  "عرف كذلك بـيو ،واآللةاملستخدم 
 خالل األجوبة اليت تعرضـها اآللـة   مكّن املستخدم من معاجلة األسئلة مناحلوار الوسيلة اليت ت ويعترب تسيري

   .اخل...القوائم املتسلسلة، لغة األمر السؤال واجلواب،: عدة أشكال منهاوميكن أن يتم هذا احلوار يف 
القرار  نظام دعميشكل هيكل  )حوار بيانات، مناذج،(ومنه فإنّ تفاعل وترابط هذه املكونات الثالثة 

  .كما هو مبين يف الشكل املوايل
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  رارـم دعم القاـة لنظنات األساسيوـاملك ):I- 8( الشكل رقم
     

  
    
  
  
  
  

                                         
                                                   

  
  

 
 
 

Source : Robert Reix, Systèmes d'information et management des organisation, 4e édition Vuibert, Paris, 
2002, p.192. 

 ات العديد من املزايا نذكر منهايتحقّق عن تطبيق نظم دعم القرار يف املؤسس: م دعم القرارـمزايا نظ .3
  :1ما يلي

، وتمكّن نظم دعم القرار مـن  ظروف متغيرة عة اليت ينتج عنهااالستجابة السريعة للمواقف غري املتوقّ �
 إجراء التحليالت الكمية يف وقت قصري جداً؛

 حل املشكالت املعقّدة؛ دعم �

يوهات املختلفة للحلـول املقترحـة بسـرعة    اإلستراتيجيات والسينار من توفري إمكانية جتربة العديد �
 وموضوعية؛

ويعمل  وبناء النموذج مع املسامهة النشطة للمستخدمني تصاالت، فتتم عملية مجع البياناتتسهيل اال �
يف إقناع األفراد بنتائج  )What-if( "لو -ماذا"ذلك على تسهيل االتصاالت بني املدراء، ويساعد حتليل 

 الفريق؛ احلل وبالتايل حتسني عمل

 حتسني األداء من خالل حتسني رقابة اإلدارة للتكاليف؛ �

 ؛لتكاليف، وذلك بتقليل أو إلغاء تكلفة القرارات اخلطأق نظم دعم القرار تقليل كبري لينتج عن تطبي �

                                                 
1
 .  147- 146.ص مرجع سابق، معايل فهمي حيدر،. 

 

  

  

 

  
  

 ةـاألسئل

 ةـاألجوب
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من  وختصيص مزيدأو جبهد أقل /زمن أقل و املهام يفبأداء  للمسيرين حتسني الفعالية اإلدارية والسماح �
 .تحليل والتخطيط والتنفيذالوقت لل

ه يكذلكوجد هذا وجتدر اإلشارة إىل أن نظم مساندة القرارات اجلماعية" :ـعرف بما ي"Systèmes 

d'aide à la décision en groupe  من متخذي القرارات عنـدما   تلبية احتياجات جمموعةعمل على واليت ت
 اآلن ة كبرية، خاصة وأنّ االجتاهات احلديثةذات أمهي فهذه النظم) مؤمتراتواجتماعات (يعملون معاً كفريق 

اإلدارة ( واملشـاركة اجلماعيـة يف اختـاذ القـرارات     ات متيل حنو تفضيل العمل اجلماعييف تسيري املؤسس
حتـى   وغريها االتصاالتل ئب مزيد من عتاد احلاسوب، والربجميات، ووساطلّغري أنّ ذلك يت ،)باملشاركة

  .ورها على أكمل وجهبد تلك النظم تقوم

  رينملسيام معلومات ـنظ: الفرع الرابع
  تعريف .1

النظم اليت تعمل يف املستوى " :أنهاعلى   SID(SI pour dirigeants( ملسريينا نظم معلوماتتعرف  
 طني والتنفيذيني يف اإلدارة العليا مبعلومات حيويـة وحديثـة  مة لتزويد املخطّواملصم اإلستراتيجي للمؤسسة

تساهم يف مواجهة واختاذ القرارات غري الروتينية من خالل تقدمي معلومات وخمططات متقدمـة وقنـوات   
  .1"اتصال فعالة

ى حنو املؤسسة وهرمها ومستوياا عل اليت حتاذي إستراتيجية ذلك النوع من نظم املعلومات" :أو هي
يـزتني اإلسـتراتيجية   سـاهم يف حتقيـق امل  تر البيئي، والسريعة للتغي يزيد من جاهزية املؤسسة لالستجابة

  .2"ة ـوالتنافسي
ع القرارات وتتعامل م رين هي نظم ختدم املستوى االستراتيجي يف املؤسسةفنظم معلومات املسي ،إذن

رين من التطبيقات الثابتة والقدرات احملدودة لتزويد املسي بيئة اتصاالت بدالً خلقتعمل على غري الروتينية، و
دخـول منافسـني    ،القوانني اجلديدة يف الضرائب: ارة العليا باملعلومات عن األحداث اخلارجية مثليف اإلد
  . ونظم دعم القرار نظم معلومات التسيري صة منلخممبعلومات  باالستعانة أيضاً قومكما ت ،اخل..جدد

  معلومات املسيرينم ـنات نظوـمك .2
ن تتضـمPostes de travail(  ( ات عملن من حمطّتكوت ظمالنه ذه أنّ ،أدناه من خالل الشكليظهر 
ةقوائم تفاعلي وفّرهـا   واليت ميكن من خالهلا احلصول على البيانات السابقة حول املؤسسةة ووظائف اتصاليت

 فهـذه الـنظم   ،خارجيةواليت يتم احلصول عليها من مصادر  عن البيئة اخلارجية،وبيانات  ،النظم الداخلية
وحات قيادة الكترونية ل لشكِّت)Des tableaux de bords  électroniques(  يف  تسمح بعرض املعلومـات

                                                 
1
 .74.مرجع سابق، ص إميان فاضل السامرائي، هيثم حممد الزعيب،. 

2
  .18.مرجع سابق، ص حممد عبد حسني الطائي، نعمة عباس خضري اخلفاجي،. 
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 اآليل اإلعـالم ولو كانوا غري متخصصني يف ، حىت ميكّن املسيرين ، بشكلشكل رسومات وجداول بسيطة
  .)املوايل الشكل نظرا( 1لنشاط املؤسسة دةاملتابعة واملراقبة اجلي من

  املسيرين معلومات م اـوذج لنظـمن :)I-9( الشكل رقم
    
   

            
          

  
  

                                                                                         

  

                                  
 

Source: Kenneth Laudon, Jane Laudon, Eric Fimbel, Op. Cit, p.46.  

   معلومات املسيرينم ـنظرها وفّات اليت تـمات من املعلوـاالحتياج .3
وفّتم من املعلومات، واليت تسمح هلم بالقيام أساسـاً  ر هذه النظم للمسيرين يف اإلدارة العليا احتياجا

التخطـيط  فالدور الذي جيب أن تلعبه يف عمليـة   ؛2بعملية التخطيط االستراتيجي والرقابة داخل املؤسسة
، مـن  )La phase d'intelligence du processus( هو دعمها ملرحلة االستخبار للعمليـات  ؛االستراتيجي

مبعلومات تصف الوضعية الداخلية للمؤسسة ورصد معلومات عن البيئة احمليطة ا  خالل إمداد املستخدمني
عم مرحلـة تشـكيل واختيـار    أن تد كما ميكن هلذه النظم أيضاً ،ملعرفة الفرص والتهديدات اليت تتضمنها

، إىل جانب استخدام نظم دعم )La phase de modélisation et de choix de le stratégie( اإلستراتيجية
  .من خالل النماذج واحملاكاةالقرار 

رين من املعلومات الـيت متكّنـهم مـن تقيـيم أداء     فهو تلبية احتياجات املسي ؛الرقابةأما دورها يف 
بالرقابـة   ني فيها والذين هم أساس جناحها، وهذه املعلومات اخلاصـة أداء املسؤولني املهموكذا  مؤسسام

أو جداول ورسومات تظهـر   ،ميكن أن تأخذ شكل تقارير شفوية أو كتابية تصف النتائج أو األداء املالحظ

                                                 
1. Michel Darbelet, Laurent Izard, Michel Scaramuzza, Op. Cit, p. 350.  
2. Robert Reix, Op. Cit, p.p.197-199.  

   

  STT بيانات من نظم -
   SIGو

  بيانات مالية -

نظم مكتبية                                     -
  منذجة وحتليل -

  

  وكاالت األخبار -

 )(Reuters  

أخبار مصدرها مواقع    -
  االنترنت

  

  قوائم -
 رسومات -

 اتصاالت -

  حملية معاجلة -

 

 

 
  قوائم -
 رسومات -

 اتصاالت -

 معاجلة حملية -

  قوائم -
 رسومات -

 اتصاالت -

 حملية معاجلة -
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النتائج بقيم مطلقة أو نسبيوجزة يف شكل مؤشـ ة، أو معلومات م يف  ∗اح الرئيسـية رات تبين عوامل النج
  .املؤسسة

خـالل مـرحليت    رينواليت تدعم املسي ،يف الوقت الراهن ،إنّ أهم النظم املستخدمة يف هذا املستوى
 Les systèmes datawarehouse ou("مستودعات البيانـات   نظم"عرف بـ هي ما ي االستخبار والرقابة؛

entrepôts de données(، ـ أ لمؤسسة يف شـكل لداخلية واخلارجية لا بياناتال واليت تسمح بتخزين  امرق
 باالعتماد أساساً على ما يعـرف وذلك  ،)...الزبائن، املنتوج(  En sujets حسب املوضوع بطريقة منظّمة

  .Data mining(1( البيانات ملعاجلة فعالة هذه النظم تشكِّل أداةكما أنّ ، بالنمذجة البعدية للبيانات
هـل  : رين جيب أن تساعد يف اإلجابة على جمموعة من األسئلة مثلت املسيوعموماً، فإنّ نظم معلوما

املؤسسة تستفيد من قطاع السوق الذي تتواجد فيه؟ ماذا يفعل املنافسون؟ ما هي الوحدات اليت جيب بيعها 
  اخل...؟على االستثمارات واألرباح لزيادة عوائد املؤسسة؟ ما هو تأثري التغريات املقترحة يف قوانني الضرائب

زات األنواع املختلفة لنظم املعلومات املذكورة إبراز أهم خصائص ومميوكخالصة ملا سبق، فإنه ميكن 
  .سابقاً من خالل اجلدول املوايل

  )حسب املستوى اإلداري( م املعلوماتـواع املختلفة لنظـخصائص ومميزات األن ):I- 4(اجلدول رقم 

   :نترنتمن موقع اال ،"نظم املعلومات اإلداريةة ـمدخل لدراس"، دون مؤلف :املصدر

                                                 
اليت تلعب دوراً مهماً يف حتقيق األهـداف   تلك العناصر يف املؤسسة ،FCS( Facteurs clés de succès(يقصد بعوامل النجاح الرئيسية  ∗

ه يمكن اعتبار التحكّم يف تكـاليف اإلنتـاج   املسطّرة، فعلى سبيل املثال، إذا كانت إستراتيجية مؤسسة ما هي املنافسة عن طريق األسعار، فإن
  .            عامل جناح رئيسي

1. Philippe Paquet, Op. Cit, p.19.    

  املستفيـدون  املخرجـات  عمليـات التشغيـل  املدخــالت  نوع النظـم

  
.  

البيانات اجلوهرية عن البيئة  -
  الداخلية واخلارجيـة

التشابك والتداخل والعرض  -
  البياين واحملاكـاة

مديرو اإلدارة  -  قرارات إستراتيجية -
  العليـا

  
  

بيانات أساسية ولكنها أقل   -
  قتها تأثيـراًمن ساب

  التفاعـل -
  احملاكاة والتحليل -

  تقارير خارجية -
  حتليل القرارات -
  الرد على التساؤالت -

املتخصصون  -
  ومديرو األفراد

 
  

بيانات عن الوظائف اإلدارية  -
  مبختلف صورهـا

حتليل التقارير الروتينية  -
واستخدام النماذج املختلفة يف 

  التحويل والتشغيـل

ر خمصصة تقاري -
وحمددة األطر يف 
  جماالت إدارية

مديرو اإلدارة  -
  الوسـطى

 
  

بيانات العمليات التشغيلية  -
  وتفصيالت األنشطة اجلزئية

ختزين، تسجيل، إدماج تشغيل  -
  وحتديـث

تقارير تفصيلية قوائم  -
  وملخصـات

املشرفون  -
وموظفو العمليات 

  التشغيليـة

 http://www.elmaghrby.com/moalafty/4.pdf06/04/2009 :متت زيارته يوم(  .6-5.، ص.(  
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ا بينها حبيث تنتقـل  عالقات متداخلة، وهذا ما جيعلها متكاملة فيم تربطهافإنّ هذه النظم  ،إلشارةول
دين لوجود نظام معلومـات  هناك جدل بني املؤيكما أنّ  .سهولة بني خمتلف أجزاء املؤسسة املعلومات بكل

 م املعلومات خيدم كل منـها املسـتوى  ي خيدم التنظيم مبختلف مستوياته وبني وجود عدة أنواع من نظكلّ
الحتياجاته، حيث ختتلف هذه االحتياجات ليس فقط يف املؤسسة الكبرية، ولكن يف املؤسسة  اإلداري وفقاً

  .1الصغرية كذلك

  ةم املعلومات الوظيفيـنظ: املطلب الثاين
ؤسسـة واملتمثلـة   لة للمحسب الوظائف األساسية املُشكِّ تصنيف نظم املعلومات اإلدارية باإلمكان

احملاسبة واملوارد البشرية، وذلك دف دعم األنشـطة املختلفـة   املالية وأساساً يف وظيفة التسويق، اإلنتاج، 
  .ذكورةلوظائف املنواع من هذه النظم، وذلك حبسب انا منيز بني أربع أفإن اإلطار لكل وظيفة، ويف هذا

  ام املعلومات التسويقيةـنظ :الفرع األول
  ريفتع .1

نظـام   " :بأنـه  )Système d'information de marketing( ميكن تعريف نظام املعلومات التسويقية
    .2" والرقابة عليها األساسية لألنشطة التسويقية تسمح بالتخطيط يعمل على توفري معلومات

ق تـدفّ  يـد لتول ةصمماملُواإلجراءات  ألجهزةوا فرادمتداخل من األ هيكل" هبأنكذلك كما يعرف 
يف جماالت حمـددة   ختاذ القراراتال كأساس ستخدمت لكي من املصادر الداخلية واخلارجية امعة ملعلوماتا

  .3"التسويق يف ميدان
فنظام املعلومات التسويقية كأي نظام معلومات آخر يف املؤسسة، يشـتمل علـى املكونـات    إذن، 

 تساعد على توفري املعلومات من مصادرها الداخليـة  األساسية من األشخاص واآلالت واإلجراءات، واليت
  .واخلارجية دف حل املشكالت، واختاذ القرارات املتعلقة بوظيفة التسويق يف املؤسسة

  ةام املعلومات التسويقيـنات نظوـمك .2
وغريهـم بتقـدمي    )Kotler( ،)Mcloed( ،)Stafford & O'Brien(قام العديد من الكتاب من أمثال 

، أوىل هذه النمـاذج  1966مه عام الذي قدKotler( ( ج خمتلفة لنظام املعلومات التسويقية، ويعد منوذجمناذ
يته يف د على أمهّوالذي أكّ )Marketing Nerve Center( "مركز عصب التسويق"حيث استخدم مصطلح 

  .ن يف الشكل املوايلتطوير النموذج وأصبح كما هو مبيم ـتمث  ،دةـدعم القرارات التسويقية املعقّ
  

                                                 
1
 .77.، ص سابق مرجع سونيا حممد البكري،. 

2
. Mohamed Louadi, Op. Cit, p.259. 

3
  .183.، ص2009ي العلمية للنشر والتوزيع، دار اليازور: ، عمانمنظور تطبيقي استراتيجي سويق،الت إدارة، علي فالح الزعيب .
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  ةام املعلومات التسويقيـلنظ )Kotler( وذجـمن ):I-10( الشكل رقم

..  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

    
  

مـن   على هذا النموذج، فإنه يتم مجع خمتلف البيانات التسويقية من مصادر داخلية وخارجيـة  بناًء
اخلية، نظام االستخبارات التسويقية نظـام  نظام احملاسبة الد :املتمثلة يفخالل اعتماد أنظمة إدخال فرعية و

حبوث التسويق ونظام التسويق التحليلي، مث يتم معاجلة هذه البيانات للحصول على معلومات تفيـد مـدير   
  .، سواء كانت متعلّقة بالتخطيط أو التنفيذ أو الرقابةيةقالتسويق يف دعم واختاذ القرارات التسوي

ـ  على قدرا مدى على كبرية درجةب يعتمد املؤسسات حجناو ومنو بقاء أنّ )Kotler( ويرى فالتكي 
بإمكاا أن  اخلارجية فالظروف داخلية؛ أو خارجية تكون قد اليتو ،ا احمليطة البيئية الظروف مع والتفاعل

ا على حالة يف تؤثّر على عملها قد الوقت نفس ويف الساحنة، بالفرص املؤسسة متدعدم قدر ؤوالتنب فالتكي 
 يف الكربى املسؤولية له التسويقيف هذا اإلطار فإنّ و بيئية، عوامل من سيطرا إطار خارج هو مبا واإلحاطة

  .1منها الفرص القتناص البيئة وحتليل مراقبة
إنّ مجيع القرارات اليت يتخذها مدير التسويق، هي يف احلقيقة مرتبطة بتلك األنشطة اليت يقـوم ـا   

: ات وأفكار املؤسسة، هذه األنشطة ترتكز حول أربعة عناصر أساسية تعرف بـبغرض تسويق سلع وخدم
                                                 

1. P. Kotler, B. Dubois, Marketing management, Traduit par D. Manceau, 11ème édition, Pearson Education 
Paris, 2004, p. 178.   

     .315 .، ص2002 الدار اجلامعية،: ، جامعة املنوفيةمدخل لتحقيق امليزة التنافسية -نظم املعلومات معايل فهمي حيدر،  :املصدر 

                   

  
  االقتصادية

 التكنولوجية

 القوانني

 ةـالثقاف

   
  

  املشترون
 القوانني

 املنافسون

  املوردون

.  

                               

  ختزيـن                               
  واسترجاع وصف                       

   
  

  نشر     تنبيه                           
  
  
  
  

                           
 تقييم     تقرير                               

  نظام احملاسبة
 ةـالداخلي 

ات نظام االستخبار
 ةـالتسويقي

  نظام حبوث
 قـالتسوي 

نظام التسويق 
  يـالتحليل

      

 

  

  التخطيط
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 )Place(املكـان أو التوزيـع    ،)Product(املنتج : يفوتتمثل  Marketing Mix) 4P's( "املزيج التسويقي"
ويكون من املهم تصنيف معلومات النظام حبيث ختـدم مـدير    ،)Price( ريسعتوال )Promotion(الترويج 

سويق بشكل صحيح ودقيق ووفق تلك العناصر، ولغرض حتقيق ذلك البد أن تكون هناك توليفـة مـن   الت
صل معـاً  وكذا نظم فرعية للمخرجات تت -يف النموذج أعاله  كما هي موضحة-الت خالنظم الفرعية للمد

  .من خالل قاعدة بيانات واحدة داخل النظام
يف منوذجه، هي اليت تقدم املعلومات عـن كـل    )Mcloed( فرعية للمخرجات واليت بينهاإنّ النظم ال

فالنظام الفرعي للمنتـوج   ،نظام فرعي خاص به يكون لكل عنصر من عناصر املزيج التسويقي، حبيث عنصر
يزود املدراء باملعلومات عن منتجات املؤسسة واليت متكّنهم من وضع اإلستراتيجيات التسـويقية اخلاصـة   

يوفر معلومات عن قنوات التوزيع اليت تستخدمها املؤسسـة يف   ؛)املكان(عي للتوزيع باملنتوج، والنظام الفر
يقدم معلومات تتعلّق بأنشطة اإلعالن والبيع الشخصي  عمالئها والنظام الفرعي للترويج؛إيصال منتجاا إىل 

مـات عـن أسـعار    معلو الذي يوفر ؛وأخرياً النظام الفرعي للتسعري ،املزيج التروجيي عناصر ا منـوغريه
باإلضـافة إىل   ...وتكاليف منتجات وخدمات املؤسسة، أو اخلصومات اليت قد متنحها للموزعني أو العمالء

، والذي يمكِّن املـدير  )Integrated Mix Subsystem(ذلك هناك نظام فرعي لتكامل كل العناصر السابقة 
عن تفاعل تلك العناصـر مـع    ي الناتجثر الكلّمن وضع إستراتيجية شاملة للتسويق، أخذاً بعني االعتبار األ

   .بعضها البعض، ومع البيئة التنافسية وبيئة األعمال
وخاصة الصـغرية واملتوسـطة، أن متتلـك نظـام      ،على ما سبق، فإنه جيب على املؤسسات وبناًء

وتتأقلم أكثر مع ة، حىت تتمكن من حتقيق أهدافها التسويقيةللمعلومات التسويقية وتستخدمه بكفاءة وفعالي ،
  .البيئات املتغيرة
  اجـام معلومات اإلنتـنظ: الفرع الثاين

   تعريف .1
وظيفة اإلنتاج من بني الوظائف املهم عدتها هي املسؤولة عن حتويل املواد اخلام إىل ة ألي مؤسسة، ألن

ة اإلنتاج على عدد من سلع ومنتجات ذات قيمة ومنفعة لتلبية رغبات العمالء واملستهلكني، وتنطوي وظيف
وللقيام ـذه   ،األنشطة الرئيسية، كالتصميم للمنتج، التصنيع، واخلدمات األخرى املُسهلة للعملية اإلنتاجية

ر معلومات سريعة ودقيقة، وذلك عن طريق استخدام احلاسوب للوصـول إىل هـذه   األنشطة البد من توفّ
كالتصـميم مبسـاعدة احلاسـوب    از معظم تلك األنشطة، املعلومات وكذا االستفادة من إمكانياته يف اجن

من املواد األوليـة وحتديـد   ختطيط االحتياجات  ويف ،استخدامه كذلك يف توجيه ورقابة العملية اإلنتاجية
ا وتوقيتات احلصول عليها، باإلضافة إىل استخدامه يف ختطيط وجدولة اإلنتاج والرقابة على املخزون كميا

نظام ": بأنه )Système d'information de la production( كن تعريف نظام معلومات اإلنتاجيم ومنه ،وغريها
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العمليات اإلنتاجية دف دعم متخـذي القـرارات داخـل    ر املعلومات اخلاصة بمبين على احلاسوب يوف
  .1"املؤسسة

ذلك النظام الذي": هـكما ميكن تعريفة كذلك بأن العليا وغريهـا مـن    ةواإلدار اإلنتاج إدارةد يزو
وذلك من أجل املساعدة على اختاذ القـرارات   ،عةبالبيانات واملعلومات واحلقائق املتنو ،املرتبطة ا األنظمة

، مراقبة عمليـات  زمةالالّ ختطيط وتنفيذ العمليات اإلنتاجية تصميم املنتج، :قة بنشاطام املختلفة مثلاملتعلّ
   .2..."اإلنتاج واجلودة

   اجـام معلومات اإلنتـنات نظوـمك. 2
من نظم فرعية للمدخالت، وأخرى للمخرجات، باإلضافة إىل قاعـدة   ن نظام معلومات اإلنتاجيتكو
ة اإلنتاج والشـكل املـوايل   ق بأحد جماالت وظيفاستخدامها عند احلاجة إىل تشغيل بيانات تتعلّ بيانات يتم

  .ناتكوهذه امليوضح 
  اجـنات نظام معلومات اإلنتوـمك ):I-11( الشكل رقم

                نظم فرعية للمخرجات                                      نظم فرعية للمدخالت    

                                           
  

                                                                           للبيانات مصادر داخلية           
  

                                                                                           
  
  
  
  

  

  
 دار املريخ للنشر: ، تعريب سرور علي إبراهيم سرور، الرياضنظم املعلومات اإلداريةراميوند ميكلود، جيورج شيل، : املصدر
  .874 .ص، 2006

لى نيع باالعتماد عجتميع البيانات ونقلها إىل قاعدة بيانات التص أعاله، أنه يتم يظهر من خالل الشكل
النظـام  و الصناعية عاجلة البيانات، النظام الفرعي للهندسةالنظام الفرعي مل :نظم فرعية للمدخالت هي ثالث

                                                 
1
  .354.ص مرجع سابق، معايل فهمي حيدر،. 

2
، كلية العلـوم االقتصـادية   )غري منشورة(مذكرة ماجستري  ،"املؤسسة االقتصادية نظم املعلومات اإلدارية وتطويرها يف"طه حسني نوي، . 

 . 40.، ص2001جامعة اجلزائر،  ،وعلوم التسيري

  

 اتـبيانللارجية ادر خـمص

    

 

  
 

  
  

 
  

  
 

  الفرعيم النظا
 بياناتالملعـاجلة 

  النظام الفرعي 
 للهندسة الصناعية

  النظام الفرعي
 لالستخبارات اإلنتاجية

 الفرعي لإلنتاجالنظام 

 الفرعي للمخزونالنظام 

 الفرعي للتكاليفالنظام 

 الفرعي للجودةالنظام 

 

                معلومات         بيانات 
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كافة البيانات اليت تصف عاجلة البيانات جتميع النظام الفرعي ملالفرعي لالستخبارات اإلنتاجية، حيث يتولّى 
ويقـوم   ،اليت جتري داخل املصنع، وبيانات بيئية تصف عمليات املؤسسة مع مورديهـا  العمليات التصنيعية

بدراسة عمليات اإلنتاج وتقدمي التوصيات اخلاصة بتحسني وتطوير تلـك   الصناعية النظام الفرعي للهندسة
ثة تصف عناصر البيئة اخلارجية حدفيقوم بتجميع بيانات م النظام الفرعي الستخبارات اإلنتاج، أما العمليات

قة دين، ورغم أنّ املعلومات املتعلّلة أساساً يف اليد العاملة الصناعية واملورثّاملرتبطة بأداء وظيفة التصنيع واملتم
ن اختصـاص دين تكون مبالعاملني هي من اختصاص إدارة املوارد البشرية، كما أنّ املعلومات اخلاصة باملور 

لكـون العنصـر    رين، نظراًإدارة اإلنتاج كذلك هلا عالقة ذين العنص إالّ أنّ ،دادـإدارة املشتريات واإلم
دين هم مصدر احتياجات املؤسسةالبشري هو حمور العملية اإلنتاجية، وأنّ املور  جهيـزات  من املـواد والت

  .املختلفة
خمرجات يف شكل معلومات تدعم إدارة اإلنتاج يف  يقدم وبعد جتميع خمتلف تلك البيانات، فإنّ النظام

  املخزونـات  ،عمليات اإلنتاج، الرقابـة علـى اجلـودة   : اختاذ قراراا حول جماالت التصنيع الرئيسية مثل
ـ   ،التكاليف وغريها ل يف النظـام  ويتم تأمني ذلك من خالل استخدام أربعة نظم فرعية للمخرجـات تتمثّ
فالنظام الفرعي  ؛نظام الفرعي للمخزون، النظام الفرعي للجودة والنظام الفرعي للتكاليفال ،الفرعي لإلنتاج

لإلنتاج يزود إدارة املؤسسة بتصور كامل عن خطط اإلنتاج، كما يعمل على تنفيـذ التصـميم وحتديـد    
ظـام الفرعـي   ويقـوم الن  ؛، فضالً عن توفري التسهيالت اإلنتاجية وتطوير األداءخطوات ومراحل اإلنتاج

للمخزون بتوفري معلومات عن حركة املخزون وتكاليفه مبا يساعد اإلدارة على اختاذ قرارات حتديد احلجـم  
أما النظام الفرعي للجودة فيتم من خالله احلصول على معلومات ختص مستويات جـودة   ؛األمثل للطلبيات

ة مما يمكِّن املؤسسة من إحكام رقابتـها  وذلك يف أي مرحلة من مراحل العملية اإلنتاجي ،منتجات املؤسسة
تقـارير   وأخرياً النظام الفرعي للتكاليف الذي يقدم ؛على مواصفات السلع واخلدمات اليت تقدمها لعمالئها

دورية عن التكاليف يف املؤسسة، واليت تتضمن تكاليف املواد والطاقة، تكاليف اإلنتاج، تكـاليف العمالـة   
  .هاتكاليف الصيانة وغري

 إذن، فنظام معلومات اإلنتاج له دور كبري يف توفري املعلومات اليت تمكِّن القائمني على إدارة اإلنتـاج 
وذلـك   ،والتعرف على جوانب القوة وجوانب الضعف يف جهاز اإلنتاجمن التخطيط للعمليات اإلنتاجية، 

  .الضعف من أجل حماولة دعم واستغالل جوانب القوة وإزالة أو معاجلة جوانب

  ايل واحملاسيبـام املعلومات املـنظ: الفرع الثالث
                                                                                     تعريف .1

ذلك و اجلزائرية للمعلومات يف املؤسسة االقتصادية هاماً تشكِّل احملاسبة، وخاصة احملاسبة العامة، نظاماً
 )مـة يف شـكل نقـدي   مقي(ت املالية اليت تقوم ا املؤسسة تسجيل ومعاجلة األحداث واملعامال من خالل
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أطراف داخل  دف استخدامها من قبل )وحسابات النتائج تنياميزا ،حسابات(وإظهارها يف شكل وثائق 
ني مبعلومات مالية يارجواخل نيياخلاملستخدمني الدتزود  إحصائية هامةل أداة شكِّفاحملاسبة ت وخارج املؤسسة

   .1مهيكلة تساعد على اختاذ القرارات وممارسة رقابة فعالة
ـ  من كبري بشكل استفادت اليت الوظائف حدأ تعد احملاسبةو  تكنولوجيـا  يف ةاحلاصـل  اتورالتطّ

 يف احلسـابية  العمليـات  مباليني القيام على قادر اليوم فاحلاسوب األعمال، جمال يف وتطبيقاا املعلومات
  . املرتفعة والتكلفة الوقت يتطلب سابقيف ال ذلكب القيام كان حني يف، اًجد قصري وقت

 Système d'information comptable et( نظـام املعلومـات املـايل واحملاسـيب     وبناًء على ذلك فإنّ

financier( ه هفميكن تعرياملوجود ضمن نظامذلك ال" :على أن ـ  ل املنظم موعا   املؤسسـة ل ألنظمـة داخ
    .2"وإيصاهلا للمحيط يهدف أساساً إىل معاجلة وحتويل املعطيات الداخلة والذي

وحتليـل  داري خيتص جبمع وتبويـب ومعاجلـة   اإلتنظيم الحد مكونات أ" :هبأن كذلك يعرفكما 
الـدائنني   ،ميةكاجلهات احلكو (رارات إىل اإلطراف اخلارجية ـوتوصيل املعلومات املالية املالئمة الختاذ الق

  .3"املؤسسةوإدارة  )نيواملستثمر

   مكونات نظام املعلومات املايل واحملاسيب .2
الشكل املوايل تصوراً بسيطاً لنظام املعلومات املايل واحملاسيب، حيث تظهر العناصر األساسـية   يوضح
  .واملخرجات )العمليات(املدخالت، التشغيل : للنظام وهي

  ايل واحملاسيبـام املعلومات املـنظ عناصر ):I-12( الشكل رقم
                                                                                                 
   
  
  

  
  
  

 :اإلسـكندرية  ،، اجلـزء األول علوماتنظم امل مدخل - احملاسبة املاليةحممد عباس بدوي، عبد الوهاب نصر علي،  :املصدر
  .16.، ص2008 تب اجلامعي احلديث،املك

                                                 
1. Fabienne Guerra, Comptabilité managériale - le Système d'information comptable, 1re édition, De 
Boeck Bruxelles, 2002, p.08.    
2. E. Tort, Organisation et Management des Systèmes comptables, Dunod, Paris, 2003, p16.   

3
، ترمجة كمال الدين سعيـد أمحـد  نظم املعلومات احملاسبية الختاذ القرارات، مفاهيم وتطبيقاتسيمكن، . موسكوف، مارك ج. ستيفن أ. 

 .25.، ص1989نشر، دار املريخ لل: ، الرياضحامد حجاج، سلطان احملمد سلطان

 املعلومات

األحداث املالية 
اليت تقـوم                      

ا الوحدة  
 االقتصادية

  االحتياجات من  
 املعلومات     

 متخذو القرارات
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   :نتطرق لشرح تلك العناصر كما يلي يفيما يلو
 حداث املاليـة األد عن تتولّاليت احملاسيب يف البيانات واملايل نظام املعلومات  مدخالتل تتمثّ :املدخالت �

ية اليت تنشأ بـني  أو من خالل العمليات الداخل ،ارجيةسواء بينها وبني اإلطراف اخل اليت تقوم ا املؤسسة،
لنظام حبسب تكراريتها ومصادرها إىل أربعـة  لاألساسية يز املدخالت ي، وميكن متاملُشكِّلة هلا خمتلف األقسام

  :1مصادر من داخل وخارج املؤسسة وهي
- واهليئـات   مـع األفـراد  ع بصورة روتينية من العمليات اخلارجية اليومية العادية البيانات اليت تتجم

واملدفوعات  تتعلق بعملية البيع والشراء ما خرى خارج الوحدة االقتصادية، وهي غالباًت األوالوحدا
الت النقديةواملتحص.  

- بصورة غري روتينية من مصادر خارجية كاهليئات التجاريـة واجلهـات   ع البيانات اخلاصة اليت تتجم
  .خلا...ارتغريات يف األسع تعليمات جديدة من مصلحة الضرائب،ية، كالرمسية واحلكوم

روتينية من العمليات الداخلية، نتيجة للمعامالت بـني األقسـام    اليت تتجمع بصورة البيانات العادية -
الداخلية ومراكز املسؤولية بعضها البعض، كبيانات التكاليف الصناعية يف املراحل اإلنتاجية املختلفـة  

  . اخل...األجور واملرتبات ،حركة املخزون
كوضـع سياسـات    من القرارات اإلدارية الداخلية،  تتجمع بصورة غري روتينيةالبيانات اخلاصة اليت -

  .جديدة، أو تغيري املعايري املستخدمة يف األداء، أو أهداف جديدة مطلوب حتقيقها
تدخل هذه البيانات إىل النظام عن طريق جمموعة من الوثائق واملستندات القانونية كالفاتورة إلثبـات  

راء، مذكرة اإلدخال إىل املخازن إلثبات عملية إدخال املواد والسلع إىل املخازن، بطاقـة  عمليات البيع والش
فهـذه  . اخل...الوقت خاصة بالعامل يسجل فيها أوقات احلضور واالنصراف، أمر الشراء يثبت طلب الشراء

  .سةعلى صدق وقوع تلك األحداث يف املؤس الوثائق واملستندات تعد مبثابة الدليل املوضوعي
بعدما يتم مجع البيانات املالية واحملاسبية الناجتة عن العمليات الداخلية واخلارجية وإدخاهلا إىل  :التشغيل �

طوات املتتابعة مـن أجـل   النظام عن طريق توثيقها يف الوثائق واملستندات، يتم معاجلتها عرب سلسلة من اخل
 .على اختاذ القراراتمفيدة تساعد   معلوماتحتويلها إىل

ضمن نظام املعلومات املايل واحملاسيب تسجيل العمليات من واقع  املستندات  جلةاتتضمن إجراءات املع
وأخرياً تجمع املبـالغ   اذـيف دفتر اليومية، مث تتم عملية ترحيل املبالغ املسجلة يف دفتر اليومية إىل دفتر األست

  .∗يف احلسابات وترصد متهيداً إلعداد القوائم املالية

                                                 
1
   .50.ص، 2002/2003الدار اجلامعية، : ، اإلسكندريةاإلطار الفكري والنظم التطبيقية: نظم املعلومات احملاسبية، أمحد حسني علي حسني. 

يـتم مجـع البيانـات    إذا أخذنا احملاسبة العامة كنظام للمعلومات يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، جند أنّ هذه اإلجراءات حمترمة، حيث  ∗
  . اميةوتسجيلها يف اليومية، مث ترحل املبالغ إىل دفتر األستاذ، وبعدها يتم إعداد ميزان املراجعة، جدول حسابات النتائج وامليزانية اخلت
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إىل  هو إنتـاج املعلومـات وتقـدميها    واحملاسيب إنّ اهلدف األساسي لنظام املعلومات املايل: املخرجات �
 العمـالء  ،أو من خارجها كاملستثمرين، املوردين )اإلدارة والعاملني(املستخدمني سواء من داخل املؤسسة 

 .مأداء مهامهم واختاذ قرارا وذلك ملساعدم على ،اخل...اجلمهور ،احلكومة

سندات  ،الكمبياالت ،كالفواتري، الشيكات(أن تأخذ املعلومات الناجتة عن النظام شكل وثائق  وميكن
كامليزانية، جدول حسـابات  (أو تقارير ومنها التقارير املالية  )...سندات القبض، سندات الدفع ،السحب

يطية رقابية أو مالية، وحـىت حتقـق هـذه    والتقارير اإلدارية سواء كانت ختط )النتائج القوائم املالية اخلتامية
ها جيب أن تشتمل على مواصفات كالدقة واملالئمة واملوقوتية، اليت جتعل فإن ،الوثائق والتقارير الغاية املطلوبة

يكون مـن الواجـب تصـميم نظـام     منها أداة هامة وفعالة يف عملية تسيري املؤسسة، وعلى هذا األساس 
  :1ن من إنتاج معلومات تساعد علىيمكِّ ت مايل وحماسيبمعلوما
تقريـر   ية معينة، وحيمل هذه املعلوماتخالل فترة مال )ربح أو خسارة(معرفة نتيجة نشاط املؤسسة  -

  . يتمثل يف حساب النتيجة، أو حساب األرباح واخلسائر
ائمة املركـز  معرفة املركز املايل للمؤسسة يف اية تلك الفترة، وحيمل هذه املعلومات تقرير يسمى ق -

 .أو امليزانية املايل

خذ يف صورا احلديثة شكل قائمة للتدفق أمعرفة التغيرات اليت حتدث يف املركز املايل، واليت ميكن أن ت -
 .النقدي

  ةوارد البشريـام معلومات املـنظ: الفرع الرابع 
  تعريف .1

ها تقوم بعدد كـبري مـن   ة، نظراً ألنتكتسي إدارة املوارد البشرية أمهية بالغة يف املؤسسات االقتصادي
الوظائف واألنشطة املهمة واحلسمع أحد  كذلك ها تتعاملاسة، واليت تضمن للمؤسسة حتقيق أهدافها، وألن

لذلك حتتاج إدارة  ،الذي يعد الركيـزة األساسية للنجاح يف أي مؤسسة"املورد البشري"ة وهي املهم املوارد
زمة الختاذ القـرارات  نظام معلومات فعال يوفر هلا كافة البيانات واملعلومات الالّاملوارد البشرية إىل وجود 

  .ااالت الوظيفية األخرى يف املؤسسة لكاملناسبة فيما يتعلّق باألفراد وكذ
ف ياملوارد البشـرية  تسيري نظام معلوماتعر )Système d'information de gestion des ressources 

humaines ( بمفيدة معلومات وتوزيع حتليل ،معاجلة ،استرجاع ختزين، اكتساب، على يعمل نظام" :هأن 

   .2"البشرية املوارد تسيريب تتعلّق أساسا

                                                 
1
رسالة  ،"اسة مقارنةدر -نظام معلومات للتسيري ومساعد على اختاذ القرار يف املؤسسة االقتصادية: احملاسبة التحليلية"هالل درمحون، . 

 .94.، ص2004/2005جامعة اجلزائر،  االقتصادية وعلوم التسيري، م، كلية العلو)غري منشورة(  دكتوراه
2. Nadège Gunia, Op. Cit, P.116. 
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عي ذلك النظام الذي يتم تصميمه للقيام بوظيفة إدارة املوارد البشرية، والس": كما يعرف كذلك بأنه
الختاذ القرارات املتعلّقة بفعالية كفاءة استخدام العنصر  جها املدراءاملعلومات اليت حيتا ة إىل توفريبصفة أساسي

  .1"البشري والرفع من مستوى أدائه، ليؤدي دوره يف حتقيق األهداف التنظيمية
 العاملني باألفراد قةاملتعلّ وتوفري املعلومات مبعاجلة خيتص نظام هو البشرية املوارد معلومات فنظام ،إذن

 ظل يفو، التنظيمية املسطّرة قيق األهداف، وحتالقرارات املتخذة فاعلية ضمان على يساعد مبا التنظيم، داخل
بصفة البشرية  املوارد وإدارة عامة بصفة اإلدارة توجهها اليت ياتالتحدميكن فال ة،خاص اسـتجابة  رتصو 
  .ال وكاملفع البشرية للموارد معلومات نظام غياب ظل يف ياتالتحد هلذه مناسبة

 املواردوظيفة ب قةاملتعلّ األنشطة خمتلف أمتتة على احملوسبة البشرية املوارد معلومات نظم ساعدت ولقد
 عمليات ،واملكافآت والرواتب األجور نظم :جند أهم هذه األنشطة منلعل و ،جزئية أو يةكلّ بصفة البشرية
 بعد عنالتعليم و التكوينو عملال اعي،الصن واألمن الصحة ،للكفاءات املهنية املسارات ،والتوظيف االختيار
أن شـأنه   ، وهذا مـن اخل...اخليةالد الشبكة طريق عن الشخصية اتامللفّواالطّالع على  حتصفّال إمكانية

  .داخل املؤسسة إلداريةالعملية ا فاعليةحتقيق  من مثو ،الوقت واجلهد يوفر

 ةالبشري واردـامل معلومات امـنظ راحل عملـم .2

 ثالثـة مراحـل   يف -كأي نظام معلومات آخر -البشرية  املوارد معلومات عمل نظام احلل مرتتمثّ
  .واملخرجات ،العمليات، املدخالت :هي أساسية

ـ و البشرية باملوارد قةاملتعلّ البيانات خمتلفاستقبال  هافي يتم اليت ةلعمليا وهي :املدخالت � إىل  اإدخاهل
 تكـوين ، إنتاج، ةـحماسب( داخلية كانت سواء دةمتعد رمصاد من عليها احلصول تمي واليت النظام
 اخل...كوميـة احل هاتاجل التكوين مراكز ،عاهدوامل امعاتاجل العمل، سوق( خارجية أو )اخل...تقييم

النظام الفرعي للبيانات احملاسبية، النظام الفرعي : ثالثة نظم فرعية للمدخالت، هيوتستخدم يف ذلك 
 .)املوايل انظر الشكل( الستخبارات املوارد البشرية وأخرياً النظام الفرعيلبحوث املوارد البشرية 

وفّر بيانات شخصية عن األفراد العاملني؛ كاالسم اجلنس، السـن  ي فالنظام الفرعي للبيانات احملاسبية     
  .اخل...املستوى التعليمي وغريها، أو بيانات مالية؛ كالرواتب واألجور، الضرائب على الدخل

مجع البيانات املتعلّقة بالبحوث الـيت يمكـن أن    النظام الفرعي لبحوث املوارد البشرية يتولّى يف حني     
  .جترى على العاملني يف املؤسسة؛ كالدراسات اخلاصة بتحليل وتقومي العمل، تنمية العاملني وغريها

: البيئة اخلارجية للمؤسسـة؛ مثـل   أما النظام الفرعي الستخبارات املوارد البشرية فيوفّر بيانات عن     
املهارات املتوفّرة يف سوق العمل وتلك املتواجدة باملؤسسات املنافسة، التعلـيم، الظـروف    ،قوانني العمل

                                                 
1
الفلسـطينية يف  مدى كفاءة نظم معلومات املوارد البشرية يف وزارات السلطة الوطنيـة  "حممد إبراهيم املدهون، أمل إبراهيم أبو رمحة، . 

 . 748 -747.، ص2008اجلامعة اإلسالمية، : ، غزة02، العدد01، الد)سلسلة الدراسات اإلنسانية(جملة اجلامعة اإلسالمية ، "قطاع غزة
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ـ  الغالب يف وهي املنال، صعبةخ واملالحظ أن معظم هذه البيانات تكون ـال...االقتصادية  ذات اتبيان
     . 1اإلستراتيجي املستوى على كربى أمهية

 حتليلـها  علـى  يعمل حيث ،تهامبعاجل النظام يقوم البيانات،خمتلف  على احلصول بعد :العمليات �
 رةاملتوفّ املعلوماتية بالربامج باالستعانة وذلك ،االحتياجات حسب معني منط وفق هاصنيفوت وترتيبها

 إمكانيـة  اليوم علوماتامل تكنولوجيا أتاحت، وقد احلاجة عند الستدعائها عليها واحلفاظ ختزينها مثّ
 قصـري خالل وقـت   كذلكو اًجد حمدودةات مساح ويف املعلوماتالبيانات و منهائل  كم حفظ
البيانـات  واسترجاع حفظ من ةؤسسملايف  األفراد نكّمت اليت البيانات بقواعد باالستعانة وذلك ،اًجد 

 .اإلدارية خمتلف املهام واألنشطة إجناز يف واستخدامها

  ةوارد البشريـمعلومات امل امـنات نظوـمك :)I-13( الشكل رقم

                                                                               
   
  

        

  
  

    
                                                                                                           

  
  
  
   
  
  
  

     

  .931 .مرجع سابق، صجيورج شيل، راميوند مكليود، : املصدر     

                                                 
1
DML باألغواط كمديرية الصيانة لسوناطرا: دراسة حالة -أثر تكنولوجيا املعلومات على املوارد البشرية يف املؤسسة " مراد رايس، .  )"( 

  .122.، ص2005/2006جامعة اجلزائر،  ،، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري)غري منشورة(مذكرة ماجستري 

  ادر داخلية للبياناتـمص

 مصادر خارجية للبيانات

  معلومات        بيانات 
 

   

  

  

  
  

  
  

  
  

  ام الفرعي ـالنظ
 لبحوث املوارد البشرية

  الفرعيام ـالنظ
 للبيانات احملاسبية

  ام الفرعيـالنظ
 ب.الستخبارات املوارد

  الفرعيام ـالنظ
 وارد البشريةامل لتخطيط 

 الفرعيام ـالنظ
 لالستقطاب والتعيني

  الفرعيام ـالنظ

 إلدارة قوة العمل

  الفرعيام ـالنظ
 لألجور واملرتبات 

  الفرعيام ـالنظ
 املالية زاياـللم    

  الفرعيام ـالنظ
 إلعداد التقارير البيئية 

 

ة للمدخالتنظم فرعي  

ة نظم فرعي
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 شكل يفالنظام  مستخدموبعد عملية املعاجلة يتم احلصول على معلومات مفيدة يستقبلها  :املخرجات �
 )أسطوانة، شاشة( إلكترونية حوامل أو )سجالت أوراق،( تقليدية حوامل علىسواء  ،دورية تقارير

يف القيام مبختلف أنشطة املوارد البشرية، أو تقدميها ألطـراف التعامـل يف البيئـة     دف استخدامها
  : 1اخلارجية، وهناك عدة نظم فرعية للمخرجات، كما هي مبينة يف الشكل، نقوم بشرحها فيما يلي

قبلية يساعد هذا النظام اإلدارة على حتديد االحتياجات املست :النظام الفرعي لتخطيط املوارد البشرية  -
من األفراد، حيث أنّ عملية التخطيط هذه تتطلب نوعني من البيانات؛ بيانات تنظيمية حول اهليكـل  
التنظيمي مثالً، أساليب العمل، معدات وأجهزة العمل باملؤسسة، تشريعات وقوانني العمل بالدولـة  

القابليـة   ،مستويات األداءوبيانات عن املوارد البشرية؛ كالتعليم والتدريب، اخلربة املاضية،  ،وغريها
  .اخل...للترقية

يساعد يف متابعة املهارات املتوافرة يف البيئة اخلارجيـة وتـوفري    :النظام الفرعي لالستقطاب والتعيني  -
 .املعلومات عنها، وكذلك املساعدة يف عمل األحباث الداخلية إلجياد مرشحني للعمل باملؤسسة

ضمن هذا النظام عدد من التطبيقات، من أمهّها تلـك اخلاصـة   يت :النظام الفرعي إلدارة قوة العمل  -
 .التدريب والترقية، إعادة التخصيص والتناوب الوظيفي وانضباط العاملني ،بتقييم األداء

يشتمل هذا النظام على عدد من التطبيقات املتعلّقة حبساب رواتب : النظام الفرعي لألجور واملرتبات  -
 .اإلضافية العاملني والعالوات واألجور

حيتوي هذا النظام على التطبيقات املستخدمة يف إعداد اإلعانات املاليـة   :النظام الفرعي للمزايا املالية  -
 .للعاملني احلاليني واملتقاعدين

والذي يتضمن جمموعة من التطبيقات تدعم املؤسسة يف الوفاء  :النظام الفرعي إلعداد التقارير البيئية  -
 .ماهري اخلارجيةمبسؤولياا جتاه اجل

 يةاحلر مؤسسةولل فقط، نةعياملذكورة هي جمرد الفرعية  النظم هذه أنّ إىل يف األخري جتدر اإلشارةو
هـا   أن إىل كـذلك  نشري كما ،هاأهداف قحيقّو امصاحله خيدم مبااليت ترغبها  الفرعيةالنظم  بناء يف الكاملة
  .اآلخر ليكم فرعي نظام فكل متكامل، واحد نسق يف تعمل

       
  
  

  

                                                 
1
 .389- 387. معايل فهمي حيدر، مرجع سابق، ص. 
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:  
.  

∗ص م مـاالهتمام، يف اآلونة األخرية، على موضوع ال انصب لقد
من قبل معظم دول العامل سـواًء   

ها ضمن النسيج حتتلّأصبحت السبب يف ذلك هو للمكانة املتميزة واملعتربة اليت  ة، ولعلّنامياملتقدمة منها أو ال
ال الذي صارت تلعبه يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ، وكذلك للدور الفعالصناعي ونظام اإلنتاج

السياسات واإلجراءات احلكومية عملت على تعزيز  أنّ خمتلفوالنهوض باقتصاديات تلك الدول، وهلذا جند 
من خالل إزالة كل العراقيل والصعوبات الـيت تعترضـها وتـوفري كافـة      م ص مــالوتشجيع قطاع 

  .من أجل النهوض ذا القطاع والقانونية واملالية وغريهاالتسهيالت اإلدارية 
، ابتداًء من عشرية التسـعينات مـن   م ص مالـتعد اجلزائر من بني تلك الدول اليت أولت االهتمام ب

 القرن املاضي، بعدما ركّزت يف السابق ومنذ االستقالل على املشاريع الكبرية احلجم املنتمية للقطاع العـام 
ـ  دف حتقيق ت راد نمية اقتصادية واجتماعية سريعة، ونظراً لعدم جدوى هذه السياسة يف حتقيق اهلـدف املُ

كوسيلة مكملة للنهوض باالقتصاد الـوطين يف  الوصول إليه، بدأ االهتمام باملشروعات الصغرية واملتوسطة 
  .إطار تشجيع القطاع اخلاص

ضمن إطار بيئة تتميـز يف الوقـت   مي إليه داخل البلد الذي تنتنشاطاا التنموية  م ص مالـمتارس 
 التكيف مع ظروف تلك البيئـة جيعلها عرضة خلطر عدم القدرة على شديدة التغير والتعقيد، مما الراهن بأنها 

سواء عن بيئة التعامل اخلارجيـة  عد النقص يف املعلومات إىل املعلومات تزداد، حيث ي حاجتهاوهذا ما جيعل 
، باإلضافة م ص مالـوباخلصائص املطلوبة، أحد املشاكل الرئيسية اليت تواجهها  ،الداخليةالعمل بيئة أو عن 

ارتفـاع تكـاليف اإلنتـاج     ،مصادر التمويليف نقص الكيت تعترضها ـالاملشاكل األخرى من  العديد إىل
معلومـات  نظم كتساب هذا النوع من املؤسسات لمن هنا فإنّ حماولة ا ،اخل...الكفاءاتللموارد و افتقارها

ف على ظروهذا املشكل اً من أجل التغلّب علىيكون ضروريأداة هامة يف التعر عدف ، كون هذه األخرية ت
، وهذا حىت تتمكن تلك املؤسسـات  داخل املؤسسةاإلداري ، وكذا تسهيل العمل ومتغيرات البيئة اخلارجية

  . وجهمن البقاء واالستمرار وأداء الدور املنوط ا على أكمل 
 طلـب األول امليـتم يف  ، رئيسية مطالبثالث  تقسيمه إىلم سيتهذا املبحث  ، فإنّتقدمبناًء على ما 

واالقتصـاد   ، أمهيتها يف االقتصاديات املعاصرةخاصة يف االقتصاد اجلزائري م ص مالـمفهوم رف على التع
  .اإلدارية املستخدمة فيها خصائصها مع التركيز على خصوصيات نظم املعلوماتوكذلك أهم  ،اجلزائري
خاصة فيمـا يتعلّـق    م ص مالـ شاكل والصعوبات اليت تواجهامل أهم ق إىليتم التطر ،ويف األخري 
 واالتصـال الوسائل التكنولوجية احلديثة لإلعالم النقص يف استخدام  لكوكذ ،املعلوماتالنقص يف  جبانب

                                                 
  ).    م ص مالـ(اختصاراً بالرمز  "املؤسسات الصغرية واملتوسطة"رمز لعبارة حىت ال يتم إثقال النص، فإننا ن ∗
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على درجـة  هذه املؤسسات  نظم معلومات جيعل من شأنه أن الوسائل هذهوإمهال استخدام عدم  أنذلك 
لتغلّـب علـى   ل يعد أحد احللول الناجعةمتطورة فعالة ونظم معلومات  اكتسابحيث أنّ ، التطور قليلة من

   .املعلوماتيف أو الندرة مشكل النقص 

  يتهاوأمهّ رية واملتوسطةـوم املؤسسات الصغـمفه: املطلب األول

يف ، وعليه فإنه من الضروري التعرف م ص ملـل ح ودقيقمفهوم واض يف حتديدتوجد هناك صعوبة 
على أهم العوامل اليت تتسبب يف تلك الصعوبة، مث التطرق إىل املعايري املعتمدة يف تصنيف املؤسسات البداية 

يتم استعراض أهـم التعـاريف الـيت     بعدها، وم ص مالـما التعريف ب ل إىل حدواليت تسه حسب احلجم
األمهية والدور الذي تلعبـه  نبين  يف األخريو، عطيت هلا يف بعض الدول ومنها اجلزائر على وجه اخلصوصأُ

  .ىل أمهيتها ودورها يف االقتصاد اجلزائريشارة إ، مع اإلهذه املؤسسات يف معظم االقتصاديات املعاصرة

  ات الصغرية واملتوسطةـة التعريف باملؤسسإشكالي: الفرع األول

من قبل الباحثني  م ص مللـوشامل  اآلن إىل وضع مفهوم أو تعريف دقيق دـالتوصل إىل ح يتم مل
ال، حيث متّواملهتمذا ا اها كل باحث  نيدة، وذلك باختالف النظرة اليت يتبنوضع تعاريف خمتلفة ومتعد

ة ري أنّ اجلهود تبقى متواصـل غ ،وجمال النشاط وغريهاأثناء الدراسة اليت يقوم ا، وكذلك باختالف املكان 
ـ ـالصعوبة يف حتديمن أجل إجياد تعريف موحد هلا، وعلى العموم فإنه ميكن إرجاع    وم واضـح ـد مفه

  :1هامهّأعوامل ال جمموعة من، حبيث تكون هناك حدود فاصلة بينها وبني املؤسسات الكبرية إىل م ص ملـل
تالف اإلمكانيات ومعدالت النمـو االقتصـادي   اختالف مستوى النمو االقتصادي بني الدول؛ فاخ -

والتكنولوجي يؤدي إىل اختالف املفهوم واحلجم الذي على أساسه تصنف املؤسسـة إىل كـبرية أو   
فاملؤسسة اليت تصنف على أنها صغرية أو متوسطة يف إحدى الدول املتقدمة قد تعترب كبرية يف  ؛صغرية

  .بعض الدول النامية
، حيث ميكن اعتبار مؤسسـة  م ص مالـنشاط؛ مما يؤدي إىل صعوبة توحيد مفهوم اختالف طبيعة ال -

حبكم حجم استثماراا أو عدد عماهلا، على أنها كـبرية يف  يف القطاع الصناعي صغرية أو متوسطة 
حىت داخـل البلـد    لكذومن هنا تتجلّى بوضوح صعوبة التمييز وتوحيد املفهوم، و قطاع اخلدمات

 .الواحد

بشكل رمسي وقانوين يف إطار السياسة التنمويـة   م ص مالـل السياسية؛ حيث يتحدد مفهوم العوام -
 .للبلد والدور املرتقب من هذه املؤسسات

                                                 
1
جملّـة دراسـات    "تثمني عوامل اإلنتاج بني االقتصاديات اليت متر مبرحلة انتقالية يف الصغرية واملتوسطة صناعاتال دور"كمال دمدوم، . 

 . 184.، ص2000 ، اجلزائر،02 العدد  اقتصادية
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حـىت بـني عبـاريت    وعدم فصل هناك عدم وضوح يكون  ه يف كثري من املواضعهذا، ونشري إىل أن
  :1خطأينن ث جند أنها تتضماحلجم، حي واملؤسسات الصغرية ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة

ـ     ال ؤسساتمجيع املقبول  �       رغـم أنـه حسـب    م ص مصـغرية احلجـم يف إطـار مفهـوم الـ
)Mintezberg, 1982(   ة توجدهيكلة ا صغرية هلمؤسسات عدوظيفية تشبه يف شكلها العام يمة ولَّس

   .)حثمن هذا الب 75رقم  الصفحة انظرملزيد من التوضيح ( .املؤسسات الكبرية

 .من إطار مفهوم هذه األخرية م ص مرفض املؤسسات الكبرية احلجم املتميزة بنفس خصائص الـ �

وعامالً أساسياً يف فهم هـذه   يعترب أمراً مهماً م ص مللـ دقيقواضح و تعريفإنّ التأكيد على ضبط 
وبالتايل وضع السياسـات   ،لهاوحتلي املؤسسات، إذ يساعد على مجع البيانات واملعطيات الدقيقة املتعلّقة ا

تعظيم االستفادة من أجل  وذلك ة ا،ل عملية التعامل معها ومع اجلهات املعنيسه، مما يوالقواعد اخلاصة ا
   .مة هلا من طرف تلك اجلهاتاملقد الدعم اتآليو االمتيازات من خمتلف

    مـات حسب احلجـري تصنيف املؤسسـمعاي: الفرع الثاين

 سبح املؤسسات صنيفضع جمموعة من املعايري على املستوى الدويل، من أجل االستعانة ا يف تو متّ
سهل إىل حد مـا  قد يذه املعايري هاستخدام وذلك إىل مؤسسات مصغرة، صغرية، متوسطة وكبرية، فاحلجم 

   واملتعلّـق طروح املشكل املمن  وبالتايل حماولة التخفيف قدر اإلمكان ،م ص مللـ مقبول تعريف وضع من
منها ما هو كمـي   ؛إىل قسيمنيعايري تقسيم هذه امل كن، وميبإجياد تعريف دقيق وشامل هلا - كما ذكرنا -

  .ومنها ما هو نوعي
تصنيف املؤسسات اعتماداً على جمموعة من املؤشرات من خالهلا تم يوهي املعايري اليت  :املعايري الكمية .1

البيانات عن املؤسسـات  ل من عملية مجع سه، حيث تائية والتنظيميةتصلح لألغراض اإلحص وهيالكمية 
عـن  واملتوسطة والكبرية، مما يساعد اجلهات املسؤولة املختلفة ووضع احلدود الفاصلة بني املؤسسة الصغرية 

  :بدورها إىل جمموعتنيهذه املعايري م سقوت ،دقيقحتديد نطاق عملها بشكل  من م ص مالـ قطاع
 :ما يلي ، ونذكر منها)تقنية واقتصادية(جمموعة من املؤشرات غري النقدية  وتضم :ة األوىلاموع ����

 عدد العمال؛  -

  وي لرأس املال؛التركيب العض  -
 حجم اإلنتاج؛  -

  ؛بيعاتحجم امل  -
  .اخل...حجم الطاقة املستعملة  -

                                                 
1. Olivier Torrès, Le Management stratégique en PME : entre spécificité et dénaturation, Université Paul 
Valéry de Montpellier III, France, sans date, p.p.06-07. 
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 :، ومنهااملؤشرات النقديةمن وتضم جمموعة  :اموعة الثانية �

  رقم األعمال؛  -
  رأس املال املستثمر؛  -
  القيمة املضافة؛  -
  .اخل...صول الثابتةقيمة األ  -

هـذه األخـرية   ، فم ص ما الـ اليت تم بتحديد طبيعة امللكية اليت متتاز وهي املعايري :املعايري النوعية .2
تعتمد وهذه املعايري املؤسسات، النوعية تميزها عن بقية األنواع األخرى من تتصف مبجموعة من اخلصائص 

ـ وحتديد دور تصلح إلجراء التحليل االقتصادي وتقومي كفاءة املؤسسات على الفروق الوظيفية و مـن   لك
  :ما يليومن أهم هذه املعايري حتقيق التنمية االقتصادية، املؤسسات الصغرية واملتوسطة والكبرية يف 

يف إدارة وتسيري ستقاللية االونعين ا  ،1اسم املعيار القانوينوميكن أن يطلق عليها كذلك : ∗االستقاللية  -
، وبـذلك تسـتثىن فـروع    هيئات خارجيـة من طرف وأن يكون املدير هو املالك دون تدخل  ؤسسةامل

 ؤسسـة املصـاحب أو أصـحاب    ، وأن يتحمليف اختاذ القرارات املدير تفردوكذلك   املؤسسات الكربى
     . ص التزامات املشروع جتاه الغريفيما خي املسؤولية كاملة

-  ـز   ، وبالتايلإىل فرد واحد أو جمموعة من األفراد ،يف الغالب ،مم ص الـ تعود ملكية :ةامللكيفهي تتمي
     .يكون تابع للقطاع اخلاص بامللكية الفردية، كما أنّ معظمها

 صغر حجمهـا  دودة، وذلك بسببحم م ص مما تكون احلصة السوقية للـ غالباًحيث  :احلصة السوقية  -
وسيطرا على األسواق، حبيث  ، وبالتايل ال ميكن هلا أن تفرض هيمنتهاوقدراا التنافسية وضعف إمكانياا

عكس املؤسسات الكبرية اليت تستطيع امتالك حصـة   على األسواق احمللية اليت تتميز بضيقها، ةقتصرتبقى م
، وملـا متتلكـه مـن    حجم إنتاجهـا ضخامة ىت اخلارجية، وذلك نظراً لسوقية كبرية يف األسواق احمللية وح

       .وغريها إمكانيات مالية وتقنية
-  تكـون  ة أو املتوسطة على منطقـة معينـة   ونعين بذلك أن يقتصر نشاط املؤسسة الصغري :ة النشاطحملي
وبالتايل فإنّ نشـاطها   ،نتمي إليهقطاع الذي تاإلنتاج يف ال منل حجماً صغرياً نسبياً عروفة فيها حبيث تشكّم

 عرف بإستراتيجية العشالتسويقي سينحصر يف تلك املنطقة، وهذا ما ي)Niche Strategy( بعها معظماليت تت 
التسويقي ليصـل إىل منـاطق    هاد تلك املؤسسات نشاطـع من أن متنوبطبيعة احلال هذا ال مي ،م ص مالـ

   .اخلارجيف  حىت وأأخرى يف الداخل 

                                                 
  .%25 حىت تكون املؤسسة مستقلّة جيب أن ال تتجاوز نسبة التحكّم يف رأمساهلا من طرف مؤسسة أو جمموعة مؤسسات أخرى نسبة ∗
1
 . 42.ص، 2000 ار حامد للنشر،د: ، عمانإدارة املشروعات الصغريةكاسر نصر املنصور، شوقي ناجي، . 
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خـتالف يف  اال األمـر الـذي يـؤدي إىل   ، ةتعدداملعايري أنها مهذه حول ما ميكن مالحظته واآلن، 
ختالف من دولة ألخرى، ويرجع السبب يف ذلـك إىل خصـائص ومميـزات    هذا االحيث جند  ،استعماهلا

يف  ،فكثري من مؤسسات الدول املتقدمة متتاز حبجم عمالة قليل وحجم مبيعـات كـبري   ةـاقتصاد كل دول
بسـبب  تعتمد على حجم عمالة كـبري   حيث ،املؤسسات يف الدول النامية حني جند العكس بالنسبة ملعظم

  .مبيعاا تكون منخفضةو ،افتقارها لوسائل اإلنتاج والتكنولوجية احلديثة
معيـار عـدد   : كما ميكن مالحظة أنّ هذه املعايري تشوا بعض النقائص والسلبيات، فإذا أخذنا مثالً

مثل يف التكـوين، املهـارات   تلعمال جند أنه يأخذ العدد املطلق للعاملني بغض النظر عن اجلانب النوعي املا
، باإلضافة إىل التساؤل عن ما ، كما أنّ أي تغير طفيف يف العدد سينقل املؤسسة من نوع إىل أخرواألجور

رى، ففي الواليات املتحدة األمريكية حيث خيتلف من دولة إىل أخ ،هو احلد الذي يتم على أساسه التصنيف
  .اخل...عامل 50، يف مصر عامل 100 عامل، يف اهلند 300عامل فأقل، يف اليابان  500 مت وضع حد لـ

فإا تتـأثّر   ذات طبيعة نقدية ا، فباعتبارهأو أي معيار كمي نقدي آخر رأس املالوإذا أخدنا معيار 
احلد  اخل، ونفس الشيء يطرح مشكل...و التغير يف أسعار الصرفمبختلف التغريات االقتصادية؛ كالتضخم أ

  .هو اآلخر خيتلف من دولة إىل أخرىإذ جنده األقصى الذي جيب الوقوف عنده، 
شـترك  هذه املعايري تساعد يف الوصول إىل مفهوم م السلبيات، إال أنّوالنقائص بالرغم من هذه ولكن 

إذا بني الدول، خاصة م ص مللـ اًنسبي غـري  منها ة معايري واملزج بني ما هو كمي ونوعيمت استخدام عد ،
وذلك  ،"عدد العمال"معيارهو  م م صاملعيار الذي شاع استخدامه من قبل معظم الدول يف تعريف الـأن 
  :1منهاو ؛اليت يتمتع امزايا لل نظراً
-   ي؛ل عملية املقارنة بني القطاعات والدولسه  
 ؛دموحثابت و مقياس ومعيار   -

  . من السهولة مجع املعلومات حول هذا املعيار   -
ومع ذلك فإنّ هذا املعيار لوحده يبقى غري  خاصة مع تلك النقائص اليت مت  ،م ص ملتعريف الـكاف

 عترب التعريـف يو ،أعاله، لذلك من األفضل إضافة معايري أخرى ليكون التعريف أكثـر مشولية اإلشارة إليها
يـة  ثالثة معايري كماعتمد على  حيث ،من التعاريف املقبولة م ص مدم من قبل االحتاد األورويب للـالذي قُ

، باإلضافة إىل معيار نوعي واخلاص جمموع امليزانية السنوي ،رقم األعمال السنوي ،عدد العمالمعيار  :هي
 وطنيـة ال م ص مه للـــيف تعريفويب على تعريف االحتاد األورع اجلزائري اعتمد املشر وقد، باالستقاللية

 .وهذا ما سنراه يف الفقرة املوالية

                                                 
1
 2006 مركز املنشآت الصغرية واملتوسـطة، : ، عماناملشروعات الصغرية واملتوسطة أمهيتها ومعوقااحسن احملروق، إيهاب مقابله، هر ما. 

 .03.ص
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   ف املؤسسات الصغرية واملتوسطةـتعري: الفرع الثالث
يف بعض الدول، مع التركيز على تعريفها يف  م ص مالتعاريف اليت قُدمت للـبعض إىل  نتعرض اآلن 

األورويبم من طرف االحتاد اجلزائر وسنبدأ بالتعريف املقدع اجلزائري على أساس أنّ هذا األخـري  ، مث املشر
كانت واليت ج تعاريف لبعض الدول درِمن تعريف االحتاد األورويب، وبعدها ن م ص متعريفه للـ قد استقى

  .م ص مهلا جتارب رائدة يف جمال إنشاء وتطوير الـ
  لمؤسسات الصغرية واملتوسطةلاد األورويب ـتعريف االحت .1

1996أفريل  الثالث من يف مم ص ـد للموحتعريف أول وضع بالحتاد األورويب ا قام
مت بعـدها  ، و∗

جـانفي   01دخل حيز التنفيذ ابتداء مـن   حيث، 2003ماي  06 بتاريخ اللّجنة األوروبية طرفمن  تعديله
   :1ومن أهم ما تقدمت به اللّجنة هو 2005
  " يف شكله القانوين، ميارس نشاطاً اقتصادياً مستقل ،نكل كيا " :للمؤسسة بأنها تبني تعريف موحد �

املؤسسات احلرفيـة، الفرديـة أو العائليـة، شـركات األشـخاص                   أمام  وهو ما يفتح اال واسعاً
         .م ص مالـواجلمعيات اليت تزاول نشاطاً اقتصادياً بشكل منتظم لالستفادة من الدعم املقدم إىل 

تصنيف آخر للمؤسسات حسب نوع العالقة اليت تربطها مع مؤسسات أخرى يتضمن ثالثـة  اعتماد  �
 .املؤسسة املستقلّة، املؤسسة الشريكة، واملؤسسة املتصلةمن  أنواع ويتعلّق األمر بكلّ

رقم أعماهلا  زشخصا، وال يتجاو 250تلك اليت تشغل أقل من " :بأنها م ص مللـتبني تعريف موحد  �
كما هـو   "ومليـون أور  43، أو ال يتجاوز جمموع ميزانيتها السنوية مبلغ مليون أورو 50مبلغ السنوي 

 :موضح يف اجلدول اآليت

  ) 2003 ماي ،جنة األوروبيةاللّتوصية  ( م ص مللـ اد األورويب ـتعريف االحت ):I- 5(اجلدول رقم 

Source : Jean-Luc Marteau, Jean-Noël Combasson, La reprise de PME projets concrétisations et 
expérience, Lavoisier, Paris, 2008, p.54.  

                                                 
 40 قم أعمال سنوي أقل مـن عامل، وحتقق ر 250 كل مؤسسة توظّف أقل من": بأنها هذا التاريخ يف م ص مالـ االحتاد األورويبعرف  ∗

     ."ةـكما أنها تستويف شروط االستقالليECU(، (مليون  27 ، أو جمموع امليزانية السنوي ال تتجاوز)ECU( مليون وحدة نقدية أوروبية
1
مللتقى الـدويل حـول   ا، "؟حافز أم عائق أمام تأهيل املنشآت العربية الصغرية واملتوسطة: تكنولوجيا املعلومات واالتصال"سعيد عيمر، . 

 2006 أفريـل  18 و 17 اجلزائر، يـومي  -، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلفمتطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية
   . 695.ص

  املعايـري            
  نوع املؤسسة

  رقـم األعمال السنوي   أو  جممـوع امليزانية السنوي     عدد العمـال

   €مليون  2 ≤  €مليون  micro(  >10     ≥2(مصغرة 
  €مليون  10 ≤  €مليون  petite( > 50  ≥ 10(غرية ص

  €مليون  ≤ 43    €مليون  moyenne(  > 250  ≥ 50(متوسطة 
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  تعدد التعـاريف املسـتخدمة  هو  ةاألوروبي داخل إطار اموعة موحد تعريفإجياد  من غرضالإنّ 
صـندوق  وآخر يسـتخدم مـن جانـب     ،قبل بنك االستثمار األورويبيوجد تعريف يستخدم من حيث 

، هلـذا  حدود داخلية اال توجد  ةدحداخل سوق مو وهو األمر الذي مل يكن مقبوالً ،االستثمار األورويب
وجود أكثر مـن   ألنّ ،وأن يتجه حنو تعريف موحداالحتاد أن ينسق بني التعاريف املختلفة على جيب كان 

ـ الواحدة أو على مستوى الدولة ككل تعريف على مستوى االحتاد  ن عـدم  أمر من شأنه أن خيلق نوع م
    .باإلضافة إىل التأثري السليب على التنافسية بني املؤسسات املختلفة االتساق

                 يف االقتصاد اجلزائري املؤسسات الصغرية واملتوسطةف ـتعري .2
انطالقاً من تعريف االحتـاد األورويب   م ص مللـكما ذكرنا، فإنّ املشرع اجلزائري قد استمد تعريفه 

القانون التوجيهي  املتضمن 18-01القانون رقم من  7و 6، 5، 4املواد وذلك طبقاً ملا جاء يف ، 1996أفريل يف 
مهما كانـت    م ص مالـت املادة الرابعة منه على تعريف ، حيث نصلترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة

ل مأو اخلدمات/مؤسسة إنتاج السلع و": هاطبيعتها القانونية بأنشخصاً، وال يتجاوز  250 إىل 01ن ـ، تشغ
مليون دينـار جزائـري    500تجاوز ميزانيتها السنوية تأو ال  مليار دينار جزائري، 02رقم أعماهلا السنوي 

  .هذا التعريف يف اجلدول املوايل وضيح جزئيات، وميكن ت1"االستقاللية معايريوأيضاً تستويف 
  يف اجلزائر م ص ملـ اف ـتعري ):I- 6( اجلدول رقم

 بتـاريخ  ،77 ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريـة، العـدد  القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة :املصدر
  .06.ص، 15/12/2001

ـ  ذلكو، املذكورة وضع جماالت زمنية يف حالة تغير حدود وقيم املعايري فإنه قد متّ ولإلشارة،  اًحفاظ
أنّ املؤسسـة إذا   من خـالل من القانون السابق الذكر،  8املادة  جاءت به وهذا ما ،مؤسسةكل على نوع 

لت فوارق بالنسبة للحدود املبينة يف اجلدول أعاله، سجفإنّ ذلك ال يأي النـوع الـذي   (ها وضعيتها فقد
  .متتاليتنيتني ماليإذا كانت قد سجلت الفارق خالل سنتني إالّ  ،)تنتمي إليه

  

                                                 
1
سسات الصـغرية  املتضمن القانون التوجيهي لترقية املؤ 2001 ديسمرب 12 املوافق لـ 1422 رمضان 27 املـؤرخ يف 18-01 القانون رقم. 

 .05.، ص15/12/2001 ، بتاريخ77 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد واملتوسطة

  املعايـري               
  نوع املؤسسة

  رقم األعمال السنوي    أو   جمموع امليزانية السنوي   عدد العمـال

  مليون دج  10 <  مليون دج 20<    09 إىل 01 من )micro( مصغرة
  مليون دج  100 <  مليون دج 200 <  49 إىل 10 من )petite( صغرية

  مليون دج 500إىل  100  مليار دج  2إىل  200من   250إىل  50 من  )moyenne( متوسطة
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     تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يفبعض الدول جتارب  .3

وهذا راجع إىل  ،بتعريف خاص ا فكل دولة تنفرد ،م ص ميف تعريفها للـعرب العامل ختتلف الدول 
ظمات نستعرض تعاريف لبعض الدول واملن سابقاً، وفيما يلي اإلشارة إىل أمهها متاليت والعوامل  من جمموعة

ة  جتارباليت نرى أن هلا و وليةالدم ص مالـإنشاء وتطوير جال مب اهتمامات كبريةومهم.   
 :1يكما يل م ص مف البنك الدويل الـعريWB( :( تعريف البنك الدويل �

-  إمجايل أصوهلا أقـل مـن   يكون و ،عمال 10أقل من  فوظّاملؤسسة اليت تهي و :رةاملؤسسة املصغ
  .جم املبيعات السنويةحلكذلك احلال بالنسبة و ،مريكيدوالر أ 100.000
 مليـون دوالر  03أصوهلا أقل من إمجايل بلغ يو ،عامالً 50أقل من  مضوهي اليت ت :املؤسسة الصغرية  -
  .بالنسبة حلجم املبيعات السنويةاملبلغ نفسه  كذلكو أمريكي
ـ قل فتأصوهلا إمجايل أما  ،عامل 300أقل من  عماهلايبلغ عدد  وهي اليت :املؤسسة املتوسطة  -  15ن ع

  .جم املبيعات السنويةحل بالنسبةنفس الشيء و ،مليون دوالر أمريكي
وحدات صغرية احلجم " :بأنها م ص مهذه املنظمة الـ فعرتILO(: ( منظمة العمل الدولية تعريف �

اًجد  م اخلـاص يف   البا من منتجني مستقلني يعملوف غوخدمات وتتألّ عاًع سلتنتج وتوزن حلسـا
 .2"املناطق احلضرية يف البلدان النامية

قام ا احتـاد   م ص مالـ عنيف دراسة حديثة  :)ASEAN( احتاد بلدان جنوب شرق آسياتعريف  �
 والـذي  ،3تـايل الالتصنيف  )Bruch et Hiemenz(كل من فيها  استخدم جنوب شرق آسيا،بلدان 

  : أساسيكمعيار  عدد العمالر مؤش ذخأي
   ؛عمال 09إىل  01من ف وظِّترفية احلعائلية والؤسسات امل  -
    ؛عامل 49 إىل 10من  فوظِّت صغريةالؤسسات امل  -
    ؛عامل 99 إىل 50من  فوظِّتتوسطة املؤسسات امل  -
  .عامل 100كثر من أف وظِّتكبرية ال اتؤسسامل  -

 SBA( Small business act( الصـغرية  لعماقانون األ عرف: تعريف الواليات املتحدة األمريكية �
اليت يتم امتالكها وإدارا بطريقة مسـتقلّة   املؤسسات" :على أنهااألمريكية  م ص مالـ 1953لعام 

                                                 
1
، كليـة  )منشورة غري( دكتوراهرسالة  ،"دراسة حالة اجلزائر -واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتها"، عثمان خللف. 

  .11.ص ،2003/2004اجلزائر،  جامعة االقتصادية وعلوم التسيري، مالعلو
   .17.ص ،1996الدار اجلامعية للنشر والتوزيع،  :، اإلسكندريةتنمية الصناعات الصغرية ومشكالت متويلها يسري أمحد، عبد الرمحن 2.

3. Hull Galen Spencer, La petite entreprise à l'ordre du jour, édition L'Harmattan, Paris, 1987, p.77.           
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فـإنّ  على معيار عدد العمـال   اًاعتمادو، 1"يف نطاقهنشط ت العمل الذي ال تسيطر على جمال حيث
  :2يتم كما يلي ةالواليات املتحدة األمريكييف ف املؤسسات تصني
   ؛عمال 09إىل  01من تضم : رةغاملص ةسؤسامل  -
    ؛عامل 199 إىل 10من  :صغريةال ةؤسسامل  -
    ؛عامل 499 إىل 200من  :توسطةامل ةؤسسامل  -
  .عامل 500من  أكثر :كبريةال ةؤسسامل  -

 هاتشـجيع ل خطوةكأول  م ص مللـد وضع تعريف واضح وحمدب يةالياباناحلكومة  قامت :ابانـالي �
 األساسي للمؤسسـات القانون "ى سمنص القانون املُ من خالل ما جاء به ، وذلكهاوتطوير نميتهاوت

عتـرب مبثابـة دسـتور    والذي يSmall and medium enterprise basic law( ("واملتوسطة ةالصغري
واجز والعقبات اليت د هذا القانون على ضرورة القضاء على كافة احلشديحيث  الصغرية للمؤسسات

   .هاذليلوحماولة تيف اليابان تواجه املؤسسات الصغرية 
و ،اليابانية م ص مالـالقانون هذا ف وقد عرالذي عفهـا 1999ل يف الثالث من ديسمرب عام د؛ عر 

   .رأس املال املستثمرعدد العمال و حسب قطاع النشاط،بتمييزها وذلك  3املوايلالشكل ب
   ؛قلأأو  ينمليون  300 قدره وبرأس مال ،أو أقل عامل 300 ضمت: قطاعات األخرىالصناعة وال  -
  ؛أو أقل مليون ين 100 قدره ، وبرأس مالأو أقل عامل 100: مبيعات اجلملة  -
  أو أقل؛ مليون ين 50 قدره ، مع رأس مالأو أقل عامل 50: مبيعات التجزئة  -
  .أو أقل مليون ين 50 درهق رأس مالوب ،أقل أو عامل 100: اخلدمات  -

 العمـال  عدد لىع ليسو فيها االستثمارات حجم على م ص ملـل هايف تعريف اهلند تعتمد :اهلنـد �
  750 االستثمارية تكاليفها ؛ هي اليت ال تتجاوزبالنسبة للمؤسسات املتوسطة": كما يلي تعرف حيث

 دوالر ألـف   65 االسـتثمارية  ليفهـا تكا فهي اليت ال تتجاوز ؛املؤسسات الصغرية أما  ألف دوالر
  .4"أمريكي

                                                 
1
  . 14.مرجع سابق، ص ،عثمان خللف. 

2
امللتقى الـدويل  ، "املؤسسات الصغرية واملتوسطة كاختيار استراتيجي للتكييف مع مستجدات العوملة"، عبد اهللا بن منصور، غويت خبشي. 

 2006 أفريل 18 و 17 اجلزائر، يومي ،الشلف -ي، جامعة حسيبة بن بوعلحول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية
    . 542.ص

3
امللتقى الدويل حـول متطلبـات تأهيـل    ، "الواقع والتجارب ومعطيات الظروف الراهنة.. املنشآت الصغرية"جاسر عبد الرزاق النسور،. 

        . 04.ص ،2006 أفريل 18 و 17 ومياجلزائر، ي ،الشلف -، جامعة حسيبة بن بوعلياملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية
4
امللتقى الدويل ، "املستفادة الدروس واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتنمية دعم يف الدولية التجارب بعض"، وهيبة بن داودية حممد راتول،. 

 2006 أفريل 18 و 17 اجلزائر، يومي ،الشلف -ة بن بوعلييب، جامعة حسحول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية
   . 175.ص
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 :بعض الدول العربية �

 .1دوالر ألف 700هو  واحلد األقصى لرأس املال ،عامل 50ف أقل من توظّهي اليت  :تـالكوي -

ـ توظّاعتبار مؤسسات صغرية ومتوسطة يف مصر، تلك اليت  يتم: رـمص  -   عامـل  100 نـف أقل م
  .2رألف دوال 100 املال د أقصى لرأسوحب

كلفـة كـل   تمل تتعد صغرية أو متوسطة إذا  قاولةم 1988 عاماعترب قانون االستثمارات ل :ربـاملغ -
مليـون   10جممل االستثمار اه سبعني عامالً؛ أي إذا كان أقص مع حد ،درهم 153.000ب شغل منص
كان عـدد  إذا يف املغرب تعترب مقاولة صغرية أو متوسطة ، وعلى العموم مليون دوالر؛ أي حوايل درهم

بني املقـاوالت الصـغرية   ، ومل مييز هذا القانون عامل 200وأقل من  عمال 10من  العاملني فيها أكثر
  .3واملتوسطة الصناعية وغري الصناعية

  واالقتصاد اجلزائري عاصرةيف االقتصاديات امل املؤسسات الصغرية واملتوسطةة أمهي: الفرع الرابع
سواًء املتقدمـة   يف اقتصاديات كل الدول ة بالغةأمهي تكتسي األخرية،، يف الفترة م ص مالـأصبحت 

لتنمية االقتصادية واالجتماعية، السـيما يف  يف اها حمرك أساسي على أن أصبح ينظر إليها منها أو النامية، إذْ
 احلجـم بعدما كان االعتماد يف السابق وبدرجة كبرية على املؤسسات والصناعات كـبرية   ،الدول النامية

سـواء  بالنسبة لكل االقتصاديات  م ص مالـ ة، فإنّ أمهيوعلى العمومكإستراتيجية لتحقيق التنمية املطلوبة، 
   :االقتصادية واالجتماعية التالية االتالعديد من ايف تظهر من خالل مسامهتها  ،أو نامية كانت متقدمة

  توفري مناصب الشغل؛   -
  ناتج احمللي اإلمجايل؛ويف ال ،ملضافةخلق القيمة ااملسامهة يف    -
  تنمية الصادرات؛   -
  كامل الصناعي؛ حتقيق الت   -
  .حتقيق التوازن اجلهوي   -

لنسبة كبرية من أفراد اتمع، فهـي  يف توفري مناصب الشغل  م ص متساهم الـ :لالشغ توفري مناصب .1
 من مشكل البطالة الذي تعاين منـه  التقليل وبالتايل ،عن العمل ةامتصاص الطاقات العاطلتعمل على بذلك 

ومبعدالت رمبا تفوق  خلق مناصب الشغل على م ص مولعلّ السبب يف قدرة الـ ،ي العاملـمعظم الدول ف
ـ  عددإىل أنّ عددها، حيث تشري اإلحصائيات كثرة ل هويف املؤسسات الكبرية  ما هي عليه يف  م ص مالـ

                                                 
1
  .19.ص ،2002 ،يعزدار صفاء للنشر والتو :، عمانوىلالطبعة األ ،إدارة األعمال التجارية الصغريةتوفيق عبد الرحيم يوسف، . 
   .19.ص ،املرجع نفسه  2.

3
، جامعـة  03 جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد، "ربيةدراسة تقييمية للمقاوالت الصناعية الصغرية واملتوسطة املغ"،مر الكتاينع. 

   .102.، ص2004 اجلزائر، ،سطيف -فرحات عباس
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ها كثيفـة  تتميز بأنلكوا وكذلك ، املكون هلا يل النسيج املؤسسايتمن إمجا %90نسبة  معظم الدول يفوق
وهذا ما جيعلها تستوعب أعداد كبرية مـن األيـدي    ،خاصة يف الدول النامية  )Labour intensive(العمل 
يف بعض من الدول املتقدمة والناميـة  تشغيل يف ال م ص مالـ ولتوضيح مدى مسامهة، تلك الدوليف  العاملة

  :ندرِج اجلدول املوايل

  يف أواخر التسعينات م ص م يف التشغيل يف بعض الدول ة الــنسب مسامه ):I- 7(اجلدول رقم 

غـري  ( وراهـرسالة دكت ،ةميدانيدراسة  -اجلزائر يفسطة املؤسسات الصغرية واملتو سياسات متويل ،يوسف قريشي :املصدر
  .23.، ص2005االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،  مكلية العلو) منشورة

، وذلك بنسب لدول املتقدمةملعظم االنسيج املؤسسايت تسيطر على  م ص مالـأنّ  يبين اجلدول أعاله
تسـاهم   ، حيثلشغالتوفري مناصب بنسب معتربة يف اهم املؤسسات، كما أنها تسمن إمجايل  99%تفوق 

على قل بالنسبة للدول النامية يأن عددها يف حني جند ، املوجودة من إمجايل العمالة %65يف املتوسط حبوايل 
نسـب  ، كما أنّ وهي نسبة قليلة باملقارنة بالدول املتقدمة %90 يف حدود بقىحيث ت ،تونس والفلبنيغرار 

من هنا فإنه جيب . الدول املتقدمةمثيالا يف مهيتها تبقى دون مستوى على الرغم من أ التشغيلمسامهتها يف 
حتـاول  أن و قطاع مؤسسـاا الصـغرية واملتوسـطة    وتطوير تنميةالنامية أن تعمل أكثر على على الدول 
  .الهذا ا من جتارب الدول الرائدة يفقدر اإلمكان االستفادة 

الدراسات وكذلك اإلحصائيات اليت د كّؤت :ق القيمة املضافة، ويف الناتج احمللي اإلمجايلاملسامهة يف خل .2
ها تساهم بدرجة كبرية يف  م ص مجرى عن الـتعلـى  ، فويف الناتج احمللي اإلمجـايل  خلق القيمة املضافةأن

  دولـال     
نسبة الـ م ص م من إمجايل املؤسسات 

  )%%%%( اديةـاالقتص
نسبة اليد العاملة املشغلة يف الـم ص 

  )%%%%(ة ـم من إمجايل اليد العامل
 53,7 99,7  األمريكيةالواليات املتحدة  

 72,0 99,8  داـكن 

 67,2 99,9  راـاجنلت 

 65,7 99,7  اـأملاني 

 69,0 99,9  اـفرنس 

 49,0 99,7  اـايطالي 

 73,8 99,5  انـالياب 

 43,6 -  لـالربازي 

 50,0 90,0  نيـالفلب 

 53,7 92,0  سـتون 

 النسب
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 عـام  مليار دوالر 2,26 يلكافة الدول العربية من حوايف  لتلك املؤسسات القيمة املضافة ارتفعت سبيل املثال

مليار  7,53 حوايل لتصل إىل 1992عام  يف مليار دوالر 49 حوايل إىل مث ،1990 عام مليار دوالر 40 إىل 1980
 % 6 2,فزادت من حـوايل  مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايلأما ، %105ة منواً قدره قحمقّ 1993  عام دوالر
1993 عام %6,10 حوايلإىل  1980 عام

الصناعية  م ص مالـمة يف قطاع نت جتارب الدول املتقدبي كما ،1
مثال ذلك أسـبانيا بــ    ،2000 يف عام احمللي اإلمجايلمن الناتج  %70حبوايل  تسامههذه املؤسسات  أنّ
%57واليابان بـ %8,61 فرنسا بـ ،64%

 يتبين لنا الدور الكبري الذيإذن من خالل قراءتنا هلذه األرقام  .2
 الناتج احمللـي اإلمجـايل   كذلك املسامهة يفو لق القيمة املضافةكمصدر خل م ص مالـ قطاعلعبه يكن أن مي

  .لكل من البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء
 تتميز بـه  ا ملنظراً وذلك ، تنمية الصادراتبدور بارز يف أن تقوم  م ص مالـ بإمكان :تنمية الصادرات .3

يف األسـواق  كـبرياً  رواجـاً  قبوالً ووهذا ما جيعلها تلقى  ،يف العملمهارة و جودةمن  منتجاا وخدماا
ها ميزة كسبكثيفة العمل مما ي اعتمادها على فنون إنتاجية نتيجة ةضخفنم تكاليفها تكون كما أنّ ،اخلارجية
 املؤسسات هذهأنّ إىل  تراساإحدى الد شري، وتهلاسة املنافواخلدمات األخرى على باقي املنتجات  تنافسية

إىل تشري  اإلحصائياتبعض  أنّ كما، من الصادرات العاملية للمواد املصنعة %35إىل   %25بنحو تساهم قد 
 %53بنحـو   تسـاهم  يطاليـا إ يفف، ملعظم الدول الصناعية ريدتصالعمليات  قيبشكل كبري  أنها تساهم

أمـا يف   ،%26 بـ وهولندا ، فرنسا%30 ايلويد حبالسو ،على التوايل %40و %46 بـ الدامنرك وسويسرا
 %40يف تايوان و %56 ،يف الصني %60 جداً، حيث بلغتاآلسيوية فقد بلغت معدالت عالية بعض الدول 

  .3يف كوريا اجلنوبية

 تبقى ضـعيفة  الناميةالدول  كثري منلصادرات ال إمجايليف  م ص مالـ نسبة مسامهة ويف املقابل فإنّ
 طـابع  مؤسسـة ذات  215 للخارج رصدت اليت م ص مالـعدد  بلغ ففي اجلزائر ،توى املطلوباملسودون 
 الصـادرات  يف املؤسسات هذه حصة أما عن ، 2002سنة وذلك يف عمومي طابع ذات مؤسسة 87و خاص

متدة ترة املخالل الف هذاو، )%3 بنسبةمعظمها يف قطاع املواد نصف املصنعة ( 4% نسبة بلغت فقد ،ةوطنيال
 الس الوطين االقتصـادي وذلك حسب تقرير  ،دوالر مليون 600 يعادل ما أي  2002 إىل 1999سنة ا بنيم

                                                 
1
الدورة التدريبية الدولية حول متويل املشروعات الصغرية ، "املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل العوملة"،رجم نصيب، فاطمة الزهراء شايب. 

 28 -25سطيف، اجلزائـر،   -جامعة فرحات عباس ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،يف االقتصاديات املغاربيةواملتوسطة وتطوير دورها 
  . 78 -77.، ص2003ماي 

2
 م، كلية العلو)غري منشورة( رسالة دكتـوراه ،"دراسة ميدانية -سياسات متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر"، يوسف قريشي. 

  .25.، ص2005ادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، االقتص
3
 2007جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : ، الطبعة األوىل، بريوتإدارة وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، نبيل عواد. 
  . 82.ص
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2002لعام  )CNES( واالجتماعي
1، اًوهي حصهو املسيطر علـى   قاتحيث يبقى قطاع احملرو ة ضئيلة جد

    .هيكل الصادرات يف اجلزائر
       الثمانينات سلسلة ورشـات عمـل حـول عالقـة     م مركز التجارة الدولية يف منتصف نظّ ذلكك

املؤسسات  تلك اً مننسبة صغرية جد كانت النتيجة أنّ ،ناميةدول  سبع مشلت ديروعملية التص م ص مالـ
   :ما يليإىل ذلك عود وقد ي ،2الصادرات يفتشارك 
ويل وكيفية التعامل مع ي أو الدلاإلدراك الكايف ألمهية آليات التسويق سواء احملهناك ال يوجد ما غالباً    -

  قنوات التوزيع؛
  .دير املمكنة وخدمات التأمنيأسواق التص حولعلومات املفتقار إىل االكذلك    -

ؤسساا الصـغرية  الرفع من القدرة التصديرية ملأن تسعى إىل  )ومنها اجلزائر( على الدول النامية ،إذن
إىل الدخول خاصة مساعدا على بصفة ، ويف كافة اجلوانب ادعمها ومساعدوذلك من خالل واملتوسطة 

األسواق تقـدمي  تلك دراسات عن وال البحوث جراءإو الكافية عن طريق توفري املعلوماتاألسواق اخلارجية 
   .اخل...عارض املإقامة  ،تجاريةالنصائح ال
ل معهـا  شكِّكبرية، حيث تات الجنباً إىل جنب مع املؤسسم ص م تعمل الـ :حتقيق التكامل الصناعي .4

من  تعاقدال لة أواملناو عدتو، اخلدمات واخلربات ،تبادل السلعيتم من خالهلا واليت  ∗رابط وتكاملعالقات ت
 الذي مييز املؤسسات الصـناعية احلديثـة  الصناعي  أحد أهم أشكال التعاون )La sous-traitance(الباطن 

ويه لىعف عرأحـد  تقـوم  حيث اإلنتاجية الوحداتخمتلف  بني املتبادل ماداالعت أشكال شكل من أن 
مـن   دداحمل الزمين واجلدول للمواصفات وفقاً وذلك رى،أخ وحدة لصاحل يالنهائ املنتج بإنتاج الوحدات

تكون يف أغلب احلـاالت  رئيسية  مؤسساتبني  يتم ترابط، وهذا ال3لصاحلها اإلنتاج يتم اليت الوحدةقبل 
 مؤسسات صغرية أو متوسطةالغالب  تكون يف )Sous-traitantes( ناوِلةممؤسسات أخرى و كبرية احلجم

 ةيالوسـيط  املنتجاتواألجزاء و املكوناتاملؤسسات الكبرية من  تلبية احتياجاتب هذه األخريةتقوم حيث 
اختصـاص  أنها ال تتناسب مع حجمها وتكون فقط من حبكم بنفسها، اليت ال تستطيع توفريها  واخلدمات

فمـثالً   ؛املتفـق عليهـا  وفقاً للمواصفات و املطلوبةودة اجلها برفّوتأن  قدورهامبيكون حيث  ،م ص مالـ

                                                 
1
دويل حول متطلبات تأهيـل املؤسسـات   ، امللتقى ال" اجلزائرومعوقاا يف واملتوسطة الصغرية املؤسساتتأهيل مقومات "، القادر باباعبد . 

   . 151.ص ،2006 أفريل 18 و 17 الشلف، اجلزائر، يومي -الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي
2
  .25.، صمرجع سابق، يوسف قريشي. 

: ومن األمثلة على ذلـك  )Clusters =Districts  (ع أو العناقيد الصناعية تتطور عالقات الترابط والتكامل تلك لتشكّل ما يعرف باامي ∗
ليابان يف جمال وادي السليكون يف الواليات املتحدة األمريكية يف جمال احلاسبات اآللية، أملانيا يف جمال الصناعات الكيمائية واملطابع والسيارات، ا

   .السرياميك األحذية واملعدات، اهلند يف جمال الربجميات، وغريهاايطاليا يف  ،وكذلك السيارات ةاآلالت األوتوماتيكي
3
، ورقة عمل "حنو إستراتيجية شاملة لدعم وتطوير املنشآت الصغرية واملتوسطة يف الوطن العريب من خالل املناولة الصناعية"شفيق األشقر، . 

 .07.، ص2006سبتمرب  15-12مقدمة يف املؤمتر العريب األول للمناولة الصناعية، اجلزائر، 
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تسـاهم   واليت مع عدد كبري من املشروعات الصغرية واملتوسطةعرب العامل تتعامل شركات صناعة السيارات 
 General(تتعاقد شركة  ى سبيل املثال، فعلتلك الشركات لصاحل يف تأمني العديد من األجزاء واملكونات

Motors( تـاج إليهـا يف   مصنع إلنتاج عدد من األجزاء الـيت حت  ألف 26لصناعة السيارات مع  األمريكية
ـ  .1عامل 100ل من ـمصنع يعمل ا أق ألف 16ومن بينها  ية التصنيعيةـالعمل ـ نـا  ه نـم   ر أنّ ـيظه

حداث التكامل الصناعي الذي يزيد من الكفاءة اهليكلية وإ دور كبري يف دعم الصناعات الكبرية م ص مـلل
      .دولة يف أي القتصادل

سواء كانت على إحداث نوع من التوازن بني خمتلف املناطق  م ص متعمل الـ :حتقيق التوازن اجلهوي .5
ر وصـغ  كثرة عـددها إىل يعود ذلك وتواجدها يف كل مكان، وريفية، وذلك حبكم انتشارها  محضرية أ

ولبساطة اليد العاملة ا  اًياملوجودة حملاستخدامها لكميات قليلة من املواد األولية وكذلك  حجمها ومرونتها
هذا مـا  وبالتايل  ،وهي اخلصائص املناسبة لالقتصاديات احمللّية، إضافة إىل ختصصها يف خدمة األسواق احمللّية

الة شكِّجيعلها توتقلـيص الفجـوات    لة يف تنمية خمتلف املناطق واألقاليملتحقيق نوع من العدال وسيلة فع
  .ااحملافظة على استقرار السكان و بينهاالتنموية 

لعلّ و ،يةناطق الشمالاملب قارنةم أقل منواً بأنها يةنوبمناطقها اجلعرف تاليت يطاليا ا يف فعلى سبيل املثال
يف بشكل كـبري  وركّز جند أنها تتحيث  ،ا م ص مللـوزيع غري املتوازن الت هو من بني األسباب يف ذلك

إقامـة  بفترة السبعينات خالل  ةاحلكومة االيطالي تاملذلك ق، اجلنوبمناطق على حساب  يةالشمال جلهةا
مـن  متكّنـت  و ،تعمل يف أنشطة اقتصادية خمتلفةاملناطق اجلنوبية ب صغرية ومتوسطة وجتميع عدة مؤسسات

     .قيق تنمية شاملة يف كامل البالدحت كبذلومت تلك املناطق تنمية 

 كـبرياً  حيث تلعـب دوراً ، ة كبرية يف جماالت أخرىأمهي م ص مفإنّ للـ، إىل ما تقدموباإلضافة  
معظـم  الدراسـات أنّ  التجارب وكّد نتائج ؤت ويف هذا الصدد، كمصدر لروح املبادرة واإلبداع واالبتكار
جـذب   قدرا علـى كذلك  ،كثر من املؤسسات الكبريةأ ص م ماالبتكارات اجلديدة يكون مصدرها الـ

اكتنازهـا أو توجيههـا إىل   بدالً من وحتويلها إىل استثمارات منتجة  من األفراد والعائالت وتعبئة املدخرات
والظـروف   للتغيـرات والتقلّبـات يف األسـواق    االستجابة السريعةعالوة على قدرا على  ،االستهالك
      .اخل...االقتصادية

 الوطينيف االقتصاد  تهاوملدى أمهي اجلزائرية م ص ممسار الـإىل  بشكل موجزولو نشري ويف األخري، 
االشتراكي يف التنمية القائم على املشاريع الكربى التابعة  نهجومنذ االستقالل امل تبنت احلكومة اجلزائرية قدف

                                                 
1
الـدورة التدريبيـة   ، "التجربة التنموية يف اجلزائر وإستراتيجية تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة"،إمساعيل بوخاوة، عبد القادر عطوي .

جامعـة   وعلوم التسـيري، ، كلية العلوم االقتصادية الدولية حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية
 . 838.، ص2003 ماي 28 -25سطيف، اجلزائـر  -فرحات عباس
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باملشـروعات   ملصنعة، ومل تولِ بذلك اهتماماً كبرياًإستراتيجية الصناعات اللقطاع العام يف إطار ما عرف ب
الصغرية واملتوسطة، فهذه األخرية كانت حمدودة ومهمشة من قبل الدولة ومل تفسـح هلـا اـال للنمـو     

حيث كانت تقتصر على العمل يف بعض األنشطة احملدودة فقط، وظلّ هذا الوضع قائماً حـىت   ،واالنتشار
التوجه حنو اقتصاد السوق واستقاللية املؤسسات واخلوصصة، وخالل هذه الفتـرة   بداية التسعينات أين بدأ

ة املتبقية فكانت عبارة عن صناعات ومؤسسات صغرية النسبأما  %80كانت املؤسسات العمومية متثّل نسبة 
  .ومتوسطة تابعة للقطاع اخلاص

واالرتقاء باالقتصاد الوطنـي  كوسيلة للنهوض م ص مة الـوبعد ما أدركت احلكومة اجلزائرية أمهي
خاصة بالنسبة لألفراد الذين ميلكون مهارات  زاد االهتمام ا من خالل العمل على تشجيع املبادرات الفردية

ةكبرية وقدرات فنية ومالية وكفاءات علمي )ويكون ذلك بنشر ثقافـة   ،)واملعاهد اجلامعات جيخاصة خر
ه هؤالء حنو العاقتصادية جديدة توججوء إىل العمل احلكومي الذي قد يدخل الفـرد يف  من اللّ بدالً مل احلر

فتح اال أمام القطاع اخلاص لالسـتثمار يف هـذا النـوع مـن      من خالل ذلكتم ي، وبطالة ملدة أطول
فحسب دراسة قام ا الديوان الوطين لإلحصائيات بالتعاون مع إدارة الضـرائب يف أكتـوبر    ،املؤسسات
 29000مل يكن هناك سـوى   1995، وقبل سنة 2000و 1995مؤسسة أُنشئت ما بني  62000 ، فإن2000ّ

من جمموع األنشطة املوجودة، ومما أبرزته هذه الدراسة هو التحـول إىل   %29,846مؤسسة، وهو ما يمثّل 
 مؤسسة فقط تابعـة للقطـاع   2963القطاع اخلاص، فمن ضمن املؤسسات املنشأة خالل نفس الفترة جند 

. 1%25,94 ما نسـبته  ؛ أيتابعة للقطاع اخلاص مؤسسة 58884مقابل  %74,4العام، وهو ما يمثّل نسبة 
هو قيامها بإنشاء وزارة خاصة ـا يف جويليـة    م ص مولعلّ ما يؤكِّد أكثر اهتمام احلكومة اجلزائرية بالـ

ـ تضطلع جبميع شؤوا وتوفّر هلا كل آليات الدعم واملساندة من أ 1993 ة هـذا القطـاع   جل تطوير وترقي
  .احليوي حىت يكون له األثر اإلجيايب يف تنمية االقتصاد الوطين

 يف أعـدادها  التزايد السريع واملستمرهو  االقتصاد الوطينيف  م ص مالـووزن  ةبين كذلك أمهييوما 
يقابله يف الوقت نفسه مـن  ، وما ناميةالأو  منها ةتقدماملسواء الكثري من البلدان  من سنة ألخرى على غرار

ساهم بشـكل فعـال يف تـوفري    ت -كما رأينا سابقاً-املؤسسات  هكون هذ(تفاع يف معدالت التوظيف، ار
ادت السياسة االقتصادية للبالد ـية اجلديدة اليت سـالديناميكف ،)والتخفيف من حدة البطالة مناصب الشغل
 عددأنّ  2008 يف اية سنة ث تشري اإلحصائياتحي ،م ص مالـدد معترب من ـعوتأسيس  مسحت بإنشاء

ضـاف إىل  ي. منصب شـغل  1233073 رتوفّ مؤسسة 321387 بلغتابعة للقطاع اخلاص ال تلك املؤسسات

                                                 
1
ولية حول متويل املشـروعات  الدورة التدريبية الد، "تشخيص ومقترحات: متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر"حسني رحيم، . 

سـطيف، اجلزائـر     -جامعة فرحات عباس ية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،، كلالصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية
 . 391-390.، ص2003 ماي 28 -25
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 لعة على خمتلف القطاعات االقتصـادية وتشـغ  موز اممؤسسة صغرية ومتوسطة تابعة للقطاع الع 626 ذلك
ـ  ر تعدادالذي يبين تطوج اجلدول املوايل زيد من التوضيح ندرِومل .1عامالً 52786 يف اجلزائـر   م ص مالـ

   .2008إىل غاية  2003ابتداء من سنة ، مناصب الشغل اليت توفّرهامقابل  )خاصة وعمومية(

  )2008 -2003( خالل الفترة لالتشغي سامهتها يفوم اجلزائر يف ∗الـ م ص م دتطور عد ):I - 8( اجلدول رقم

فحات ص ،2008 ،2007، 2006، 2005 واتسنلاوزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة،  ،املعلومات االقتصادية اتنشري :املصدر
   ).باحثاجلدول من تصميم ال( .10إىل 04 متفرقة من

المدى أعاله ن اجلدول يبيم ص مالـ احلاصل يف عددر تطو ة يف اجلزائر من سـنة إىل أخـرى  اخلاص 
وهذا راجع إىل تطبيق برامج التنمية اليت شرعت فيها الدولة لصـاحل   ،يف مناصب الشغل اليت توفّرها وكذلك

 ماليـني  6ألف مؤسسة صغرية ومتوسطة، وتشغيل  600هذا القطاع يف إطار إستراتيجية الوصول إىل إنشاء 
يف سنة  ارتفاعاًشهدت و اًسبين العمومية فهي تعرف استقراراً م ص مالـ أما فيما خيص. 2010إىل غاية  أجري
2005 ع باالسـتقاللية  نتيجة هيكلة بعض املؤسسات العمومية وإنشاء العديد من املؤسسات التابعة هلا تتمت

إعـادة  و تغير البنية اهليكليـة  إىليعود ف بعدهال أما االخنفاض املسج ،التامة وهي قابلة للخوصصة والشراكة
  .عنصراً أساسياًوصصة اخلحيث تعترب تنظيم القطاع العام 

، وتعترضها العديـد  الزالت حديثة النشأة إال أنّ مؤسساتنا الصغرية واملتوسطة ،لكن بالرغم من ذلك
 هابيئت مكونات خمتلف يف متتاليةو سريعة راتبتغي زاملتمي الظرف هذا ظل يف خاصة والعوائق من الصعوبات

كـل آليـات   من خالل توفري  ،أكثر ذه املنظومة احليوية اماالهتملذلك يقع على عاتق احلكومة اجلزائرية 
  .لبالدنمية االقتصادية واالجتماعية لالقيام بدورها يف دفع عجلة التتتمكّن من  حىتساندة، الدعم وامل
  

                                                 
1
 .10- 09 .، ص2008 ، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، اجلزائر، معطيات14نشرية املعلومات اإلحصائية رقم . 

∗ ةـة التقليديـات الصناعـطاستثىن من هذه املؤسسات نشت.  
  

  السنوات              
ــب  ــدد ومناص الع

  الشغل

2003  2004  2005  2006  2007  2008  

  321387  293946  269806  245842  225449  207949  م ص م اخلاصة الـ

  1233073  104983  97942  888829  592758  550386  مناصب الشغل
  626  666  739  874  778  778  م ص م العمومية الـ

  52786  57146  61661  76283  71826  -  مناصب الشغل
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   اإلداريةا نظم معلوماوخصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ائصـصخ: املطلب الثاين
جتعلـها ختتلـف عـن     ةتكسبها طبيعة خاصاليت واملميزات اخلصائص  ة منلمجب م ص مالـ تتميز

 أهم اخلصائص إبرازيف البداية سنحاول  املطلبخالل هذا  ومن ،يف العديد من اجلوانب املؤسسات الكبرية
ه ى اعتبار أنـعل، حجمها وطبيعة نشاطها بغض النظر عنوذلك  حلديثةاليت أصبحت تتميز ا املؤسسات ا

وأن تتصف ـذه  تواكب باستمرار التطورات احلاصلة أن خاصة يف البلدان النامية  م ص مالـ ىـلجيب ع
 زمث نـرب  ،من حتـوالت  من البقاء واالستمرار يف ظل ما تفرضه بيئة األعمال الراهنةاخلصائص حىت تتمكّن 

ويف األخـري   ،حجمها حبكم دون غريها وذلك م ص ما الـيت تتصف ال اتاملميزواخلصائص تلك بعدها 
هـذا هـو   و، هذه النظم اليت تستخدم م ص ملـاإلدارية يف ا نظم املعلومات ائصصخ توضيحنركّز على 

نا أكثر يف هذا البحثاجلانب الذي يهم.   

   )املعاصرة( ائص املؤسسات احلديثةـخص: الفرع األول
 ويف أساليبها وهياكلها التنظيمية يةيف أهدافها ونوعية مواردها البشرالطبيعي أن ختتلف املؤسسات  من

تتغيـر   أنّ هذه املؤسساتهو أكثر  فت لالنتباهالالّ األمر ا، إالّ أنّاأحجامها وطبيعة نشاطوذلك باختالف 
مفـاهيم  وتغير  ةستخدم، تغير التكنولوجيات امللاعماألر بيئة تغيمنها  ؛عديدةذلك يف سباب األباستمرار و

      .اإلدارة بشكل عام
ـ على كل املؤسسات وخاصـة منه من الضروري فإنه  ،تلك التغيراتما تفرضه  يف ظلّومنه و     اــ

حىت بالنسبة لتلك ، يف إطارها التقليديمنغلقة  ، وأن ال تبقباستمرارأ بتأثرياا وتتنب هاأن تواكب م ص مالـ
املفاهيم التقليديـة  معظم ف، وغريها يديةاحلرف واألنشطة التقلك ت أقل تطوراًيف جماالتعمل املؤسسات اليت 

فالنظريات الكالسـيكية والسـلوكية    ؛ثةمبفاهيم أخرى حدياليت كانت سائدة من قبل اُستبدلت يف اإلدارة 
، والتنظيم األفقـي اُسـتبدل   والعمل الفردي اُستبدل بالعمل اجلماعي ،واملنظمات النظم اتبنظري اُستبدلت

 تالتكنولوجياأكثر تطوراً باستخدام  اً أخرىحلّت حملّها طرقليدية يف اإلنتاج ، والطرق التقبالتنظيم الشبكي
وأخرى حديثة  تقليدية، مؤسسات  نوعني من املؤسساتبني ييزاآلن يتم التم أصبح ، ومنه فقداخل... احلديثة

وبالتـايل  اجلديدة التكيف أكثر مع الظروف هي اليت سوف تتمكن من  ، حيث أنّ هذه األخريةأو معاصرة
    .ضمان البقاء واالستمرارتتمكّن من 

  .خصائص كل من املؤسسة التقليدية واملؤسسة احلديثة جدول يظهرفيما يلي و
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  ة واملؤسسة احلديثةائص املؤسسة التقليديـخص ):I- 9(اجلدول رقم 

ة اجلامعية للدراسـات  جمد املؤسس: ، الطبعة األوىل، بريوتإدارة وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، نبيل عواد: املصدر
  . 92.ص ،2007 والنشر والتوزيع،

 ائص ومميزات املؤسسات الصغرية واملتوسطةـخص: الفرع الثاين

 ∗وخاصة منها الصغرية م ص مالـ ا املؤسساتصف اليت تت صائص واملميزاتاخلهناك جمموعة من 
   :ما يليفيأمهّها إجياز ب نقوم، الكبريةجتعلها مميزة عن املؤسسات حبيث 
 حجم صغري لرأس املال وباألخص الصغرية منها م ص مالـ تطلّبت حيث :سهولة اإلنشاء والتشغيل .1

واملخاطر املترتبـة عنـها    زمةكذلك صغر حجم القروض الالّو، التشغيلالبدء يف من أجل اإلنشاء و
من مواد خـام   غيلوحتضري مستلزمات التش وتركيب خطوط اإلنتاج إقامة املباينسهولة  باإلضافة إىل

  .وغريها
وهـذا مـا   ، هو املالـك  سيرامل عادة ما يكون املؤسسات الصغريةففي  :التسيريامللكية واجلمع بني  .2

أكثـر  والتكيف  وكذلك املرونة والسرعة يف اختاذ القرارات ،االستقاللية يف التسيري نوعاً من يكسبها
                   املالـك  - املسـير هـذا  أنّ جنـد  ت غـري أنـه يف كـثري مـن احلـاال      ،التغيـرات البيئيـة  مع 

                                                 
   .منها باملؤسسات املتوسطةأكثر  احلجم املؤسسات الصغريةب هذه اخلصائص واملميزات ترتبط بدرجة أكرب ∗

    

  ديناميكية احمليط   ثبات احمليط 
  ةــإدارة مرن   إدارة جامدة  
  التركيز على نوعية الوظائف   التركيز على عدد الوظائف 
  ورـالفريق هو احمل   ورـالفرد هو احمل 
  التركيز على قواعد الزبون   التركيز على قواعد العمل  
  األفراد واملدراء معاً يصنعون القرار   املدراء هم صناع القرار 
  ةـعمالة متنوع   ةـعمالة متجانس 
  توظيف مؤقت   ف ثابت ـتوظي 
  عالقات دوائر العمل   عالقات خطوط العمل 
  قات عمل غري حمددةأو   أوقات عمل حمددة 
  التسويق فور استالم اإلنتاج   اإلنتاج والتخزين 
  وماتـجتارة املعل   ان ـجتارة املك 
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)Le dirigeant-propriétaire( مما ينعكس ذلـك   اإلدارية والتنظيمية الكافيةهارة املو يفتقد للخربة
  .يف املدى املتوسط والبعيد وتطورهااملؤسسة وبالتايل على استمرار  ،على األداءسلباً 

هو  مما أقلّ ومبستوى تعقيدبسيطة  ةيكل م ص مللـيتميز اهليكل التنظيمي  :بساطة اهليكل التنظيمي .3
 سـم اإلدارة فيهـا  ، لـذلك تت )110 يف الصفحة رقم انظر الفصل الثاين( املؤسسات الكبرية عليه يف

  .باملرونة وسهولة اختاذ القرار
أو تلجـأ إىل   ل الـذايت تعتمد على التموي معظم املشروعات الصغرية: الذايت التمويلعلى  االعتماد .4

البنوك واملؤسسـات  (مصادر خارجية من االقتراض ، وال تلجأ إىل األقارب واألصدقاءاالقتراض من 
الفوائد علـى  نسب ارتفاع  باإلضافة إىل ،وذلك ألنها جتد صعوبة يف توفري الضمانات الكافية، )املالية
    .املمنوحةالقروض تلك 

يف إنتاجهـا بشـكل    م ص مالـما تعتمد  غالباً :تنمية متوازنة قي وخلاالعتماد على الطلب احمللّ .5
منتجات وخدمات يف تقدمي  ختتص ، وبالتايل فهيعلى املوارد واخلامات الطبيعية املتوفّرة حملّياًأساسي 

هـذا مـا   و ،سواء يف الريف أو احلضروذلك يف خمتلف املناطق  تتناسب مع متطلّبات السوق احمللّي
  .الريفية األقل منواً املناطقتلك خاصة يف  ق تنمية متوازنةيساعد على حتقي

فهي عادة ما  ،وسائل إنتاج بسيطةعلى استخدام تعتمد املؤسسات الصغرية كون  :خلق فرص العمل .6
 وهو ما يتماشى مع وفرة اليـد العاملـة   ،منخفض مالرأس ذات و فة العملفنون إنتاجية كثيختتار 

فرص العمل للشباب  ر العديد منوفِّمنه فهذه املؤسسات تو ،ل الناميةوندرة رأس املال يف معظم الدو
من  ضتخفييف البشكل كبري ، وبالتايل تساهم تكاليف استثمارية منخفضةبو والكوادر الفنية واحلرفية

  .لتلك الدول مستويات البطالة
ـ ديدة والألفكار اجلاملصدر الرئيسي  م ص مالـ عدت :التجديد واالبتكار القدرة على .7  اتـالختراع

، وذلك بسبب احلـوافز  بفاعلية أكرب وتكلفة أقل طرح التكنولوجيا اجلديدة يف اًبارزدوراً كما تلعب 
  .1املساعد على ذلك ومناخ العمل

التكيـف مـع    قدرا علىو مبرونتها م ص مالـتتميز  :القدرة على التكيف مع املتغيراتاملرونة و .8
 سياسات اإلنتاج والتسويق والتمويل وأ القوى العاملة ةتركيبعلى تغيري  ادرقك ؛املختلفة املتغيرات
 وهذا يعين ،والتغيرات احلاصلةيتوافق ا مبوذلك  ،اخل...تغيري وحتديث التكنولوجيا املستخدمةسهولة 

   .اتأوقات األزم يف الصعوبات مواجهة كنها منا ميمم ومرونة عاليةبسرعة  اتريلتغلتلك ا استجابتها

قيمـة  يف خنفـاض  ملا تتميز به املشروعات الصغرية من ا نظراً :سهولة الدخول واخلروج من السوق .9
وارتفاع نسبة رأس املـال   ،، وقلّة املخزون السلعي من املواد اخلام واملنتجات النهائيةرأس املال الثابت

                                                 
1
 .29.مرجع سابق، ص توفيق عبد الرحيم يوسف،. 
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تكبد  دون  سيولةإىلصول األوكذلك سهولة حتويل  ،وحقوق أصحاب املشروع اخلصومجمموع إىل 
السوق واخلروج منـه يف فتـرة    إىلللدخول يتيح لتلك املشروعات الفرصة فإنّ ذلك  ،خسائر كبرية
 .بعكس املشروعات املتوسطة والكبرية زمنية قصرية

10. ع والتطّاخنفاض القدرات الذاتية على التوستنجم خاصية اخنفاض القدرات الذاتية  :1ديثوير والتح
تطّع والعلى التوساقات اإلنتاجية والقدرات التنظيمية والتمويليـة  ديث عن االخنفاض يف الطّوير والتح

ت الصغرية، وهو ما يلقي بأعباء كبرية على عاتق األجهزة املسؤولة عن التنمية االقتصـادية  اؤسسللم
الصناعية مع  باستمرار السيما مع ازدياد املتطلبات املالية والفنية للعمليات اتتعاظم مسؤوليا بذلكو

 .التقدم الفين والتطور التكنولوجي

يف  رأس املـال املسـتثمر  قيمة السترداد الفترة الالّزمة  ترة االستردادفيقصد ب: قصر فترة االسترداد .11
 نظـراً  ،قصرية يف املشروعات الصغرية تميز بأنهاتهذه الفترة و، وذلك بعد القيام بعملية البيع املشروع

  .تسويق املنتجاتسهولة كذلك و اإلنتاجقصر دورة و ا اتاالستثمارحجم  لصغر

شروعات الصغرية واليت تتطلّب مهارات إداريـة  املف :2أحد آليات دمج املرأة يف النشاط االقتصادي .12
يف النشـاط   فاعالًمن أن تصبح عنصراً سمح للمرأة ت وسيلة هامة تعتربمتواضعة واستثمارات بسيطة 

واملسـامهة أيضـاً يف    املشاركة مبدخراا املتواضعة يف املشروع الصغريوذلك من خالل  ،االقتصادي
  .اإلنتاجيةالعملية 

زخصائص  أهم ن خالل استعراضالحظ ميم ص مالـ اتوممي ن جوانبها أنأخـرى  و ةاجيابي تتضم
 شـاكل املب ا هي مرتبطةـال ترجع إليها مباشرة بقدر م تؤسسااملاجلوانب السلبية يف هذه  غري أنّ ،ةسلبي

   .الحقاًما سيتم تفصيله  اليت تواجهها وهو صعوباتالو
  يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةاإلدارية ائص نظم املعلومات ـخص :الفرع الثالث

يف حماولة لإلملام قـدر اإلمكـان بـأهم     "نظم املعلومات اإلدارية"متّ التطرق سابقاً إىل موضوع  لقد
 ييز بـني  التمواليت رأينا أنها ختدم إشكالية هذا البحث، وذلك بصفة عامة دون اجلوانب النظرية املرتبطة به 

خاصـة فيمـا   ق إليه التطر ما متّ عدي، حيث احلجم ثحيخاصة من  ق هذه النظماليت تطب اتع املؤسسانوأ
ات الكـبرية  ؤسسات واملنظماملتلك يف املؤسسات يتناسب أكثر مع  وتطبيقاااملعلومات  نظمبأنواع  يتعلّق
املعلومات نظم  تلك األنواع من استخداممن تقنية ومالية متكّنها إمكانيات ا متتلكه من مل نظراًوذلك  احلجم

 وأقلّ اًديتعق أقلّنظم املعلومات اليت تستخدمها  تكونالبديهي أن من  م ص ميف الـو، باستمرار وتطويرها
 أعـاله واليت متّ التطرق إليها  - املميزة هلا ئصخصالل النظربوذلك  مما هي عليه يف املؤسسات الكبرية تنظيماً

                                                 
1
   . 30.مرجع سابق، ص ،عثمان خللف. 

2
  .91.نبيل عواد، مرجع سابق، ص. 
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خصوصيات نظم املعلومات  تضمنت م ص مللـ أساسية خصائص مخس قدمالذي  ).Julien P.A(فحسب 
   :1كانت كما يلي

   احلجم الصغري؛ -
 مركزية اإلدارة؛ -

 تدني مستوى ختصص العمل؛ -

 ؛ية وبسيطةمباشرة، غري رمس نظم معلومات داخلية وخارجية -

 .)املوايل انظر الشكل( .، ضمنية وقصرية املدىحدسية ةإستراتيجي -

  )P.A. Julien, 1997( املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب ائصـخص ):I- 14( الشكل رقم
   

  
  
  
  
  
  
  
  
 

Source : Nadine Levratto, "Particularités des PME : les conséquences pour leur gestion", dans Le   
management des PME, de la création à la croissance, Pearson Education, France, 2007, p.49.     

خاصة منها الصغرية هو البساطة كما أنها أقـل   م ص مللـ نظم املعلومات الداخليةإنّ أهم ما مييز 
ويف  ،املباشر واملعلومات الشـفهية رون يف هذه املؤسسات يفضلون استخدام احلوار واالتصال فاملسي ؛هيكلة

االتصال املباشر  احلوار أوتعمل عن طريق  ات الصغريةشركال" :نّأ ),P.A Julien 1998(  هذا الصدد يقول
 لمعلومـات ل اجليـد  نتقالااللضمان  )مكتويةأو (رمسية ة الكبرية اليت تعتمد على آلي ؤسساتعلى عكس امل

ع ومن معلومات عامة لبثّ )In-house newspaper( لشركةل "جريدة" تقوم بنشر األكرب حجماً تؤسسااملو
   .2"ةؤسسفاعلية املأن تضر ب شأا من اليت اإلشاعات

                                                 
1. Olivier Torrès, "The proximity law of small business finance", site Internet: http://www.Oliviertorres. 
net/elements/travaux.htm, p.03.  (Consulté le: 14/10/2009). 
2. Olivier Torrès, " Face à la mondialisation, les PME doivent mettre du territoire et de la proximité 
dans leurs stratégies de glocalisation, site Internet : http://www.Oliviertorres.net/elements/travaux.htm  
Paris 5-7 Juin 2002, p. 05. (Consulté le : 14/10/2009). 
 

 

ةـإستراتيجية حدسي  
 وأقل رمسية ياًومعبر عنها شف 

  ومات ـنظم معل
 التنظيمو تعقيدال يلةقل

 اتصاالت مباشرة �

 قلة املستويات السلّمية �

  عالقات عمل غري رمسية �

 

 صغريالجم احل

 يف التوجيه �

 ةيف العمال �

 يف التجهيزات �
صضعف التخص 

  لتسيريا مركزية
 املالك -حول املدير
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السوق إما جغرافياً  قربهي األخرى تتميز بالبساطة وذلك بسبب  نظم املعلومات اخلارجيةكما أنّ 
ومـع  األفـراد  طريق احلوار واالتصال املباشر مع  يف الشركة الصغرية يعمل عنسير ؛ فامل...أو بسيكولوجياً

كما يتمكّن من شرح خمتلف  ،مـالزبائن واملوردين، وهذا ما جيعله على معرفة مباشرة باحتياجام وأذواقه
كوا مبنيـة   ناجتة عن م ص ميف نظم معلومات الـالبساطة فهذه  ،ات اليت يقدمهااجلوانب املتعلّقة باملنتوج

     .1واملتعاملني األساسيني يف احمليط املسيربني  )La proximité physique( اديالقرب امل على
   تطـوراً حجمـاً و تبقى أقل  أنها م ص مإذن، وبصفة عامة، فإنّ أهم ما مييز نظم املعلومات يف الـ

)Sous dimensionnés(ة ، فهذه اخلاصيرتبعـض امل  هتمـام ضعف ا فس ة القيمـة اإلسـتراتيجي  ب رينسـي
ـ االستراتيجية لكثري من  يف عمقإدارة املعلومات ال تزال غري مدجمة وأنّ  ،للمعلومات كمـا   ،2م ص مالـ

القرب من أطراف التعامـل يف  إلقامة نظم معلومات مباشرة، مرنة وغري رمسية، كذلك فإنّ  تفسر تفضيلهم
تعـرف   م ص مم املعلومات يف الـيسهل من عملية االتصال الشفهي واملباشر م، وهذا ما جيعل نظ البيئة

للخصائص املـذكورة   وكذلك احلال بالنسبة ،Systèmes d'information de proximité(3(بأنها جوارية 
   .∗أو القرب ملبدأ اجلوارية ةخاضعهي  م ص مالـ  خصوصية التسيري يف وبذلك فإنّ ،سابقاً

  ص م م الـيري يف ة التسوصيـخص ):I- 10(اجلدول رقم 

Source: Olivier Torrès,"The proximity law of small business finance", site Internet: 
http://www.Oliviertorres. net/elements/travaux.htm, p.09.  (Consulté le: 14/10/2009). 

هـي   اليت تعمل يف إطارها، اخلارجية خصائص بيئتها كذالمؤسسة ول الداخلية صائصاخلومنه، فإنّ 
د هندسة نظام املعلوماتاليت تحد )L'architecture du système d'information( ؛ فبالنسبة ألهم العوامل

 للمسيرين، أمـا واخلربة الشخصية  اإلستراتيجيةحجم التنظيم، : اليت تؤثّر على نظام املعلومات جند الداخلية
                                                 

1. Olivier Torrès, Op. Cit, p.05.  
2. L. Hassid, P. Jacques, Gustave. N. Moinet, Les PME face au défi de l'intelligence économique - le 
renseignement sans complexe, Dunod, Paris, 1997, p. 56.   
3. Olivier Torrès, Op. Cit, p. 05.    

 نني، واليت اُستعملت خالل القـر )proximus proximitas et(ة الالتينية من الكلم ةمشتقّ )proximité( نشري إىل أنّ أصل كلمة القرب ∗
  : نقالً عن). Parenté lors des actes de succession("القرابة يف عقود اخلالفة"اخلامس عشر والسادس عشر مبعناها القانوين الذي يعين 

Olivier Torrès, "Approche descriptive de la spécificité de gestion des PME : le mix de proximité", dans 
Le management des PME, de la création à la croissance, Pearson Education, France, 2007, p30.   
  

  )Torrès, 2000 حسب( اجلـواري ريتسيال إىل...  )Julien, 1990 حسب( ...التسيري خصوصية من
 مكانـي قرب الصغيـر احلجم

 سلّمـي قرب التسيري  مركزيـة
 اجلوارية تنسيق داخلي، وظيفي قرب ضعيـف ختصص

 معلومات جوارية نظم  ة وغري رمسيةبسيط معلومات نظم
 زمـين قرب وقصرية املدى حدسية إستراتيجية

http://www/
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التطور يف قطاع نشاط كذلك و تكنولوجية، البيئة االقتصادية،البيئة ال: عوامل البيئية فهي تتمثّل يفأهم ال عن
      .1املؤسسة

ـ إىل أنه أصبح بإمكان حىت ات املذكورة، فإننا نشري اخلصوصي بالرغم من هذهولكن  يف  م ص مالـ
مـع  خاصة  ،ثيالا يف املؤسسات الكبريةأن متتلك نظم معلومات متطورة ترقى إىل مستوى مالوقت احلايل 

عد األساس الـذي  وخاصة احلواسيب اآللية اليت ت ،االنتشار الكبري للتكنولوجيا وتنوعها واخنفاض تكاليفها
حيث كان من نتائج إحدى الدراسات أنّ النفقات علـى اإلعـالم اآليل   ة نظم املعلومات احلديثة، تقوم علي

 %7,5درت بــ  ففي املؤسسات الصغرية قُ ؛مرتفعةكانت  م ص ميف الـ )الكنسبة مئوية من رقم األعم(

درت حبـوايل  أما يف املؤسسات الكبرية فقُ ،تقريباً %5وذلك مبتوسط قدره ، %2,4 بـ املؤسسات املتوسطة
 إقامة نظم معلومات حديثـة  تسعى إىلكذلك  م ص مالـ، وهذا ما يؤكّد أنّ 2فقط من رقم األعمال 2%

تخدامها يف العملية اإلدارية حىت تتمكّن من مواكبة التطورات واملنافسة إىل جانـب املؤسسـات   اس دف
  .الكبرية

العمل تعميم أسلوب ، كاالرتفاع يف عدد التحالفات ؛تمارسابعض املواقع احلايل وما يشهده من الف
من شأا ، اخل...االندماجإستراتيجيات ، ظهور الشبكاتاجلودة، شهادة  ،)Just-in time( بالوقت احلقيقي

واسـتبداهلا  ، والزوال إىل التالشي م ص مالـة بالتسيري يف اخلاصوباخلصوصيات التقليدية السابقة  يتؤد أن
ـ اليقود إىل هذا ، ويف الشركات الكبريةملا هو مطبق  تكون أقرب مبناهج تسيري ـ  ،ةتقليل من الالرمسي ة تقوي
سـوف  يف هذا اإلطـار   املؤسسات الصغرية ؛ أي أنّاخل...يادة اإلجراءاتز ،ةالتقليل من املركزيالوضوح، 

 العديـد مـن  ، وهذا هو االجتاه الذي يتبنـاه  )Loss of specificity or Denaturation( خصوصياا تفقد
 ;Torrès, 1997-1998; Messeghem, 1998; Depray & Leyronas, 1998( من أمثـال راً ثني مؤخالباح

Stephany; 1998…( ة على اعتبار أن اجتاه اخلصوصي)The trend of specificity(، اه باحثني من  والذيتبن
مل يعد ينظر إليـه   ،)…Gervais, 1978; Dandridge, 1979; Hertz, 1982; Marchesnay,1982( أمثال

ؤسسـة الصـغرية   امل"، ويف إطار هذا االجتاه اجلديد ظهر مفهوم فرضية حبث قابلة للجدلكمسلّمة وإنما ك
خصـائص معاكسـة    هلـا احلجم مؤسسة صغرية " :عرف بأنها، واليت تbusiness malls-ntiA(("ةعاكسامل

 العمل مستوى ختصصالالمركزية فيها تكون عالية، ارتفاع  ؛ أي أنّةـخلصائص املؤسسة الصغرية التقليدي
ورمسية وتعمل يف  داخلية وخارجية معقّدةواضحة وبعيدة املدى، متلك نظم معلومات  إستراتيجية تعتمد ،ا
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   رية واملتوسطةـاملؤسسات الصغر ـتطويات صعوباكل وـمش: املطلب الثالث
بنشـاطاا  القيـام  علـى   قـدرا اليت حتد من  اتصعوبالعديد من املشاكل وال م ص مالـ تواجه

 التعـرف  من املهمو وانتشارها، حتماالت منوهاحىت على وجودها وارمبا وومسامهتها يف دفع عجلة التنمية 
 معاجلتهاللتصدي هلا و الطرق والوسائلأفضل إجياد  ة حىت يتموحتديدها بدقّهذه املشاكل والصعوبات على 

  وذلك بشكل عام وموجز م ص ماليت تعترض الـ ألهم املشاكل التعرض حاولسن املطلبومن خالل هذا 
نا أكثر يهم هو اجلانب الذيهذا  ، على اعتبار أنّاملعلوماتنقص يف ال علّق جبانباملت شكلامل على مع التركيز
   .ثيف هذا البح

   لـالتموياالئتمان وكل اـمش: الفرع األول
خاصة يف البلدان  ،م ص متواجه الـاملشكالت اليت وأخطر مشكل االئتمان والتمويل من أهم  ربتيع 
بـاحلجم   صعوبات كبرية يف احلصول على التمويـل الـالزم  ستثمرين حيث غالباً ما يواجه صغار امل النامية

أو التوسع  التأسيس ألغراض، سواء )البنوك التجارية( من جهات اإلقراض الرمسية سرةاملناسب وبشروط مي
يف الغالب على مصادر التمويل الذاتية هؤالء املستثمرين اعتماد يكون بذلك و ،الستغاللنفقات املواجهة أو 
جد ه أسعار الفائدة والذي تكون في غري الرمسي سوق اإلقراض يتم اللجوء إىلأو مدخرات فردية وعائلية من 

بلغت يف بعـض   قروضذا النوع من الهل بالنسبة سعر الفائدةجاء يف تقرير البنك الدويل أنّ حيث  ،مرتفعة
511,بينما كان سعر الفائدة املصرفية  %24البلدان 

1
 للحصول على القرضط الضمانات اشترا، إضافة إىل %

نظراً  توفريها م ص مالـأغلب واليت ال تستطيع  ،من طرف اجلهات املاحنة سواء كانت رمسية أو غري رمسية
الـذي  تبقى هي العائق الكبري املرافقة هلا  تفإنّ الفوائد املرتفعة وكذلك الضمانا، وبذلك إمكانياا ضعفل

        .املُقرضة ل مع تلك اجلهاتحتجم عن التعامجيعل هذه املؤسسات 
يف البلدان النامية، فقد بينـت العديـد مـن     م ص مالـيف متويل  التجارية فيما يتعلّق بدور البنوكو

توسعها، مربر بعـدة أسـباب    سواء عند إنشائها أومتويل تلك املؤسسات  البنوكأن عدم قبول  الدراسات
   :2ما يلي نذكر منها

يعترب عنصر الثقة من أهم العوامـل الـيت   حيث  :م ص م الـري ك ومسيمالّ افتقاد عنصر الثقة يف �
ميـل أمهها اجلدارة االئتمانيـة للع من لة لعدة مؤشرات حتكم تعامل البنوك مع عمالئها، إذ ميثل حمص 

                                                                                                                                                    
   

1
ولية حول متويـل املشـروعات الصـغرية    الدورة التدريبية الد، "ة غري الرمسيةعن طريق القنوات التمويليتمويل ال"حممد عبد احلليم عمر، . 

 28 -25سطيف، اجلزائـر،   -جامعة فرحات عباس ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية
 . 365.ص 2003 ماي

2
، كليـة  )غري منشـورة (مذكرة ماجستري ، "روعات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اإلسالميوأساليب متويل املش قطر" أحالم فرج اهللا،. 

 . 29-28.، ص2007/2008سطيف،  -جامعة فرحات عباس ،العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 الشـكل القـانوين  ، القدرة اإلنتاجية للمشروع ،السيولة ومدى اعتماد املشروع على القروض حجم
تفتقد إىل العديد من هذه املؤشرات لذا جند أن تعامل البنـوك   م ص مالـ أنّغري  .رةومستوى اإلدا

  . معها يكون حبذر شديد

عادة باخنفاض حجم أصوهلا الرأمسالية، والـيت   م ص مالـتتصف  :دم توافر الضمانات الكافيةـع �
االحتياجات التمويليـة  أن كما الضمانات اليت تعتمد عليها البنوك عند منح االئتمان،  يف الغالبمتثل 

 حلاجة املشروع إىل رأس مال عامل بصـورة  عادة ما تتجاوز قيمة هذه األصول نظراً ؤسساتهلذه امل
مـن   متثل عائقا أمام البنوك وحتـد  م ص مالـ اليت تقدمها ضماناتالعدم كفاية  نّإدورية وبالطبع ف

  .االئتمان هامنحقدرا على 
خاصـة   م ص مالـتفتقد غالبية : ةأساسيات املعامالت املصرفي حول ةخلربا إىل م ص م الـ فتقارا �

إمكانيـات القـائمني    عفلض راية بأساسيات املعامالت املصرفية نظراًاجلديدة منها لعامل اخلربة والد
 .املتخصصة يف هذا اال تالستعانة باهليآاعدم لعليها و

وموثوق ا نتيجـة  لسجالت مالية كاملة  ص م مالـتفتقر أغلب : ار إىل السجالت املاليةـاالفتق �
ت يف جمـال مسـك الـدفاتر    ؤسسااخلربة اإلدارية والتنظيمية للقائمني على هذه امل لنقص أو انعدام

م ضمن قطاع األعمال غري املـنظّ  م ص مالـوجود نسبة كبرية من ف ،وإعداد القوائم املالية ةاحملاسبي
ستندات والسجالت والضمانات املطلوبة للتعامـل مـع اجلهـاز    إىل احلد األدىن من امل فتقدتجيعلها 
 .املصريف

تعد دراسات اجلدوى االقتصـادية  : )أو عدم إعدادها(اخنفاض كفاءة دراسات جدوى املشروعات  �
ه احملدد الرئيسي لتقديرات حجم املدخالت واملخرجات، وأسـس  يأو توسع الالزمة إلقامة املشروع

ع طـوال  وحجم التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة، وهامش الربح املتوقّ اإلدارة واإلنتاج والتسويق،
إعداد هذه الدراسات، أو يقومـون بإعـداد    م ص مالـهمل العديد من مسؤويل وي .عمر املشروع

وذلـك  دراسات غري واقعية رد احلصول على تراخيص أو قروض دون تطبيق هـذه الدراسـات،   
أخرى، هذا يف الوقت  ة أو لعدم توافر البيانات عن املنتجات من جهةالرتفاع تكلفة إعدادها من جه

الذي أصبح  فيه تقييم دراسات جدوى املشروعات من العناصر األساسية اليت تعتمد عليها البنوك يف 
 .جمال منح االئتمان

ـ هذه املف :مع العمليات البنكية م ص م عدم مالءمة القروض اليت تطلبها الـ � ات حتتـاج يف  ؤسس
ل البنـوك التجاريـة مـنح    الغالب إىل قروض طويلة ومتوسطة اآلجل ألغراض اإلنشاء، بينما تفض

  .القروض قصرية اآلجل
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ومتتنـع   م ص مالـ مع التعاملكثرياً بذ ال حتالبنوك التجارية  فإنّ وغريها ومنه وبالنظر هلذه األسباب
 لـذلك ، أكثر رحبية وأقل خماطرةلكوا تكون  الكبرية اتؤسسملا متويل حنو أكثر تجهت وجندها ،عن متويلها

إنشاء بنـوك  من خالل  ؤسساتامل ا النوع منهذحلول وبدائل لتمويل  إجيادمن الدول  حاولت العديد فقد
ختـتص   م ص مالـب خاصةبورصة أوراق مالية ، إنشاء صناديق لضمان القروض ،متخصصةمالية هيئات و

 هـذا ، 2007 عامابتداء من أواخر على غرار التجربة اليت خاضتها مصر  ةالسوق الثانيب واليت تعرفبتمويلها 
أسلوب  ، وهوم ص مالـيتناسب وخصائص ة يف غاية األمهيبديل آخر  اإلسالمية عموماً دولال يوجد يفو

هـذه  ، البنـوك اإلسـالمية   يطبق من طرفوالذي  وما يتيحه من صيغ متعددة للتمويل التمويل اإلسالمي
  .غري اإلسالمية حىت يف الدول ، بشكل كبري،الظهور واالنتشاراليت أخذت يف  األخرية

  اإلداريط ـاحمليمتعلّقة ب اكلـمش :الفرع الثاين
اإلداريـة   إىل جمموعة كبرية من العوائق يف كثري من احلاالت م ص مالـيتعرض املستثمرون يف قطاع 

 والعديد من الوثـائق  تتطلّب عشرات التراخيص واملوافقات اليتو ،والطويلة واإلجراءات البريوقراطية املعقّدة
ـؤالء   األحيـان  بعـض ي يف تـؤد قد  هذه اإلجراءات إىل درجة أنّ ،واجلهات اليت يتوجب االتصال ا

قـة  طب، فأغلب القوانني واألنظمـة املُ من أساسه يف تنفيذ املشروعفقدان الرغبة إىل االنسحاب واملستثمرين 
وتواضع ظروف املستثمر الصغري  ال تراعِالنامية منها خاصة  كثري من البلدانيف لعمليات االستثمار نظِّمة واملُ

فهنـاك   ،يف البلدان النامية أصبح غري مسـاعد  م ص ملـل فاحمليط اإلداري ومنه، ومستوى خربته إمكانياته
 الوثائق  اإلعالم نقص فني،املوظ تكوين نقص للنصوص، قضي تفسري الشبكات، وتعقيد اإلجراءات يف تباطؤ

 سيسـتدعي  املثـال  سبيل علىفي اجلزائر ف ؛احلاالت من ثريك يف االستعمال مزدوجة تكون اليتو املطلوبة
 اإلدارية باإلجراءات للقيام الالزمة واملدة وثيقة،  18من ثركأ وتقدميً طويال وقتاً جتاري سجل على احلصول

  5إىل تصـل  التشـغيل  مرحلة يف املشروع النطالق املتوسطة دةوامل أشهر، ثالثة عن تزيد مشروع إلقامة
  .1والصناعة للتجارة اجلزائرية الغرفة معطيات حسب سنوات

  اإلدارية والتنظيميةاكل نقص اخلربة ـمش :الفرع الثالث

ال تتماشـى  اليت  من قصور واضح يف اخلربات اإلدارية والقدرات التنظيمية م ص مالـ معظم ينعات
دارة منـط اإل سـيادة   جع إىلرا هذا، وب عصرنة تسيري املؤسساتاالقتصاد التنافسي الذي يتطلّ ومتطلبات

 اتاليت تتميز مبركزية اختاذ القرار ةن التقاليد واالجتهادات الشخصيالفردية أو العائلية اليت تقوم على مزيج م

يـة واإلداريـة والتمويليـة    يات الفنولؤحيث يضطلع فرد واحد أو عدد قليل من األفراد بكافة املهام واملس(
أي عدم وجـود   ؛وعدم االستفادة من مزايا التخصص وتقسيم العمل وغياب اهلياكل التنظيمية )والتسويقية

                                                 
1
 الـوطن  يف واملتوسطة لصغريةا ندوة املشروعات، "أساليب تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائري" صاحل صاحلي،. 

   .188.ص ،2004 يناير18-22 أيام  ،القاهرة، وآفاق التنمية اإلشكاليات :العريب
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كذلك مة لسري العمل داخل املؤسسة ووائح املنظِّتنظيم واضح لألقسام حيدد االختصاصات واملهام وغياب اللّ
املالك غري احملترف وتدخلـه يف كافـة    -سيرقدرة واملهارة اإلدارية للمال عدم اتساق القرارات بسبب نقص

  .ون املؤسسةؤش
 بة حنو املؤسسات الكـبرية املدرمشكل تسرب اليد العاملة  تواجه م ص مالـ فإنّ ،ذلكباإلضافة إىل 

ـ أكرب للفرص جبانب توافر  من حيث األجور األعلى واملزايا األفضلشروط عمل أفضل  حبثاً عن ، مـا  ةترقي
والكفاءات املُسيرة ، وهذا ما يفسر قلّة اإلطارات أقل كفاءة ومهارةعاملة  يد باستمرار إىل توظيفيضطرها 

من جممـل   %712,ال يوجد ذا القطاع سوى نه تشري اإلحصائيات إىل أففي اجلزائر  ،م ص مالـقطاع يف 
تستحوذ على أغلـب   ات الوطنية الكبرية هي اليتتبقى الشركحيث ، اإلطارات العاملة يف القطاع الصناعي

%582,اإلطارات بنسبة 
دفع أجور مرتفعـة لـبعض   ت البعض من هذه املؤسسات قدعن ذلك فإنّ  فضالً ،1

ومـن   ض من اإلنتاجيـة فّختأن  امن شأ كلها أسبابفهذه  ،التخصصات النادرة لضمان بقائها يف العمل
  .التكاليفمن  عالرفاإلضافة إىل ب ،ةمقداملواخلدمات نوعية السلع 

  ارـاملشاكل املرتبطة بالعق :الفرع الرابع

 العقـار ب تلـك املتعلّقـة   اجلديدة اب املشروعاتاليت تواجه أصح األساسية املشكالتأحد من بني 
، جنـد  وحالة كثري من الدول النامية اجلزائر إذا أخذنا حالةف، امشروعموتوطني  ص إلقامةاملخص الصناعي

 حيث نم سواء الصناعي تعاين من صعوبات كثرية فيما خيص العقار فيها نّ املشروعات الصغرية واملتوسطةأ
 سوق غيابإىل باإلضافة  والتسوية القانونية، الدفع وطرق السعر عليه، للحصول اإلدارية اإلجراءات ره،توفّ

 آخـر و خـاص  عقـاري  وقس ؛مزدوج سوق عقاري هناك اجلزائر يفف وديناميكي، افشفّ حر عقاري
، كما لألراضي افالشفّ غري والتوزيع املضاربةعلى  عشجي ما وهو األسعار، يف ةهام اختالفات مع عمومي

 رهينـة  مازالـت  حبيث االستثمار، على حيفّز بشكل اجلزائر يف العقارات سوق رتتحر ملأنه وحلد الساعة 
 وترقيـة  دعـم  وكالـة  االسـتثمار،  لتنمية الوطنية لوكالةا  :مثل باستمرار تتزايد اليت اهليئات من للعديد

 العقـار  علـى  احلصول إجراءات تسهيل عن كلّها عجزت اليتو ،العقارية والوكاالت يةاحمللّ االستثمارات
هذا باإلضافة إىل بعض الصعوبات األخرى اليت ترتبط بعـدم   .واملتوسطة الصغرية املشروعات إلقامة زمالالّ
  .حتية واملرافق األساسيةر البىن التتوفّ

                                                 
 
1
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 اجلزائـر  يف اخلـاص  االسـتثمار  علىشكل امل هذا تأثري مدى أثبتت العاملي لبنكاقام ا  دراسة ويف
 ، حيثالصناعي العقار على للحصول املستثمر انتظار فترة بينت ،)واملتوسطة الصغرية الصناعات يف معظمه(

 .ايلكما هي موضحة يف اجلدول املوكانت 

  يـالصناع العقار على للحصول ارـاالنتظ فترة ):I- 11(اجلدول رقم 

 احلالة على باإلسقاط السوق اقتصاد ظلّ يف املنافسة على والقدرة واملتوسطة ريةالصغ املؤسسات"عبد اهللا بلوناس،  :املصدر
، امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة حسيبة بـن بـوعلي   "اجلزائرية
     .129.ص ،2006 أفريل 18 و 17 اجلزائر، يومي -الشلف

تتمثـل يف املؤسسـات    أكرب نسبة للمؤسسات الباحثة عن العقار أنّ ،أعاله اجلدولمن خالل ظهر ي
ما إلقامة املشروع تتراوح  األرض للحصول على املستثمر انتظارفترة ، كما أنّ 40% نسبة مبا يفوق الصغرية

 يت تستدعيوال ،يف اجلزائر للعقار الصناعي السيئة ةوضعيالأكثر  وضحيما  ، وهذاتقريباً 5 إىلسنوات  3بني 
 األرضي إلقامـة املشـاريع  وفري تالعمل على إلصالح الوضع من خالل  لحكومةالسريع لتدخل الضرورة 

  .م ص ملـخاصة بالنسبة ل ت احلصول عليهاءااوتسهيل إجر االستثمارية

  ةاكل التسويقيـاملش: الفرع اخلامس
 حيث اخلارجي وأ ياحمللّ ىسواء على املستومشكالت وصعوبات تسويقية ة عدمن  م ص مالـ تعاين

يف جمـال   والصعوبات شكالتامل ، وتتمثل أهموطبيعة النشاط الذي متارسهباختالف نوع املؤسسة ختتلف 
   :1فيما يليتلك املؤسسات اليت ميكن أن تواجهها  التسويق

 قدرا مما يؤدي إىل ضعف الكفاءة التسويقية نتيجة لعدم ،هلذه املؤسسات اخنفاض اإلمكانيات املالية �
وأذواق املستهلكني، باإلضافة إىل ارتفاع تكـاليف   على توفري معلومات عن السوق احمللّي واخلارجي

  .ج الوطين بالدرجة الكافيةو، وعدم دعم املنتيف تسديد قيمة املبيعات النقل وتأخر العمالء
م على اسـتخدا فعالً عتماده أو إلبدافع التقليد أو احملاكاة  ي للمنتجات األجنبيةتفضيل املستهلك احمللّ �

 .، مما حيد من حجم الطلب على املنتجات احمللّيةتلك املنتجات األجنبية
                                                 

1
  .105- 104 .نبيل عواد، مرجع سابق، ص. 
  

أراضي صناعية ملؤسسات   أراضي صناعية لعينة شاملة  حمالّت إدارية  قـارنوع الع
  صغرية

  42,1 %  37,7%  19,6 %  العقار عن الباحثة املؤسسات

  4,7  4,9  3,6  املنتظرة السنوات عدد
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 دةمن قبل املنتجات املسـتور نافسة املعرضها إىل ي والذي ،عدم توفّر احلوافز الكافية للمنتجات احمللّية �
باع سياسة املزامحةوقيام بعض املؤسسات األجنبية بإت ا لألسواق احمللّية بأسعار تقل عـن  لتوفّر منتجا

 .للمؤسسات الوطنيةف املوقف التنافسي اضعإي إىل احمللّي، مما يؤد أسعار املنتج

أو املستخدم الصناعي  للمستهلك النهائياجتاه نسبة كبرية من هذه املؤسسات إىل القيام بالبيع املباشر  �
املنشآت وعدم قيامها بـأداء   األعباء التسويقية هلذه ؤدي إىل زيادةغار، مما يأو البيع لتجار التجزئة الص

 .هذه املهمة بكفاءة

  :منهانذكر مشاكل تسويقية أخرى باإلضافة إىل 
ي املهارات التسويقية مع تدن ،وفتح األسواق أمامها م ص مالـ مشاكل تتعلّق بكيفية تعريف منتجات   -

 ؛ألصحااوالتروجيية 

 تجات؛عدم احلرص على جودة املن   -

 غياب األجهزة والشركات املتخصصة يف جمال التسويق؛   -

اسـتغالل   على م ص مالـتحفيز باجلهات املتخصصة قلّما تم ف ؛عدم استغالل القدرات التصديرية   -
مـن خـالل احلـوافز     على دعم املؤسسات الكبرية أكثر ينصب االهتمام حيث ،قدراا التصديرية

  .يةذاتلتحلّ مشكالا مببادراا ال م ص مالـك ترت حني واخلدمات، يف

     املعلوماتيف قص نالاكل ـمش :الفرع السادس

ـ  بيئةال العمل الداخلية أوسواء عن بيئة  م ص مالـري لدى مسيالنقص يف املعلومات إنّ  ة ـاخلارجي
يهذه املؤسساتاليت تعاين منها األساسية املشكالت من بني أحد  عد ،عدم توفّرها ه باألساس إىل وهذا مرد

يف  هـا تاجاليت حت تضمن هلا احلصول على كافة البيانات واملعلوماتحديثة وفعالة على نظم معلومات إدارية 
وذلك على  جندها تعاين من مشكل ندرة املعلومات، اجلزائرية م ص مالـواقع وإذا أخذنا  ،العملية اإلدارية

ة أوجه ة مستوياتعد1ما يلي نهام نذكر ،ومن عد:   
يف اجلزائر  عن سوق العملت حصائيااإلحيث نسجل غياب  :املتعلقة بسوق العمل ندرة املعلومات �

مـة بشـكل   دقيقة عن طاليب العمل تكون منظّأرقام أو معطيات  ، فال توجد مثالًبالشكل املطلوب
يف املقابل ال توجد  هاخل، كما أن...طبيعة طالب العمل من حيث الشهادة، السن، اجلنسني يتبيسمح ب

ها تكون يف شكل إعالنات عن التوظيـف ال  فإنبالتوظيف، وإن وجدت  كافية عن املهتمني تابيان
  .أكثر

                                                 
1
حالـة   - واملتوسـطة  الصـغرية  املؤسساتهيل تأة إقامة نظام وطين للمعلومات االقتصادية يف دعم وأمهي " حيي دريس، ،حسني رحيم. 

 الشلف، اجلزائر، يومي -الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعليدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات امللتقى ال "اجلزائر

    . 578 -577 .ص ،2006 أفريل 18و 17
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على  االستثماريقراره  مستثمرمن الطبيعي أن يبين أي  :ارـقة بفرص االستثمندرة املعلومات املتعلّ �
وغياب مثل هذه املعطيات يؤدي ال حمالة  ،االستثمارر إمكانيات وفرص ظهِعدد من املعطيات، واليت ت

  .االستثماريإىل اضمحالل الفكر 

أو املؤسسة  )كفكرة(حيث يفتقر صاحب املشروع : )الوطين(ي قة باحمليط احمللّنقص املعلومات املتعلّ �
 :معلومات ال مناص منها الختاذ قرار االستثمار، ونذكر يف هذا الصدد، على سبيل املثالإىل  )كواقع(
تـه  حجم القدرة الشرائية، االمتيازات القانونية، حجم العرض يف سوق العمل ونوعي ،بات األسعارلّتق

  .اخل...، املنافسني احملتملني)يني واألجنبينياحمللّ( املنافسني احلاليني

، واليت حتمل لى املستوى الدويلع يشكل غياب املعلومات :يـقة باحمليط الدولنقص املعلومات املتعلّ �
فنقص املعطيـات   األعمال ككل؛قطاع  يهددبل و ،م ص مالـد وجود يهد خطراً ،اًاستراتيجي اًبعد

والبيانات عن املنافس األجنيب يعين الدخول يف معركة ضد منافس جمهول قد يعرف عنك الكثري دون 
نا، وهذا ما ملؤسسات وتراجعاً وهو ما يؤدي إىل الصدمة، مما يسبب اياراً أن تعرف عنه سوى القليل،

اتفاقية الشـراكة  ( خنشى حدوثه يف إطار ما يسمي باالنضمام إىل االقتصاد الدويل يف شكله اإلقليمي
  .)املنظمة العاملية للتجارة( أو يف شكله العاملي )األورومتوسطة

ف صعوبة يف التعـر  م ص مالـحيث جيد أصحاب  :ةقة باخلدمات التسويقينقص املعلومات املتعلّ �
اشتراطات اجلودة يف األسواق احملليـة   ،كأماكن املعارض وتوارخيها ؛املتاحة التسويقية دماتعلى اخل

 صةكما تفتقر مؤسساتنا الصغرية واملتوسطة، على وجه اخلصوص، إىل هيئات متخص ،وكذا اخلارجية
 .يف دراسة السوق وسلوك املستهلك

يف مثـل  النقص ف :رةكنولوجيا املتطونقص املعلومات اخلاصة مبصادر اآلالت والتجهيزات ذات الت �
 وأقرا، الطرق بأيسر اآلالت والتجهيزاتتلك توفري  ال تتمكّن من م ص مالـ علجيهذه املعلومات 

 األسـعار  أنسب عن البحث يف الوقت وإضاعة بالتكاليف الدراية عدم أيضاً النقص هذا يتضمن كما
 تنافسية أقل بأدوات تعمل مؤسساتنا يترك ملعلوماتا مصادر من املهم املصدر هذا غياب فإنّ وبالتايل
   .أهدافها حتقيق وبني بينها حيول ما وهو تكلفة، وأكرب

         منـها  خاصة املنافسة، أمام الوقوف أجل من التكنولوجية راتالتطو مواكبة إىل م ص مالـ وتسعى
   .ذا اجلانب قةاملتعلّ املعلومات عن البحثب إال ذلك إىل سبيل وال األجنبية،

 املعلوماتو  البيانات توفر إنّ :ونشرها املعلومات حتليل يف صةمتخص مراكزأو  هيئات وجود عدم �
ـ  لدى القليلة فاخلربة ان،ـاألحي بعض يف مشكلة ذاته حد يف ليشكّ قد اخلام اهشكل يف  ابـأصح

 ممـا  اسـتغالل،  أحسن فّرةاملتو واملعطيات البيانات واستغالل فهم من نهممتكّ ال ما عادة م ص مالـ
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 الشـرح  مـن  بنـوع  أو مبسط شكل يف اومدلوال ى تلك البياناتمغز عن البحث عليهم بوجيت
 البيانـات  تلـك  ونشـر  حتليـل  يف صةمتخص ومراكز هيئات بوجود إال ذلك ىيتأت ولن ،والتحليل

                   . واملعلومات

     بالنسـبة مطروحـاً بشـكل دائـم    ال يكون املعلومات مشكل النقص يف  ، إىل أنّجتدر اإلشارة هنا
لوثائق ومصادر املعلومات على املستوى الداخلي هو الذي جيعـل هـذه   اتنظيم ذلك أنّ نقص  ،م ص ملـل

من املعلومـات الـيت    %50فحوايل  املعلومات املتوفّرة،و البيانات غري قادرة على استغالل كل تاملؤسسا
من إضافية  يف الداخل، وهذا ما جيعل املؤسسة تنفق أموال ةموجود تكونارج يف اخل ؤسساتتبحث عنها امل

      .1متلكها مسبقاًهي، يف احلقيقة،  أجل احلصول على معلومات

  يف واالتصـال  تكنولوجيا املعلومـات  مبدى استخدام إىل املشكل املتعلّق ،كما ميكن اإلشارة كذلك
بإقامـة  زائر على وجه اخلصوص، كون هذه التكنولوجيات تسمح اجلبو والعربية الدول الناميةب م ص مالـ

من توفري املعلومات الضرورية وبالتايل التخفيف مـن  هذه األخرية متكّن  حيث، هايتطويرولمعلومات لنظم 
تعاين من عدم القدرة علـى إدمـاج هـذه    يف الدول العربية مشكل النقص يف املعلومات، فهذه املؤسسات 

وجود  فعدم ؛املوجودة االقتصاديةوالثقافية  السياسية، القيود: 2لعدة عوامل منها نظراً كلذو التكنولوجيات
 ثقافـة  إىل ذلك األفراد، يضاف حياة جوانب خمتلف يف التكنولوجية الدعائم هذه إلدماج قوية سياسية إرادة

 اختـاذ  مع مركزيـة  واالتصال املعلومات تكنولوجيا استخدام تعارض و جديد، هو ما لكل التغيري مقاومة
 عليها تتوفر اليت للموارد البشرية والعملي العلمي املستوى يف املالحظ والنقص املؤسسات هذه يف القرارات
 املباشـر  وغري املباشر على االستثمار العربية م ص مالـ حيفزال  ذيـال التمويلي الضعف ذلك إىل باإلضافة

    .واالتصال املعلومات تكنولوجيا يف
  

  

  

  

  

  

  
                                                 

1. L. Hassid, P. Jacques, Gustave. N. Moinet, Op. Cit, p.67.  
2
    .705.مرجع سابق، ص سعيد عيمر،. 
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 أحد املوارد اهلامةتشكّل  ،احلايل ناوقتيف  أصبحت املعلوماتذا الفصل كيف ه من خاللرأينا 
مـن   لبسبب ما تشهده بيئة األعمـا تزايد احلاجة إليها ، خاصة مع ؤسساتملكل أنواع البالنسبة 

احلصول ن ضماأنظمة معلومات إدارية بغية املؤسسات إىل تصميم وبناء ذه تغيرات وهذا ما يدفع 
  .من أجل استخدامها يف ترشيد اختاذ القرارات باخلصائص املطلوبة ويف الوقت املناسبمعلومات  على

سواء  ،كما سبق وأن رأينا ،وتعدد تطبيقاا نظم املعلومات من خمتلفةوجود أنواع  والشك أنّ 
 تالتكنولوجيـا  سامهةمباإلضافة إىل ، املستويات اإلدارية، أو على مستوى الوظائف األساسيةضمن 

هذه  تستخدماليت  املؤسساتمكّن سوف يالشك أنه ، هذه النظم باستمرارتطوير و حتسني يفاحلديثة 
البيئـة  بيئة العمل الداخلية أو الضرورية سواء على مستوى  املعلومات جمملحتوز على من أن  األنواع

خاصة فيمـا يتعلّـق    حداث اخلارجيةومعرفة األتتمكّن من تقييم وضعها الداخلي وذا  ،اخلارجية
  .املنافسة ظروفب

  االقتصـاديات يف العـامل  يف معظم  تكتسي أمهية بالغةواليت  املؤسسات الصغرية واملتوسطة إنّ
االقتصـادية   للدور الكبري الذي تلعبه يف دفع عجلة التنمية نظراً وذلك ،سواء كانت نامية أو متقدمة

 ، حبيـث وإمكانياا خصائصهامع تتناسب  حديثة علوماتمنظم  لكهي حباجة ألن متت واالجتماعية
وأنّ أحد املشاكل ، خاصة ابنشاطالقيام لاليت حتتاجها  الضرورية املعلوماتتسمح هلا باحلصول على 

البيئـتني الداخليـة   كل مـن   على مستوى املعلومات يفالكبري  نقصال األساسية اليت تعاين منها هو
متكّنها من املنافسـة  وعدم يف زواهلا  ويتسبب يؤثّر على أدائها شكل الذي ميكن أنذا املواخلارجية، ه

  .إىل جانب املؤسسات الكبرية
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كـل   اهتمـام ل شـغ اليت جيـب أن ت  ةاهلام املواضيعبني من  ،د موضوع التحليل البيئيـيع

املؤسسات االقتصادية، مهما كان حجمها وطبيعة نشاطها، ذلك أنّ العصر احلايل وما يشهده مـن  
بكاً أكثر تعقيداً وتشا عمل املؤسسة∗وتغيرات سريعة ويف كل جماالت احلياة، جعل من بيـئة تطورات

من أي وقت مضى، وأصبح من غري املمكن للمؤسسة أن ترات بيئتها دون حماولـة  درك وتفهم متغي
  .القيام بدراسة وحتليل خمتلف العناصر املُكونة هلا

إنّ القيام بدراسة وحتليل البيئة جيب أن يشمل البيئة اخلارجية احمليطة باملؤسسة وما تتضمنه مـن  
ره من فرص، حىت يتم اقتناصها على ما يمكن أن توفّ وذلك دف التعرف عوامل ومتغيرات خمتلفة،

كما جيب أن يشـمل   ،االحتراز منهاواالستفادة منها، وما تفرضه من ديدات، حىت يتم تفاديها أو 
ما  وهذا ،الوقوف على خمتلف نقاط القوة ونقاط الضعف فيها دف كذلك البيئة الداخلية للمؤسسة

خاصة إذا كانت صـغرية أو   - أساسية حنو بداية تبلور فكر إستراتيجي داخل املؤسسة يشكِّل خطوة
  .ة لعملية اإلدارة اإلستراتيجيةإذ يعد التحليل البيئي أحد املكونات اهلام -متوسطة

وكما هو معروف، فإنّ عملية التحليل البيئي قائمة على عنصر املعلومات، إذ يتطلّـب جنـاح   
افر املعلومات املالئمة ويف الوقت املناسب عن كل العناصر املُكونة لبيئة املؤسسـة  العملية ضرورة تو

الداخلية واخلارجية، ويف هذا اإلطار فإنّ نظم املعلومات اإلدارية تعد أداة هامة تساعد على التعـرف  
علومـات  كوسيلة جلمع خمتلف البيانات وامل امهوالكشف عن تلك العناصر البيئية، من خالل استخدا

ليـل  ا لتصبح أكثر فائـدة يف عمليـة التح  من مصادر داخلية وخارجية، مث القيام بتحليلها ومعاجلته
     . املذكورة
  م ص مالـ  أعمال تحليل بيئةب القيام همن خاللاول حسن الفصلفإنّ هذا ، ما تقدمعلى  بناًء
ذلك سيتم ل ،تلك على عملية التحليل ةساعدمكأداة  اإلدارية علوماتاملنظم استخدام أمهّية مع إبراز 

حتليـل البيئـة    إىل املبحـث األول  من خالل نتطرقحيث ، رئيسية مباحثإىل ثالثة  الفصل تقسيم
واألخري فيتم من خاللـه   املبحث الثالثأما  ،حتليل البيئة الداخلية املبحث الثاينيف ونتناول   اخلارجية

من خالل ما توفّره  البيئي، يف عملية التحليل لومات اإلداريةنظم املع استخدام أمهّيةمدى التطرق إىل 
   .خارجيةمن مصادر داخلية و من معلومات

                                                 
ستخدم كمرادف للمناخ العـام  ي"البيئة" ، ولإلشارة فإنه كثرياً ما يتبادر إىل الذهن أنّ مصطلح"طاحملي" ذلك على بيئة املؤسسة لفظيطلق ك ∗

اليت تعمـل يف إطارهـا    )الداخلية واخلارجية(ا نقصد بيئة األعمال مإناملعىن، وفإننا ال نقصد هذا البحث  يف هذاوغرايف أو الطبيعي، مبعناه اجل
   .هذا الفصل من خاللما سيتم توضيحه ك، املؤسسات
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:  
 .  

متارس املؤسسات االقتصادية نشاطاا املختلفة ضمن إطار بيئتها احمليطـة ـا، فهـذه املؤسسـات     
م قـد فالبيئة ت ؛ث تؤثّر فيها وتتأثّر اتربطها عالقة تبادلية مع تلك البيئة، حبي فهي باعتبارها أنظمة مفتوحة،

       )...مـواد أوليـة، بيانـات ومعلومـات    (للمؤسسات كل ما حتتاجه من عناصر أساسـية يف نشـاطها   
ة حاجات ورغبات خمتلـف  املؤسسات تقوم بطرح منتجاا وخدماا يف البيئة احمليطة ا لتلبي فإنّ ،وباملقابل

لة معهااألطراف املتعام.  

إنّ درجة تأثري البيئة على املؤسسة تكون أكرب من احتمال تأثري املؤسسة عليهـا، وهـذا راجـع إىل    
يطرة والتحكُّصعوبة السرة باستمرار، لذا يكون من الواجب على املؤسسـات  م يف عناصرها املتداخلة واملتغي

دراسة وحتليل وتشخيص تلـك   وأن تسعى قدر اإلمكان إىل ،من تغيرات أن ال تتجاهل ما حيدث يف بيئتها
وكذلك القيود أو التهديدات  ،العناصر، حىت تتمكّن من حتديد الفرص اليت تساعدها على النمو واالستمرار

  .ة للتصدي هلا وعالجهااليت حتد من فاعليتها، واليت يتوجب وضع خطّ

ـ   ه البيئة اخلارجية، فإنّ البـاحثني أخذونظراً للمفهوم الواسع الذي ت دوا إىل تقسـيمها إىل  قـد عم
بيئة : مها∗، ومن هذه التقسيمات املعروفة هو تقسيمها إىل مستوينيمستويات، دف تسهيل عملية دراستها

بيئـة  ، و)اخل...اقتصادية، اجتماعية وثقافية، سياسية وقانونيـة (تضم خمتلف املتغيرات العامة  ؛خارجية عامة
العمـالء   كاملنافسـني، املـوردين،    ،املؤسسة والقريبة منـها تضم تلك املتغريات اخلاصة ب ؛خارجية خاصة

  .املصاحل وغريها أصحاب

ـ يهدف إىل مناقشة وحتليل عناصر البيئة اخلارجيـة   املبحثفإنّ هذا  ،بناء على ما سبق   م ص مللـ
مربرات و تها، أمهيمفهوم البيئة اخلارجية املطلب األول، يتضمن أساسية مطالب ةحيث سيتم تقسيمه إىل ثالث

ق إىل نتطـر  املطلب الثـاين ويف ، اليت ميكن أن تواجهها املؤسساتكذلك أنواع البيئة اخلارجية و ،دراستها
 ،، املتغيرات السياسية والقانونيةرات االقتصاديةيف املتغيأساساً لة واملتمثّ ،العامة حتليل متغيرات البيئة اخلارجية

 األخريو الثالث املطلبيف تناول رات الدولية، ونواملتغي رات التكنولوجيةتغياالجتماعية والثقافية، امل املتغيرات
 )Porter(يف منـوذج   ةبيناملاخلمس  قوى املنافسة البيئة اخلارجية اخلاصة، وذلك بالتطرق إىل متغيراتحتليل 

قـوة   ،وة تفـاوض املـوردين  قديد الداخلني احملتملني،  ،شدة املنافسة بني املؤسسات القائمة واملتمثّلة يف
متّ إضـافتها إىل النمـوذج   قوة سادسـة  إىل ضافة باإل، البديلة واخلدمات تفاوض العمالء، ديد املنتجات

           .السابقة اخلمس يف التأثري على القوى )الدولة( السلطات العموميةدور واملتمثلة يف 

                                                 
  ".ئة التشغيليةالبي" املستوى الثالث مستويات، حيث يطلق على ةهناك من الباحثني من يقسم البيئة اخلارجية للمؤسسة إىل ثالث ∗
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  ة البيئة اخلارجيةـماهي: املطلب األول
  البيئة اخلارجية ومـمفه :الفرع األول

اختلف الكتاب والباحثني حول إعطاء تعريف حمدد ودقيق ملا ميكن أن تعنيه البيئة اخلارجية للمؤسسة 
ة التعقّد والتا وعناصرها، كما أنّ كل باحث ورمبا يعود ذلك إىل شدلـه وجهـة نظـره    داخل يف مكونا

ا، وفيما يلي اخلاص ف على مفهوم البيئةسنحاول ة حسب الدراسة اليت يقوماخلارجية مـن خـالل    التعر
  .ةـتقدمي التعاريف اآلتي

: خمتلف خصائص النطاق اخلـارجي للمؤسسـة  ": فإنّ البيئة اخلارجية متثّل )Mintezberg(وفقاً لـ 
  .1"اخل...املناخ السياسي، الشروط االقتصادية ،األسواق

  .2"املؤسسة أو لغري صاحلاليت تعمل وتتفاعل لصاحل  اخلارجية القوى جمموعة": هابأن كذلكعرف تو

جمموعة القوى واملتغيرات اليت تتأثّر ا املؤسسة وال تستطيع ": على أنها )Thomson(حسب وتعرف  
  .3"الرقابة عليها، ولكن ميكن االستفادة منها

بشكل خـاص  واملتمثلني املتعاملني مع املؤسسة  جمموعة": هيأنّ البيئة  )H. Lesca, 1994(يرى كما 
علـى   تأثري مباشـر  ، واليت هلا القدرة على ممارسةاخل...السلطات العموميةو نافسنيامل ،وردينامل يف الزبائن،

  .4" املؤسسة
متثّل كل ما يقع خارج حـدودها   من خالل هذه التعاريف، نستخلص أنّ البيئة اخلارجية للمؤسسة 
اخلارجة عن سيطرا، أو أنها تسيطر عليها يف حدود معينة حسـب   واملتغيرات قوىخمتلف ال تضمنوأنها ت

 وأإداري  واملتغيرات قد تكون ذات طابع اقتصـادي أو  قوىكما نستخلص أنّ تلك ال إمكانياا وقدراا،
سسة ، أو قد تشكِّل متعاملي املؤ)البعيدة(وهو ما يعرف بالبيئة العامة  وغريها، اجتماعي أو سياسي قانوين أو

عرف بالبيئة اخلاصة وغريهم دين، العمالء املنافسنيالقريبني منها كاملورالقريبة(، وهو ما ي(.  
  
  
  
  

                                                 
1. Henry Mintezberg, Le management voyage au centre des organisations, Traduit par Jean Michel Behar 
3e tirages, les Edition d'Organisation, France, 1994, p.166.    
2
 . Michel Darbelet, Laurent Izard, Michel Scaramuzza, Op. Cit, p. 64.     

3
    136. .ص ،1983 العربية، النهضة دار: بريوت، اإلدارية واملمارسات الوظائف -األعمال إدارة، علي الشرقاوي .

4. Humbert Lesca, Souad Chouk, "Le support de l'information : un facteur clé dans le processus 
d'attention collective aux signaux fables ?" http://veille-strategique.eolas-services.com/docs/2003-souad-
lesca-api.pdf, p. 02. (Consulté le : 06/01/2010).   
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   البيئة اخلارجية حتليلدراسة وة ـأمهي: الفرع الثاين
 ا، هذه البيئة اليت أصـبحت تت سـم يف  سبق وأن أشرنا إىل أنّ املؤسسة تعمل ضمن إطار بيئة حميطة

الذي حيتم على  بالديناميكية السريعة، األمر وكذلك التعقيد والترابط الشديد بني عناصرها،الوقت الراهن ب
يف  االستمرارو البقاءن تضموالتقييم املستمر ملتغيراا، حىت تستطيع التكيف معها و تحليلاملؤسسة القيام بال

من حتديد النقاط  خالل متكني املؤسسة جمال نشاطها، ومن هنا فإنّ دراسة البيئة هلا أمهية ومكانة كبرية، من
  :1التالية
األهـداف   ، سواء على مستوىاألهداف ، ونطاق هذهحتقيقها السعي إىل اليت جيب األهدافحتديد  �

 . التشغيلية اإلستراتيجية أو األهداف

، ومىت وكيفية االستفادة منها) ...أفراد ،، آالتكنولوجيات مواد أولية، رأس مال(بيان املوارد املتاحة  �
  .ميكن للمؤسسة أن حتقق تلك االستفادة

أمامها، سواء ما يتعلّق بالسـلع واخلـدمات    ةاملعامالت املتاح تحتديد نطاق السوق املرتقب وجماال �
التوزيع وأساليب وشروط الدفع وخصائص املنتجات املسموح ا، والقيود املفروضـة  ومنافذ وطرق 

 .اخل...خالقيةو األأنية القانوالتشريعية أو  سواء على املؤسسة

، سـواء كانـت تلـك    بيان عالقات التأثري والتأثّر باملؤسسات املختلفـة  علىكذلك كما تساعد   �
 .أو مساعدة هلا يف عملياا وأنشطتها ،هلا أو تستقبل منتجاا اًاملؤسسات امتداد

ف على أمناط القيم ، وذلك من خالل الوقوحتديد مسات اتمع واجلمهور الذي تتعامل معه املؤسسة �
 .والعادات والتقاليد السائدة واألولويات اليت تعطى هلا

 قطاعات عمالئهاوالذين ميثلون واملؤسسات أمناط السلوك اإلنتاجي واالستهالكي لألفراد  تشخيص  �
 .وأسعارها وتوقيت إنتاجها وتسويقها امنتجااألمر الذي يفيد يف حتديد خصائص 

عملية دراسة هذا وت وحتليل البيئة اخلارجية من األمور اهلامة عند صـياغة ورسـم اإلسـتراتيجية    عد
 مهمنييف النهاية على التعرف على جانبني  املناسبة للمؤسسة، حيث أنّ نتائج الدراسة والتحليل تلك تساعد

   :مها
  الفرص املتاحة اليت ميكن للمؤسسة اقتناصها واالستفادة منها؛   -
 .من آثارها اليت جيب على املؤسسة تفاديها أو احلد أو املخاطر التهديدات -

 تعود إشباعها، للمنظمة ميكن حاجة هابأنOpportunité( ( الفرصة فعري )Kotler(ولإلشارة فإنّ 

 )Menace( التهديـد >أما ،النجاح حتقيق وإمكانية جباذبيتها الفرصة هذه قيمة ترتبط مبردودية حيث عليها

                                                 
1
  2006 ،الدار اجلامعيـة : سكندرية، اإلمفاهيم ومناذج تطبيقية -اإلدارة اإلستراتيجية املرسي، مجال الدين حممد، ثابت عبد الرمحان إدريس. 
  .149-148 .ص
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فهفيعر أن ميكن البيئة يف حيدث اضطراب أو مرضية، غري اجتاهات خالل نم مشكلة هبأن تدهور إىل ييؤد 

  .1املؤسسة مركز يف

  واع البيئة اخلارجية للمؤسسةـأن: ثالثالفرع ال

ويرجـع  بيئات خمتلفـة،   عند القيام مبمارسة أعماهلا ،م ص مالـتواجه املؤسسات االقتصادية ومنها 
هـذه   حجـم االخـتالف يف  وكـذلك   نشاطقطاع ال يف الختالفا إىل بشكل أساسي السبب يف ذلك

تعمل يف قطـاع احلديـد   ختتلف عن بيئة مؤسسة أخرى النسيج  قطاع تعمل يف فبيئة مؤسسةاملؤسسات، 
  2بيئة الشركات املتعددة اجلنسيات ختتلف عن اليت م ص مبيئة الـل بالنسبة أو يف اخلدمات، كذلك والصلب
، بل إنّ كل وظيفة من املمكن أن تكون هلا ة ال تواجه البيئة نفسها يف كل األوقاتاملؤسسة الواحد كما أنّ

  .بيئة خاصة ختتلف عن باقي الوظائف األخرى

ه ميكن االعتماد على بعدين أساسيي3مهـا و ،ن يف تصنيف البيئات املختلفة للمؤسسـة وعموماً، فإن :
درجة تشري ، حيث )Le taux de changement( غير، ومعدل الت)Le degré de complexité( درجة التعقّد

  .فالبيئة طبقاً هلذا البعد إما أن تكون بسيطة أو معقّدة ؛عناصر البيئة وتنوعها عدد إىل التعقّد
إما أن تكـون  البيئة طبقاً هلذا البعد  أنّ؛ أي هذه العناصر إىل درجة سرعة تغير يشريأما معدل التغير ف 
  .يةأو ديناميك مستقرة

ـ  "مسـتوى   لتحديـد  ن مع بعضهما الـبعض فاعالإنّ البعدين السابقني يت  "البيئـي  دعـدم التأكّ
)L'incertitude environnementale(ممـا  البيئية العوامل خمتلف حول علوماتامل النقص يف يعين ، والذي ،

وبذلك فإنّ عـدم   ،4احوهل اتالقرار ، ومن اختاذيصعب من عمليات التنبؤ بأثر تلك العوامل على املؤسسة
   :5ثالث جوانب هي د يحصر يفالتأكّ
  نقص املعلومات عن العوامل البيئية املتعلقة مبوضوع القرار؛ -
 ع تأثري املتغيرات البيئية على مستقبل املؤسسة؛عدم القدرة على توقُّ -

  .  دثـاستحالة حتديد درجة احتمالية احل -
  .الشكل املوايل هوضحيد، كما ت من عدم التأكّأربع مستوياالتداخل املذكور عن ذلك  وينتج

                                                 
1. P. Kotler, B. Dubois, Op. Cit, p.p. 115-116.   
2. Michel Darbelet, Laurent Izard, Michel Scaramuzza, Op. Cit, p. 392. 
3. Mary Jo Hatch, Théorie des organisations - de l'intérêt de perspectives multiples, Traduit par Christine 
Delhaye, 1re édition, De Boeck, Belgique, 2005, p.104.  
4. Gaël Gueguen, "L'environnement perçu des PME Internet" , Communication à la 5ème Conférence 
Internationale Francophone sur la PME, CIFPME, Lille- France, 25-27 octobre 2000.  

5
كليـة  ، جامعة اجلزائر ،)غري منشورة(لة دكتوراه رسا ،"حالة اجلزائر -أثر البيئة على أداء املؤسسات العمومية االقتصادية "علي عبد اهللا، . 

 . 118.، ص2000/2001العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 
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  دـملستوى عدم التأكّ ة طبقاًف البيئة اخلارجيـتصني ):II-1(الشكل رقم 
  

                                                           
                

               
                 

  
         

  
                  

  
 

Source : Mary Jo Hatch, Théorie des organisations- de l'intérêt de perspectives multiples, Traduit par 
Christine Delhaye, 1re édition, De Boeck, Belgique 2005, p.p.104-105. 

  :نوع معني من البيئة، وفيما يلي شرح موجز لكل نوع وافقد يإنّ كل مستوى من عدم التأكّ

، وذلك لوجود عدد قليل ضعيفةوهي البيئة اليت تكون فيها درجة عدم التأكد  :مستقرة -بيئة بسيطة .1
معها املؤسسة واليت تكون متشاة، كما متيل إىل الثبات واالستقرار خـالل   من العناصر اليت تتعامل

  .ةال تكون كبري ، وبالتايل فإنّ احلاجة إىل توافر معلومات عن تلك العناصرفترة زمنية معينة
ستوى متوسط من عدم التأكد، نتيجـة وجـود عناصـر    تتميز هذه البيئة مب: ديناميكية -بيئة بسيطة .2

متشاة نوعاً ما، ولكنها تتصف بالتغير وعدم الثبات مما يصعب التنبؤ ـا   ومتغيرات بيئية قليلة وهي
 .ك املتغيراتوينجم عن هذا الوضع زيادة احلاجة إىل توافر املعلومات بدرجة أكرب حول تل

فبالرغم مـن  كذلك بدرجة متوسطة من عدم التأكد،  وهي البيئة اليت تتصف: مستقرة -معقّدةبيئة  .3
يكون كبري نسـبياً،   هذه العناصرعدد نتيجة التغير البطيء يف عناصرها، إالّ أنّ  أنها تتميز باالستقرار

 اجة إىل املعلوماتمر الذي يدعو إىل زيادة احلوهذا ما جيعلها معقّدة وبالتايل تزيد صعوبة التنبؤ ا، األ
 .للكشف عن عناصرها

ن من عدد ، حيث تتكودوهي البيئة اليت تتضمن أعلى مستوى من عدم التأكّ: ديناميكية -معقّدةبيئة  .4
 غري املتجانسة وذات التغير السريع وغري املتوقع، لذا فإنّ حاجة املؤسسة كبري من العناصر واملتغيرات

   .املذكورةالبيئية املعلومات يف هذه احلالة تكون كبرية جداً ملواجهة الظروف  إىل

 

  

 
  عيفضد عدم تأكّ

 لومات الضروريةاملع (
 ) تكون معروفة ومتوفّرة

  متوسطد عدم تأكّ
  احتياج ثابت  (

 ) ديدةاجللمعلومات ل

  متوسطد عدم تأكّ
  فـي ة زيادال ( 

  ) املعلـومات

  مرتفعد عدم تأكّ
لمعلومات جهل ل (

 ) الضـرورية
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  تواجههـا قد إىل أنه على الرغم من أنّ هناك اختالفاً بني املؤسسات يف نوع البيئة اليت  ،جتدر اإلشارة
   يف عناصـرها  قّد والتغيـر ة يف درجة التعقتنا الراهن، هو الزيادة املستمرإالّ أنّ ما يميز بيئة املؤسسات يف و

أصبحت تواجهه  النوع الذي، هو )ديناميكيةوبيئة معقّدة ( وبالتايل فإنّ النوع األخري من البيئة املذكور أعاله
، وهذا ما يتطلّب منـها أن تكـون مرنـة وسـريعة     م ص مالـمعظم املؤسسات االقتصادية مبا يف ذلك 

  .عامل معها بنجاحمعها والت فعناصر، حىت يتم التكياالستجابة لتلك ال

  ل متغيرات البيئة اخلارجية العامةـحتلي: املطلب الثاين

كما متـت  - ةاملة اليت تعمل يف إطارها املؤسسمن البيئة اخلارجية الش جزءاً∗تعد البيئة اخلارجية العامة
 تقع خارج سيطرة املؤسسـة اليت وتتضمن كافة العوامل واملتغيرات  - اإلشارة إىل ذلك يف بداية هذا املبحث
، وغالباً ما يكون تأثريها على كافة املؤسسات العاملـة يف دولـة أو   وليس هلا عالقة مباشرة مبجال نشاطها

اليت تتضمنها البيئة اخلارجية العامة سواًء العوامل واملتغيرات تلك تطرق إىل جمموعة ن فيما يلي، ومنطقة معينة
  .دوليةتكنولوجية و قانونية،افية، سياسية و، اجتماعية وثقاقتصاديةكانت 

   واملالية املتغيرات االقتصادية: الفرع األول

ترات االقتصادية أحد العناصر اهلامة اليت تا، وتشري  م ص مالـؤثّر على أداء عترب املتغيواستراتيجيا
كالعمل يف  ؛تلك املؤسسات هات النظام االقتصادي العام الذي تعمل فيهخصائص وتوجهذه املتغيرات إىل 

أداء وبطبيعة احلال، فإنّ هذه العوامل تؤثّر علـى   ،حاالت التضخم أو ظروف الـرواج أو الكساد وغريها
 ختتلف عن تلك املتطلّبات يف ظلّ ،، فمتطلّبات العمل يف ظل الركود االقتصادي مثالًاملؤسسة بطرق خمتلفة

  .هذا التأثري خيتلف من وضع إىل آخر أنّ ظروف النمو أو التضخم االقتصادي، كما
 عواملعلى علم ودراية مبجمل الإنّ استخدام املؤسسة لبعض االستراتيجيات يتطلب منها أن تكون 

، حيث أنّ كل عامل من تلك العوامل قد يسـاعد  حوهلا التقديرات والتنبؤات ، وأنّ تقوم بوضعاالقتصادية
ا اإلستراتيجية، وذلك مبا يتيح من فرص جديدة أهداف املؤسسة وجن من مستوى حتقيق طأو يثباح سياسا

، وبالتايل التأثري مباشرة على األربـاح وبـرامج   لالستثمار وتشجيع األعمال، أو مبا ينتج عنه من ديدات
  .إعادة االستثمار وتوسيع األعمال يف خمتلف القطاعات االقتصادية

 نأخـذ  م ص مالـمبا يف ذلك صادية على املؤسسات وامل واملتغيرات االقتـولتوضيح أثر خمتلف الع
 .اخل...1مسـتويات األسـعار   ،كنصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل، معدل التضخم ؛على ذلك أمثلة

   .)98 يف الصفحة رقم II-1 نظر اجلدول رقما(

                                                 
    .)environment Broad( أو البيئة الواسعة النطاق ،)environment- Macro(لبيئة الكلية يطلق عليها كذلك ا ∗
1
   .158 -157.، ص2005/2006، دون ذكر دار النشر: ، مصرمدخل متكامل -األصول العلمية لإلدارةإجالل عبد املنعم حافظ وآخرون،  .



   لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةا في اإلدارية وأهمية استخدام نظم المعلوماتي التحليل البيئ .........: .....الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

93 
 

علـى األوضـاع   راً اقتصادياً له داللتـه  اإلمجايل يعد مؤش وطينفمتوسط نصيب الفرد من الناتج ال
ومستوى معيشة الفرد، فكلما ارتفع املؤشر وزاد نصيب الفرد دلّ ذلك علـى زيـادة قـدرة     االقتصادية

ي خطط التنمية واإلصالح والتوسع والنمو، والنصيب املتدين يؤثّر سلباً علـى كفـاءة   املؤسسات على تبن
   .ت األفراداملؤسسات يف إدارة خططها وتعجز موارد الدولة على مقابلة احتياجا

  :معدل التضخم، فإنه يؤثّر سلباً على املؤسسات حيثرتفاع وبالنسبة ال
فتقلّ املبيعات وتقلّ اإليرادات  ،يؤدي ضعف القوة الشرائية إىل اخنفاض الطلب على السلع واخلدمات -

 ؛ويقلّ إمجايل الربح

ع املـدخرات يف  الودائع وتتجمتنخفض قيمة العملة الوطنية وتتجه البنوك إىل رفع أسعار الفائدة على  -
 . البنوك ويقلّ االستثمار

 .تدني قدرة املؤسسات على السداد يقلّ االقتراض من البنوك خوفاً من -

، حيث تتغري أسعار أما فيما خيص مستويات األسعار، فإنّ التغيرات احلاصلة فيها تؤثّر على املؤسسات
األسعار يؤدي إىل ارتفاع تكلفـة اإلنتـاج ممـا جيعـل      رتفاع، فا...العمالة واملواد اخلام واآلالت والطاقة

، بينما يؤدي اخنفاض األسعار إىل احلالة املؤسسات ترفع من أسعار منتجاا ويقلّل ذلك من قدرا التنافسية
القـدرة   العكسية، حيث تنخفض تكلفة مستلزمات اإلنتاج، وبالتايل تنخفض التكلفة الكلية ومن مث تتحسن

  .ؤسسةة للمالتنافسي

  قافية جتماعية والثاملتغيرات اال: الفرع الثاين

تتكون املتغيرات االجتماعية والثقافية من التقاليد ومنط معيشة األفراد ومستوى هذه املعيشة والقـيم  
، وتعد من أهم املتغيرات ورمبـا  1واألطر األخالقية لألفراد الذين ينتمون للمجتمع الذي تعمل فيه املؤسسة

من الوسط  كون أكثرها تأثرياً يف جناح املؤسسة من عدمه، ذلك أنّ هذه األخرية حتصل على املوارد البشريةت
  قيم وسلوك وممارسات العاملني داخل املؤسسـة حيث تؤثّر تلك املتغيرات على  ،االجتماعي الذي تعمل فيه

أعضـاء يف اتمـع ويف مؤسسـات     مولكنه فيها اليت يعملون فهؤالء ليسوا فقط جمرد أعضاء يف املؤسسة
وبالتايل فإنّ أدواراً أخرى تأيت معهم إىل املؤسسة، حيث تأيت معهم مطالـب وتوقعـات ومعـايري     ،أخرى
  .على القدرة التسويقية هلا وعلى الوظائف اليت تؤديها للمجتمع كما تؤثّر أيضاً ،2ثقافية

ة والثقافية لألفراد واجلماعات داخل اتمـع  بتحليل ودراسة اجلوانب االجتماعي م ص مالـإنّ قيام 
يؤدي إىل اكتشاف العديد من الفرص اليت ميكن االستفادة منها، وكذلك التعرف على العديد مـن القيـود   

ؤثّر عليها، واليت جيب التكيوالتهديدات اليت تورة املناسبةف معها بالص.  

                                                 
1
 .87.، ص1990املكتب العريب احلديث، : ، اإلسكندريةحاالت تطبيقيةمفاهيم و -اإلدارة اإلستراتيجيةد، إمساعيل حممد السي.   

2
  .135.، ص1999املكتب اجلامعي احلديث، : ، الطبعة األوىل، اإلسكندريةاملنظمات وأسس إداراجت جاد اهللا كشك،  حممد. 
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بع االجتماعي والثقايف واليت ميكـن أن تـؤثّر يف   ويف احلقيقة، توجد العديد من املتغيرات ذات الطا
لبعض  التطرق وفيما يلي ميكن، )II-1نظر اجلدول رقم ا( .صياغة أهداف املؤسسة واستراتيجيات العمل ا

عناصر البيئة االجتماعية والثقافية واليت نراها أساسية، مع توضيح أثرها على املؤسسة، هذه العناصر تتمثّـل  
  :1ما يليفي

حيث يزداد الطلب على منتجاـا  فالزيادة السكانية متثل فرصة للمؤسسات،  :تغيرات السكانيةال �
كما أنّ زيادة متوسط أعمار األفراد وزيادة عدد املواليد اجلدد يفتح أسواقاً جديدة أمام العديد من 

   . املؤسسات
دة الدور الذي تلعبه يؤدي إىل حيث أنّ خروج  املرأة للعمل وزيا: الدور احلديث للمرأة يف اتمع   �

يف القرارات الشرائية وارتفاع متوسـط  زيادة طلبها على بعض املنتجات، وكذا زيادة مشاركتها 
 .دخل األسرة وتوسيع نطاق اختيار املؤسسات لألفراد العاملني فيها

لـدى   زيادة الطموحـات والتطلّعـات   إىل مستوى التعليم ارتفاعيؤدي  :ارتفاع مستوى التعليم   �
األفراد سواًء حنو املنتجات واخلدمات أو حنو العمل، وتوفري بيئة عمل جيـدة ومسـتقرة وزيـادة    

 . الدخول والطلب

يفـرض   ،مام مبفهوم املسؤولية االجتماعيةحيث أنّ زيادة االهت :املسؤولية االجتماعية للمؤسسات   �
يف املنتجـات ومحايـة   واألمان  للجوانب اليت متس السالمة معينة رؤية إستراتيجيةاملؤسسات  على

 .البيئة وممارسات فيما يتعلّق باإلعالنات وغريها

ة جبميع خصائص أن يكونوا على دراية تام م ص مالـم، فإنه ينبغي على مسيري ما تقد من خالل
داء نوا من حتديد أثرها علـى سـلوك وأ  البيئة االجتماعية والثقافية وما حيدث فيها من تغيرات، حىت يتمكّ

  .اإلستراتيجية املناسبة للتعامل معهارات امؤسسام، ومن مث وضع البدائل واخلي
  املتغيرات السياسية والقانونية: الفرع الثالث

سـواًء   ،إنّ للمتغيرات والعوامل السياسية والقانونية تأثرياً بارزاً على أعمال املشروعات االقتصـادية 
املؤسسات نه يف ماحلجم  يف املؤسسات كبريةأكثر يظهر ميكن أن تأثري غري أنّ هذا ال ،كانت صغرية أم كبرية

سـعة  تكون مستهدفة لإلنتاج الكبري واألسـواق املت القرارات والسياسة والقوانني االقتصادية  ألنّ ،الصغرية
ولـة  لدالعامـة ل سياسـات  الب يراتهذه املتغ تتعلّقو ،2الذين يشكلون الغالبية الشعبية ومصاحل املستهلكني

 ياسـي هو توجهات الدولة وأيديولوجية نظامها الس ،واألهم من هذا وبراجمها التنموية وخططها االستثمارية
  .3وتأثريها يف رسم السياسات وإصدار القوانني والتشريعات العامة

                                                 
1
 .140-139.، ص2003/2004، الدار اجلامعية: اإلسكندريةالطبعة األوىل، ، اإلدارة اإلستراتيجية نادية العارف،. 

2
 .64.، ص2005 مؤسسة شباب اجلامعة،: ، اإلسكندريةللمنظمات يف ظل العوملة اإلدارة اإلستراتيجيةصالح عباس، . 

3
 .68.، ص2002 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،: ، عماناإلدارة اإلستراتيجيةسعد غالب ياسني، . 
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حبيث  قد تكون يف صاحل املؤسسة ،العامةوبصفة عامة، فإنّ هذه املتغيرات كغريها من متغيرات البيئة 
ختفيضـات أو   مـنح قيام الدولة مبنح إعانات أو تقدمي دعم لصناعات معينة أو : ، مثلختلق هلا فرصاً جديدة

وذلـك ـدف    ،على وجه اخلصوص م ص مالـيف الغالب  منه ، وهو ما تستفيدوغريها إعفاءات ضريبية
ما قد تكون ضـدها وتفـرض   ك والنهوض ا خدمة للتنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة املعنية، ترقيتها

تنظم الرقابة على األجـور واألسـعار    والتشريعات احلكومية اليت عليها قيوداً حتد من فاعليتها، كالقوانني
التلوث البيئي الناتج عن املخلّفات الصناعية والـذي يحمـل   حتد من  قوانني محاية املستهلك، القوانني اليت

     .اخل...نع إستراد بعض أنواع املواد اخلامدولة كذلك مباملؤسسة تكاليف إضافية، قيام ال

بالعوامل االقتصادية، فـالكثري   وثيقوما ميكن مالحظته هو أنّ العوامل السياسية والقانونية هلا ارتباط 
جتـاه حنـو تقلـيص دور    االبالرغم من ، ف1من القرارات السياسية هي يف احلقيقة انعكاس ملصلحة اقتصادية

أنّ ذلك  إالّ ،مات يف النشاط االقتصادي وضمان درجة أكرب من احلرية االقتصادية والتنافسيةوتدخل احلكو
   .يف اال االقتصادي حىت وإن كانت ألغراض غري اقتصادية لقراراتالتأثري املباشر لتلك ا ال مينع من

هذا األساس فإنه  وعلى ،عن العـوامل والقوى السياسية والقانونية ال تعمل مبعزلٍ م ص مالـإذن، ف
ها، وأن حتاول التأثري يف السياسة العامة  ب عليها أن تكون على علم بكل القوانني والتشريعات اليتيتوجختص

  .للدولة، وأن تقتنص الفرص اليت تتيحها وتتفادى قدر اإلمكان املخاطر الناجتة

   ةـالتكنولوجي املتغيرات: الفرع الرابع
حيـث تشـمل   ، ولوجية أحد العناصر اهلامة واألساسية يف البيئة الكلية للمؤسسةمتثّل املتغيرات التكن

مجيع االختراعات واالبتكارات والتحسينات التكنولوجية اليت تتعلّق مبجال عملها، كاالنترنت، احلاسـوب  
  .اخل...اآليل وإمكانية استخدامه يف نظم التصنيع والتصميم، الروبوتيك، تكنولوجيا االتصاالت اجلديدة

بكل  املؤسسات االقتصادية أثر على أداء اإنّ التطورات والتغيرات يف جمال التكنولوجيا، الشك أنّ هل
اليت تعتمد على استخدام التكنولوجيا بشكل كثيف يف عملها، فهي قادرة على خلـق  أنواعها وخاصة تلك 

ؤسسات تتعرض لتهديـد مباشـر   فرص جديدة، أو فرض ديدات حقيقية يف جمال املنافسة، فالبعض من امل
باملقارنة مبا يستخدمه املنافسون، حيث ينعكس ذلك يف اخنفـاض   نتيجة لتقادم التكنولوجيا اليت تستخدمها

علـى   باإلضافة إىل ارتفاع التكاليف، يف حني أنّ املؤسسات اليت تعتمد ،جودة ما تقدمه من سلع وخدمات
صة لتحقيق التفوق على املنافسني واكتساب مزيد من املزايـا  مستوى أعلى من التكنولوجيا تكون لديها فر

وما يالحظ يف العادة، أنّ التقدم التكنولوجي يؤثّر سلباً على املؤسسات الصغرية اليت ال تسـتطيع  . التنافسية
                                                 

1
تقى الدويل األول حـول  املل، "تقييم البيئة اخلارجية وأثرها على فاعلية املؤسسة االقتصادية اجلزائرية"، اهلامشي بن واضح، عمار عماري. 

2005 ماي 4-3، يومياجلزائراملسيلة،  -كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حممد بوضياف يف املؤسسة االقتصادية، الالتسيري الفع ،
   .03.ص
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لتطوير احلصول على التكنولوجيا اجلديدة، بينما تستفيد املؤسسات الكبرية اليت متتلك عادةً إدارة للبحوث وا
تكون قادرة على متابعة التطورات التكنولوجية، كما متتلك القدرة املالية الالزمة للحصـول علـى كـل    

  .1جديد
تغيرات التكنولوجية، فإنه يكـون مـن   لتهديدات اليت ميكن أن تنتج عن الللفرص وا وبالنظر ،ومنه

 اليت ختـص  ق بالتكنولوجيا الصناعية، خاصة ما تعلّالتغيراتتلك الضروري على املؤسسة معرفة ورصد كل 
امتالك  ، حىت تستفيد منها يف ختفيض التكاليف وحتسني أساليب ونظم اإلنتاج، وبالتايلاتجمال نشاطها بالذّ

إىل أي مـدى ميكـن   : القدرة على املنافسة يف األسواق، ومنه فالسؤال الذي جيب أن يطرح باستمرار هو
  .واجتاه املنافسني؟ ن قبل املؤسسة أن حتافظ على موقعها يف السوقللتكنولوجيا احلالية املستخدمة م

   ةـاملتغيرات الدولي: الفرع اخلامس
يف أعمال املؤسساتدوراً بارزاً ومؤثّراً  رات يف البيئة الدوليةتلعب املتغي ة العاملة داخل بلد معنياحمللي 

مالا خارج حدود البلد الذي متـارس فيـه   أي مؤسسة ترغب يف توسيع نطاق استثماراا وتعاعلى لذا ف
من مجيع جوانبها االقتصـادية، االجتماعيـة والثقافيـة     ، أن تقوم بدراسة وحتليل بيئة العمل العامليةنشاطها

      .السياسية والقانونية، التكنولوجية وغريها
اسية والتكنولوجيـة  على املستوى العاملي، خاصة يف النواحي االقتصادية، السي التحوالت اليت حتدثف

 رات   ،ةكظهور التكتالت االقتصادية، التحالفات السياسية الدولية، األزمات االقتصادية والسياسـيالتطـو
الـيت ال   يف الدول الناميةالوطنية، خاصة  املؤسساتعلى  هلا تأثرياً ريعة وغريها، الشك أنّالتكنولوجية الس

  .التاليت تحدثها تلك التحو يدةللتكيف مع الظروف اجلد متلك القوة الكافية
ا أن ختلق فرصاً للمؤسسات، كما ميكن أن ينجررات يف البيئة الدولية بإمكاعنـها خمـاطر    إنّ املتغي

د وتزيد من  فالتكتالت االقتصادية على سبيل املثال ميكن أن ختلق فرصاً سوقية عديدة ؛د وجودهاحقيقية
ديداً لبعضها ممثّأ ساع األسواق أمام املؤسسات،ات لة يف القيود اجلمركية املرتفعة لدخول أسواق و قد تعين

ك التطورات يف تكنولوجيا املعلومات أتاحت الفرص لبعض املؤسسـات يف الظهـور   لتلك التكتالت، كذ
ملؤسسات أخرى وأجربا على التراجع واخلـروج مـن    يف أعماهلا، يف حني شكلت ديداً والتوسع والنمو

  .واقاألس
شركات رت على كافة املؤسسات والواليت أثّ"ةـالعومل"أهم ما نتج عن البيئة الدولية هو ظاهرة  ولعلّ
ية ما بـني  تواجه نوعني من املنافسة، منافسة حملّهذه األخرية أصبحت ، حيث بدرجات متفاوتة حول العامل

سات اليت تعمل يف مناطق خمتلفة مـن  عاملية مع املؤس املؤسسات اليت تعمل داخل الدولة الواحدة، ومنافسة
  .العامل

                                                 
1
 .105- 104.، ص2004الدار اجلامعية، : ، اإلسكندريةاألصول واألسس العلمية -دارة اإلستراتيجيةاإلحممد أمحد عوض، . 
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حيتاج إىل قدرات وإمكانيـات ومهـارات ال    ويف احلقيقة، فإنّ العمل والتنافس على املستوى العاملي
دة اجلنسيات، غري أنّ التجارة االلكترونية يف الوقت واملتعد الشركات كبرية احلجملدى تتوافر يف الغالب إالّ 

وذلك مـن خـالل    ،من الوصول إىل املنافسة العاملية مع الشركات الكبرية ص م مالـاحلايل مكّنت حىت 
   .1سهولة إنشاء مواقع إلكترونية متكّنها من عرض منتجاا والتفاعل بشكل أكرب مع عمالئها

ة على املؤسس ة الذكر، ال يكون تأثريها مستقاليف األخري، جتدر اإلشارة إىل أنّ املتغيرات البيئية السالف
 بل تتميز بالترابط والتداخل فيما بينها، لذلك فإنّ الدراسة والتحليل اجلزئي واملستقل لتلـك املتغيـرات ال  

، وبالتايل يكون من األرجح على املؤسسة دراسة التأثريات 2عرفة طبيعة التغيريعطي أسلوباً واضحاً وشامالً مل
  . ية املمكنة هلااملتبادلة لغرض استخالص النتائج االجيابية أو السلب

  .سابقاً ق إليهاالتطر شكل يوضح متغريات البيئة اخلارجية العامة اليت متّفيما يلي و

  ة للمؤسسةـة اخلارجية العامـالبيئ ):II-2(الشكل رقم 
  

    
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 Luc Boyer, Marielle Guille, L'environnement - comprendre et gérer :باالعتماد على باحثمن إعداد ال: املصدر

éditions EMS, Paris, 2006, p.58.                                                                                                

  

                                                 
1
 .، ص2004الدار اجلامعية طبع ، نشـر وتوزيـع،   : اإلسكندرية، مقدمة يف األعمال يف عصر التكنولوجياحممد صاحل احلناوي وآخرون، . 
140. 

2
دار وائـل  : ، الطبعة األوىل، عمـان منظور منهجي متكامل -اإلدارة اإلستراتيجيةدريس، ، وائل حممد صبحي إالغاليب طاهر حمسن منصور. 

   . 259.، ص2007للنشر والتوزيع 
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 ةـواالجتماعي
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 ةـوالقانوني

راتاملتغي  
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ص أهم العوامل والقوى اليت تندرج حتت الذي يلخ ميكن إدراج اجلدول املوايل وملزيد من التوضيح
  .حوهلاالكافية علومات املمجع  م ص مالـلسابقة، واليت جيب على كل متغير من املتغيرات ا

  للمؤسسة ةـالبيئة اخلارجية العام يـة فاملهم واملـعالبعض  ):II-1(رقم  دولاجل

  .من إعداد الباحث: املصدر

  ةـحتليل متغيرات البيئة اخلارجية اخلاص: املطلب الثالث
 املستوى الثاين للبيئة اخلارجية الـيت ∗ة واليت تعرف ببيئة الصناعةمتغيرات البيئة اخلارجية اخلاص تشكِّل

ـ  ، ويقصدم ص مالـتعمل يف إطارها   جممـوع   )Le secteur( أو القطـاع  )L'industrie( ةـبالصناع
، وهـي  يعتربها العميل بدائل عن بعضها الـبعض أو  ةثلاممت خدماتتقدم أو  منتجاتاملؤسسات اليت تنتج 

رين ة كبريةذات أمهيبالنسبة للمسي تؤثِّر سلباً أو إجياباً أن ها من املمكنألن  معلى القدرة التنافسية ملؤسسـا 
   .العاملة يف القطاع

                                                 
   )L'environnement compétitif(ة ينافسالبيئة التأو  ،)(L'environnement professionnel النشاط بيئة أو ةهمبيئة املتعرف كذلك ب ∗

.  

.  

.  

 .  

. 
.  

.   
.  

.  
.  

ــدخل  - ــط ال متوس
  الوطين والفـردي

  معدالت اإلنفـاق -
  مستويات االدخار -
  معدالت البطالـة -
عدالت الفائـدة           م -

  والتضخـم
امليــزان التجــاري  -

  وميزان املدفوعـات
  أسعار الصـرف -
ــات  - السياســـ

  االقتصادية واملاليـة
  املناخ االستثماري -
توافر املواد والطاقة  -

  اخل...وتكاليـفها

عدد السكان وتوزيعهم  -
  حسب السن واجلنس

  العادات والتقاليـد -
  اةالتغير يف منط احليـ -
  مستوى الثقافة والتعليم -
ــة   - ــيم األخالقي الق

  واحلضارية والدينيـة
  عدد النساء العامالت -
طرق قضـاء أوقـات    -

  الفـراغ
  قيم اتمع حول العمل -
  املسؤولية االجتماعيـة -
ــة  - ــرة االجتماعي النظ

  اخل ...للنجاح والفشـل

  االستقرار السياسـي -
  النظام السياسي املُطبق -
  اسة اخلارجيـةالسي -
  السياسة الدفاعيـة -
  القوانني والتشريعات  -
  تنظيم التجارة اخلارجية -
ــغط  - ــات الض مجاع

  )اللّوبـي(السياسي 
  العـداء العرقـي -
الفلسفة االقتصـادية   -

  للنـظام السياسـي
اتجاهات الدولة حنـو   -

  اخل ...الشركات األجنبية

  التطورات التكنولوجية -
م معـــدل التقـــاد -

  التكنولوجـي
إنفاق الدولـة علـى    -

  البحث والتطويـر
  براءات االختـراع -
ــة   - ــات احلديث التقني

ــدمي  ــتخدمة يف تق املس
  املنتجات واخلدمـات

االبتكار السريع لسلع  -
  وخدمـات جديـدة

ــاص  - ــتثمار اخل االس
  والعام يف التكنولوجيـا

ــة  - ــة التحتيـ البنيـ
  لالتصـاالت

القيــود علــى نقــل  -
  اخل...وجيـاالتكنول

  املنافسة الدوليــة -
  أمناط التجارة الدوليـة -
  التكتالت االقتصاديـة -
الشــركات املتعــددة  -

ــابرة   ــيات والع اجلنس
  للقـارات

ــا  - دور تكنولوجيــ
  املعلومـات

  التحالفات اإلستراتيجية -
  الصراعات القومية -
  القوانني الدوليـة -
النمو االقتصـادي يف   -

  ملمنـاطق العـا
العوملة وآثارها علـى   -

  اخل...املؤسسـات
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املؤسسـة وذات من والقوى والعوامل اليت تكون قريبة  راتتشتمل بيئة الصناعة على العديد من املتغي 
  من خالل منوذجه املعروف بنموذج قوى املنافسـة  )Porter Michael( هبينها ما تأثري مباشر عليها، لعل أمهّ
اخلني دين، قوة تفاوض العمالء، ديـد الـد  اوض املورقوة تف: ة هيقوى أساسي والذي يشتمل على مخس

إىل النموذج  قوة سادسة إضافة بني املؤسسات القائمة، وقد متّة املنافسة ديد املنتجات البديلة وشد دد،اجلُ
ق لشرح وفيما يلي نتطر .متارسه على املؤسسات ميكن أن الذيللتأثري  يف السلطات العمومية نظراً ةلواملتمثّ

  .بشيء من التفصيل لك القوىت

  شدة املنافسة بني املنافسني احلاليني: الفرع األول

ما واليت تكون يف العـادة متقاربـة يف     مجيع املؤسسات العاملة يف قطاعٍل املنافسون احلاليون يفيتمثّ
ت أو لتقـدمي منتجـا  احلجم واإلمكانيات، حيث تتنافس هذه املؤسسات فيما بينها للحصول على املوارد 

أن تقـوم جبمـع املعلومـات      تريد معرفة منافسيها يف القطاعخدمات متماثلة للزبائن، وعلى املؤسسة اليت
كام احلالية وكذا تطلّعام املستقبلية، هذه املعلومات تكون ذات طبيعـة  واليت تعكس حتر ،الكافية حوهلم

 ال املبيعات، وكـذلك قواعـد البيانـات   جماستخبارية، حيث ميكن مجعها من مصادر خمتلفة كالعاملني يف 
   .1رة على نطاق جتاري ولدى خدمات املعلوماتاملتوفّ

على ذلـك يـتم حتديـد نـوع      وبناًء ،املنافسني يمكِّن املؤسسة من تقدير شدة املنافسة إنّ معرفة
  هجوميـة  عـادة مـا تتبـع إسـتراتيجيات     ةفاملؤسسات القوي إتباعها؛ اإلستراتيجية اليت ميكن للمؤسسة

)Stratégies Offensives(، بـع املؤسسـات الضـعيفة    يف حنيإسـتراتيجيات دفاعيـة    تت)Stratégies 

Défensives( ديدات للتعامل مع ما تواجهه منعلى جمموعة من العوامل  ة املنافسة يف القطاع، وتعتمد شد
  :2نذكر منها ما يلي

دالت بطيئة، فإنّ املنافسة تزداد بني املؤسسات نظـراً  فعندما ينمو النشاط مبع :معدل النمو يف النشاط .1
 .ة للمنافسنيصص السوقيمن خالل حماولة اكتساب احل ،لكون هذه األخرية تسعى للنمو والتطور

متقاربة يف وكانت املؤسسات املتنافسة  زاد عددتزداد حدة املنافسة كلما حيث  :عدد وحجم املنافسني .2
يطرة اً أن يسعى كل منافس إىل الستوازن يف القوى، حيث من احملتمل جدوبالتايل يكون هناك  ،احلجم

سسات فقط هي املسيطرة على عندما تكون هناك بعض من املؤ وبالعكس فإنّ املنافسة تقلّ ،على اآلخر
  .القطاع

                                                 
1
   دار اليازوري العلميـة : عمان، منهج متكامل -اإلستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجيحممد صبحي إدريس،  وائل ،خالد حممد بين محدان. 

    .69.، ص2007للنشر والتوزيع 
2. Frédéric Leroy, Les stratégies de l'entreprise, 2e édition, Dunod, Paris, 2004, p.19.   
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فسة تكون املنتجات اليت يقدمها املنافسون، فإنّ املنا ما كان هناك متاثل وتشابه يففكلّ :تشابه املنافسني .3
وج إىل آخـر بالنسـبة   من منت )Les coûts de transfert(أكثر قوة وهذا األمر جيعل تكاليف التحول 

 .الختيار املنتوج ، ويف هذه احلالة ال جيد هذا العميل أمامه سوى السعرللعميل ضعيفة

ملنافسة، حيث يكون ي إىل زيادة حدة افهذا االرتفاع يؤد :ارتفاع التكاليف الثابتة وتكاليف التخزين .4
من الواجب على املؤسسات العمل وفق نظام اإلنتاج الواسع من أجل ختفيض التكاليف الثابتة للوحـدة  

، غري أنّ املؤسسات الصغرية احلجم واليت متتلك القليـل من املوارد ال يسعها القيـام بـذلك   الواحدة
 .يف وضعية غري مناسبة تكونوبالتايل 

وبالتـايل   ،من القطـاع  ي جمموعة احلواجز اليت متنع املؤسسة من اخلروجوه: وجود حواجز اخلروج .5
تفكّـر يف   امتالك املؤسسة الـيت  حىت وإن كانت رحبيتها حمدودة، ومن تلك احلواجز تستمر يف التنافس

وبالتايل يكون مـن   ،واليت يصعب بيعها نظراً الرتباطها مبجال معني ،صاخلروج ألصول عالية التخص
من حواجز اخلروج كذلك قيام الدولة مبنع بعض املؤسسـات مـن    ،دامها يف جمال آخرالصعب استخ

   .اخل...اخلروج حىت يتم تفادي التكاليف اليت تنتج عن تسريح العمال

  ددـاخلني اجلُديد الد: الفرع الثاين

ما ميتد ليشـمل  على املنافسني احلاليني فقط، وإن ال يقتصر التهديد الذي ميكن أن تتعرض له املؤسسة
هذه املؤسسات تضيف طاقة إىل نفس القطاع نافِسةالتهديد الناتج عن إمكانية دخول مؤسسات جديدة م ،

ب يف زيادة املعروض من السلع واخلدمات يف السوق، حبيث إذا مل يقابل هذا العـرض  جديدة تتسبإنتاجية 
املنافسة بني املؤسسات وتـدخل يف حـرب    بزيادة مماثلة يف الطلب فإنّ ذلك سوف يؤدي إىل زيادة حدة

تلك املؤسسـات مـن ممارسـة     ي يف النهاية إىل ختفيض األرباح اليت ميكن أن حتصل عليهاسعرية، مما يؤد
حىت  هاحتليل واليت جيب عليهاعوائق ال جمموعة من إىل القطاع اخلةالد ةدياجلد تعترض املؤسسات، ونشاطها

احملتملة وبالتايل مستويات الرحبية يف املستقبل، وميكن توضيح أهـم هـذه   املنافسة  ةحتليل درج تتمكن من
  :1العوائق فيما يلي

تشري اقتصاديات احلجم إىل اخنفاض تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة نتيجة اإلنتاج  :اقتصاديات احلجم .1
 اخنفاضـاً وبتكاليف أكثر فاملؤسسات الكبرية ميكن أن تنتج كميات كبرية من املنتجات  ؛حبجم كبري

 .األصغر حجماً عكس املؤسسات املُنافسة

وذلك بإجبارهم على البدء باإلنتاج حبجـم   حلجم من دخول منافسني جدد للقطاعحتد اقتصاديات ا
   .)Un désavantage de coût( أو قبول نقائص من حيث تكلفة اإلنتاج كبري

                                                 
1. Giorgio Pellicelli, Stratégie d'entreprise, 1re édition, De Boeck, Belgique, 2007, p.p.132-133.  
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متخصصـة   هاراتمورة امتالك يتطلب العمل يف بعض القطاعات، ضر :احلصول على التكنولوجيا .2
 .احلصول عليهادد اخلني اجلُعلى الدوقدرات تكنولوجية واليت يكون من الصعب 

قد متتلك املؤسسات القائمة منتجات وعالمات متميزة نتيجة اإلبداع واإلنفاق على  :تمتييز املنتجا .3
دد حاجزاً لدخول منافسني ج مما قد يشكِّل والذي خيلق والء كبري لدى العمالء، ،وغريها اإلعالنات

ينبغي عليهم حتمل نفقات أكرب على اإلعالنات وترويج املبيعات لكي يتم كسب والء جمموعة  حبيث
 .إىل وقت، باإلضافة إىل املوارد الالزمة لذلكمن الزبائن، ولتحقيق هذا اهلدف فإنّ ذلك حيتاج 

 منتجـات  ي عند انتقاله من التعامـل مـع  وهي التكاليف اليت قد يتحملها املشتر :تكاليف التحول .4
سواًء كانـت مرتبطـة   (هذه التكاليف  ،مع منتجات وخدمات أخرى إىل التعامل ،وخدمات معينة
، وبالتايل يكون من الواجب على هذا اخل اجلديد إىل القطاعتشكِّل حاجزاً أمام الد )باملال أو الوقت

ه عن املنتوج ـتلك التكاليف اليت حتملها نتيجة ختلّي تفوق عرض مزايا عالية للمشتري احملتملاألخري 
 .القدمي

على قنـوات   احلصول على القادم اجلديد يصعب يف بعض القطاعات :الوصول إىل قنوات التوزيع .5
سيطرة على أحسن القنـوات، كمـا   فاملؤسسات القائمة غالباً ما تكون م توزيع لتصريف منتجاته؛

مع املو ةدتكون هلا عالقات جيشكِّزل أحد احلواجز للدخول إىل القطاععني، وهذا ما ي. 

قد متتلك املؤسسات املتواجدة يف السوق مزايا يف التكاليف يصعب  :نقص املزايا من حيث التكاليف .6
مع موارد املواد األولية  املوقع املناسب :دد تقليدها، وميكن أن تتجسد هذه املزايا يفعلى الداخلني اجلُ

أصـول يف سـنوات    ، إمكانية الوصول إىل مصادر مالية بأقل تكلفة، شراءافذ التوزيعوالعمالة أو من
 .اخل...يةأو احلصول على مزايا من طرف الدولة أو السلطات احمللّ ،ماضية قبل زيادة أسعارها حالياً

قد حتد الدولة من دخول مؤسسات جديدة يف بعض القطاعات من خالل القـوانني  : تدخل الدولة .7
 بإمكـان فقـط  يكون و، ومن األمثلة على ذلك قطاع النقل واالتصاالت، اليت تسنها يعاتوالتشر

 .إىل تلك القطاعات املؤسسات اليت تستجيب لبعض الشروط الدخول

  دينالقوة التفاوضية للمور: الفرع الثالث
تلك األطراف من أفراد  همدون املور مبختلـف   قطاعالقائمة يف ال م ص مالـومؤسسات، واليت متد

وذلـك   )املعلومات وغريهـا و العمالة، األموالآلالت والتجهيزات، املواد اخلام، ا( املدخالت احتياجاا من
املوردين ودرجة هؤالء باين عدد ، ويتوالوفاء بالتزاماا جتاه عمالئها اإلنتاجية يف العمليةاستمرارها لضمان 

  دينتعتمد على عدد حمدود مـن املـور   م ص مالـف ا؛اعتماد املؤسسة عليهم وفقاً حلجمها وطبيعة نشاطه
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 )General Motors(شركة : فعلى سبيل املثال ؛منهمكبري عدد  علىاعتماد الشركات الكبرية  يكونبينما 
      .1األمريكية ال يقل عدد مورديها عن مخسة آالف مورد تقريباً

حتياجاـا مـن املـواد    ومسـتمر ال تدفّق ثابت كيفية توفري  حولوعادة ما تبحث إدارة املؤسسة 
ريد من شأنه ديد استمرارية النشاط، كما الت التووبأسعار مناسبة، ألنّ أي اختالل يف معدواملستلزمات 

ق، لذا فإنّ املؤسسـة  اخنفاض يف هامش الربح احملقّ أنّ ارتفاع تكلفة تلك املواد واملستلزمات يعين يف املقابل
، والقيـام  دين من حيث جودة املـادة املُـوردة وسـعرها   مر عن أفضل املوريقع عليها عبء البحث املست

     .باالتصاالت الالزمة لتحقيق ذلك

م أن ميارسووبناء على ذلك، فإنّ املورمـن خـالل    ،ما يف قطاعٍ نياملنتجضغوطاً على  ادين بإمكا
 مبوقف قـوي  اعويتمتباإلمكان أن أي أنهم  ؛أسعار أو خفض جودة ما يقدمونه من توريداتديدهم برفع 

مقابلة بوا يف تقليص أرباحهم إذا مل يكن لديهم القدرة على أولئك املنتجني، مما ميكن أن يتسبيف عالقتهم مع 
دين يف لمورليت تزداد فيها القوة التفاوضية ل، وميكن ذكر احلاالت امن العمالء املباشرين الزيادة يف التكاليف

  :2ني فيما يليعالقتهم مع املنتج
1. دة   دين، حيث تكون هلم القدرة على التحكّم يف أسعار وجودةوجود عدد قليل من املوراملواد املُـور

  ؛وكذلك آجال تسليمها
2. مها املورز يف خصائص املواد واملستلزمات اليت يقد؛د للمشتريالتمي 

 ؛داخل القطاعن املدخالت البديلة اليت ميكن أن يلجأ إليها املنتجو أو حمدودية نقص .3

 ؛ديناملور موعبالنسبة  اًعميالً مهم ا ال تكون الصناعة اليت تقوم بالشراءمعند .4

 دين مرتفعة؛من املور إذا كانت التكاليف املتعلّقة بإمجايل املشتريات .5

6.  ديـداً بإمكا  عندما يستطيع املـور نيـة إجـراء تكامـل أمـامي يف القطـاع     دون أن ميارسـوا                  
)en aval L'intégration(؛ 

مة يف شـكل  منظّ - ديناملور اليت تتعلّق بطبيعة احلال مبجموعو -يف حالة ما إذا كانت القوة العاملة  .7
 .نقابة للعمال

  )املشترين(ة للعمالء القوة التفاوضي: الفرع الرابع

ؤسسـة مـن السـلع    يف األفراد أو اهليئات اليت تسـتهلك خمرجـات امل   نوالعمالء أو املشترل يتمثّ
ة بالغة يف أمهي لعمالء، ولعنيأو وسطاء موز واخلدمات، سواء كانوا مستهلكني ائيني أو مشترين صناعيني

                                                 
1
 .202.، ص2007دار الفكر اجلامعي، : ، اإلسكندريةمنهج حديث معاصر -إدارة األعمالطارق طه، . 

2. Abdurrahman Al-Juboori, Taher M. Mansoor, strategic management, concepts, context and cases, First 
edition Dar Wael publishing, Amman, 2005, p.85.     
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إشباع حاجـام   ها، لذلك فإنها حتاول باستمرارنشاط جودها واستمرارها يف، فهم أساس وحياة املؤسسة
دراسات حوهلم، ومن أهم النقاط الواجـب  حبوث وراء وتلبية رغبام املتغيرة، وذلك من خالل القيام بإج

  :1ما يلي دراستها يف هذا الصدد

  بيان نوعيات املستهلكني وتقسيمام؛  -
-   وأمناطهم االستهالكية؛ مدراسة وحتليل سلوك املستهلكني وتفضيال 

 التعرف على الدخل والقوة الشرائية وخاصة ما يتعلّق باإلنفاق على منتجات املؤسسة؛   -

 .للمستهلكنيدراسة اخلصائص الدميوغرافية    -

مبعـىن   ؛)Customer-Orientation(هة بالعميل املؤسسات سياسات تسويقية موج اً معظمحالي تتبنى
هة بالدرجة األوىل حنو العميل وحتقيق رضاهأن جهود وخطط املؤسسة تكون موج كمـا  -ته على اعتبار أمهي

 رغبـات طية مجيع األسواق وتلبية خمتلف الناحية الواقعية لن تستطيع تغ ونظراً ألنّ أي مؤسسة من -ذكرنا
التركيـز  إستراتيجية  تبعهذه األخرية ت ، فإنّمتوسطةو صغرية أاملؤسسة  إذا كانتة خاص وحاجات عمالئها

؛ أي ؛ مبعىن تقوم بإنشاء سوق خاصـة ـا  من العمالء دةدحبيث ختدم شرحية حم على جزء معين من السوق
   .من هذا البحث الفصل األولإليها يف اليت أشرنا و ،إستراتيجية العش تبعت

ة، بإمكام أن يكونـوا مصـدراً للفـرص    اهلامة يف البيئة التنافسي العمالء باعتبارهم أحد القوى إنّ
نت من االستفادة من الفرص ومواجهة التهديـدات  وكلما زادت معرفة املؤسسة م كلما متكّ ،والتهديدات

هم فإنّ ذلك ميـنح  )املؤسسات العاملة يف الصناعة(احملتملة، فإذا كان العمالء يف مركز قوة بالنسبة للبائعني 
أو احلصول علـى   لتأثري على ختفيض األسعار أو زيادة حجم اخلدماتعلى التفاوض من خالل اأكرب قدرة 

وترتفع القوة التفاوضية للعمالء يف احلـاالت  ، يف القطاع قةالت الرحبية احملقّر على معديؤثّ ، ممامزايا أخرى
  :2التالية
  البائع؛ أو شرائهم لكميات كبرية بالنسبة لرقم أعمال ،ز العمالءتركُّ .1
2. ة معتربة من تكاليف أو مشتريات العميل؛إذا كانت املنتجات املشتراة متثل حص 

الء باالنتقال من بائع إىل آخـر  يزة، وهذا ما يسمح للعمملنتجات املشتراة منطية أو غري ممإذا كانت ا .3
 بسهولة؛

 ؛اليت يتحملها العمالء عند انتقاهلم من التعامل من بائع إىل آخر تكاليف التحول اخنفاض .4

 إذا كانت األرباح أو اهلوامش اليت حيققها العمالء منخفضة؛ .5

                                                 
1
جمموعة النيل العربية : ، الطبعة األوىل، القاهرةاإلدارة اإلستراتيجية ملواجهة حتديات القرن احلادي والعشرينعبد الفتاح املغريب،  عبد احلميد. 

   .116.ص ،1999
2. Jean-Pierre Helfer, Michel Kalika, Jacques Orsoni, Management stratégie et organisation, 7e édition 
Vuibert, Paris, juin 2008, p.95.  
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  ؛)en amont L'intégration( ل العمالء ديداً بإمكانية التكامل اخللفيعندما يشكّ .6

 ؛دة منتجات أو مستوى خدمات القطاعإذا كان املنتوج ال يؤثّر أو له تأثري قليل على جو .7

 .اخل...عندما ميتلك العميل معلومات كاملة عن املنتج من حيث األسعار، التكلفة، الطلب .8

  ةـالبديلواخلدمات ديد املنتجات  :الفرع اخلامس
د املؤسسة هو إمكانية اإلحالل السهل اليت ميكن أن دإنّ من بني أحد القوى اهلامة يف بيئة الصناعة و

دي وظـائف مشـاة   منتجات أو خدمات تؤ إجيادواإلحالل هو  مها؛قداليت ت ألحد املنتجات أو اخلدمات
، أو تؤدي نفس الوظائف بصورة أفضل دون الزيـادة  وبتكاليف أقلّ لوظائف املنتجات أو اخلدمات األصلية

للحديد أو األملنيوم يف صناعة بعض أجزاء السـيارات   البالستيك بديالًيعد سبيل املثال على ف ؛يف التكاليف
ويميكن اإلشارة إىل أنّ، واخل...للقماش قي صناعة املناديل استخدام الورق بديالً عد قد  ر التكنولوجيالتطو

ساهم يف خلـق  لوجيا احليوية مثالً يف التكنو فالتقدم ل كبري يف إجياد املنتجات واخلدمات البديلة،بشك ساهم
حيـث  االتصاالت بالنسبة ال احلال  كذلك، ىعالج املرضيف  اًستخدم حالياألدوية اليت تمن لكثري  بدائل

وأشكال أخرى من االتصاالت الرقمية حمل  ،الربيد اإللكتروين، الشبكات الداخلية واخلارجية حلّ استخدام
  .اخل...الربيد العادي 

حتـول العمـالء إىل    احتماله املنتجات أو اخلدمات البديلة يف تفرضميكن أن لتهديد الذي يكمن او
ر تلـك  االخنفاض أسع نظراًوهذا  ،ملؤسسةامنتجات وخدمات االستمرار يف استخدام من  بدالً استخدامها

بكل البـدائل  ة تامة فمعرها، لذلك على املؤسسة أن تكون على ملمزايا اجلديدة اليت ميكن أن تقدلو البدائل
يف البحث والتطور كمحاولة لتخفيض األسـعار ورفـع    اة واحملتملة، وأن تسعى إىل زيادة استثماراليااحل

املنتجات واخلدمات البديلـة يف  ويزيد ديد  ،وخدماا مستوى اجلودة دف خلق متايز واضح يف منتجاا
  :1ةالتالي االتاحل

  ؛بديلة على إشباع حاجات العمالء بطريقة أرخص وأفضلقدرة املنتجات واخلدمات ال .1
دة وجـو من املقارنة بني سعر وجودة املنتج البديل وسعر  نهاملعرفة لدى العميل اليت متكّعدم توافر  .2

 املنتج األصلي؛

 ؛عدم حتمل العميل لتكلفة حتول نتيجة اختاذ قرار شراء املنتجات واخلدمات البديلة .3

قصور اإلمكانيات ل نظراً د، وال ميكن تعديل منتجات القطاعهو املنتج الوحي كان املنتج األصليإذا  .4
           .خراملادية و اآلالت وعدم قدرا على إنتاج منتج آ

   :2ما يلي جيب عليهاديد البدائل املسبق على  فعرحىت تتمكّن املؤسسة من التو
                                                 

1
  .124.مرجع سابق، ص حممد أمحد عوض،  .

2. STRATEGOR, Politique générale de l'entreprise, 4e   édition, Dunod, Paris, 2005, p.45. 
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- الرؤية الواسعة لذلك؛ من خاللمة ظيفة اليت يؤديها املنتج أو اخلددة للواملعرفة اجلي  
  .اجلديدة ذات التطبيقات املتنوعة تمتابعة التكنولوجيا -

  )ةـدولال(دور السلطات العمومية : الفرع السادس

عنـد  البيئة اخلارجية العامـة   ق إليه سابقاً كأحد متغرياتالتطر املتغري احلكومي قد متّ بالرغم من أنّ
ر ، إالّ أنّوالقانونيةرات السياسية حديثنا عن املتغيثرة ؤاملومة االعناصر اهل أحدلك كذ رهاعتبا ميكن هذا املتغي

  .)املوايل نظر الشكلا( .)Porter( كقوة سادسة يف منوذج إضافته حيث متّ ،اخلارجية اخلاصة ةبيئاليف 

  )Porter(وذج ـة حسب منـوى املنافسة يف بيئة الصناعـق ):II-3(الشكل رقم 
   

  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Source : Jean-Pierre Helfer, Michel Kalika, Jacques Orsoni, Management stratégie et organisation, 7e 
édition, Vuibert, Paris, juin 2008, p.94. 

اليت  واإلجراءات والتشريعات ننيالقوا متلكه من سلطة اختاذ القرار عن طريق جمموعة وما ةدولال إنّ
  الرقابة على األسعار ،متابعة وتنظيم املنافسة ،والرسوم، قانون العمل، قوانني محاية البيئةالضرائب ك( هاضعت

ففـي بعـض    ؛مباشراً يف حتديد سياسات وأنشطة املؤسسـة وراً مؤثّ تلعب دوراً )اخل...املساعدات والدعم
للمؤسسة اًمساعد عامالًأن تكون  ااألحيان بإمكا أخرى تكون  وأحياناً ،هارواالزد النمو ىعها علمما يشج

  .وقدراا على املنافسة أرباحهاى لر عيؤثّ قدمما  ،هلا دهدمود قيعامل مك
تصـرفاا   لّة أن تتدخل وتؤثّر على أي من القوى اخلمس املذكورة سابقاً، حيث حتدولال تستطيع

، خاصة يف الـدول  ةً بيئة التنافس كلي، وبالتايل بإمكاا أن تعمل على تغيريالسوق يف القطاع ديناميكية حملّ

البدائل اخلونالد 

 دونورـامل

 الءـالعم

قوة 
 التفاوض

قوة 
 التفاوض

 ديد ديد

  السلطات العمومية
 )يةقانون اتسلط(

املنافسون يف 
  الصناعة

 شدة املنافسة



   لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةا في اإلدارية وأهمية استخدام نظم المعلوماتي التحليل البيئ .........: .....الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

106 
 

 ات العموميـة فيهـا  ـمن قبل السلط لوتدخ توجيه تعتمد اقتصادياا بشكل كبري علىمازالت النامية اليت 
  :لبيئة الصناعة كما يلياملشكِّلة  ة على القوى اخلمسدولل التأثري تدخ بشكل موجز حنوضاآلن و

• اإلنتاجيـة أو إىل توسـيع   ما إىل زيادة طاقتها  قطاعٍالعاملة يف قد حتتاج املؤسسات  :ة املنافسةشد       
احلصول على ترخيص مـن  كذلك والكافية لكون هذا األمر حيتاج إىل املوارد  ونظراً، استثماراا

من قبل هذه األخرية  ومنح الترخيص ز يف ختصيص تلك املوارديالتمي نّإف ،ةسلطات العموميطرف ال
ـ  ، وهيمنة مؤسسة أو عدد حمدود من املؤسسات على السوق يؤدي إىل سيطرة  فضخنومـن مث ت

 أومن التـوازن   ل الدولة وتعمل على خلق نوعوعلى العكس من ذلك فقد تتدخ ،درجة املنافسة
ة وحدة شد ازديادتايل الوب ب عليه وجود عدد كبري من املنافسني،رتمما يتبني املؤسسات التساوي 
كاملشروعات  ؛ات معينة من املؤسساتلنوعية يف خلق مزايا تنافسية دولم الهسات قد كما املنافسة،

، وبإمكاا كذلك ختفيض أو إزاحة جماالت معينة من التنافس من الصغرية أو شركات القطاع العام
ل سياسـاا القطاعيـة   من خال عمالاألة على جمال دولالر تؤثّ وأخرياً ،م يف األسعارخالل التحكّ

ففـي ظـل السياسـات     الت منو صناعات معينة؛ا التأثري بشكل جوهري على معدشأواليت من 
 على حصص أكرب مـن السـوق  ة املنافسة للحصول ة وشدعية سوف تنخفض حدعية التوساالقط

 .ة املنافسةاالنكماشية حيث تزداد شد وعلى العكس من ذلك يف حالة السياسات

، حيث ميكن هلـا أن  دد إىل السوقجعلى دخول منافسني  دولةر التؤثّ :قالسوحواجز الدخول إىل  •
من خالل وضع القيود كمتطلبات التـرخيص أو   القطاعاتإىل قطاع من  ددمنافسني ج دخول تعيق

، كما تستطيع وضع حواجز للدخول بطريقة غري مباشرة مـن  تقييد الوصول إىل املواد اخلام وغريها
 . محاية البيئة من التلوث وقوانني السالمة وغريهاخالل وضع ضوابط االستخدام وكذلك قوانني

نة من أجـل  معي مرين احملليني بالدخول إىل قطاعاتللمستث ة تسهيالتدولمن جانب آخر قد متنح ال   
ديناميكيـة   ؤثّر علىأن ي اخل، فكل هذا من شأنه...محاية السوق من املنافسة األجنبية وتقييد االستراد

 .املنافسة داخل القطاع

 ة على األسعار النسبية للمنتجاتكومتؤثّر إستراتيجيات وسياسات احل :البديلةواخلدمات املنتجات  •
هلا، حيث بإمكاا أن تقوم بإنتاج منتجـات أو   حالليةإلوبالتايل على املقدرة ا ،يف السوق واخلدمات

ا ما جيعلها تكون ، وهذؤسسات اخلاصة العاملة يف القطاعامل تقدمي خدمات بديلة ملنتجات وخدمات
 .كطرف منافس هلا

• دين والعمالءالقوة التفاوضية للمور: لكـل مـن    فاوضـية تؤثّر السلطات العمومية على القوة الت
العمالءودين املور، م التا أن تزيد من قوفاوضية حيث بإمكاأو تعمل على التفّرت قليل منها، فإذا و

فإنّ ذلك قطاعيف ال ون معهااملؤسسات اليت يتعامل هلم احلماية ضد ،سوف يزيد من قوم التفاوضية 
عمليات  الرقابة علىب الدولة تماق لوفمثالً  ؛ا تكون يف صاحلهم أو أنّ بعض اإلجراءات اليت تقوم
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حيـث   دين احمللينيالقوة التفاوضية للمورمن زيد فإنّ ذلك ي ،اليت حتتاجها املؤسسات استراد املوارد
ـ  املشترين إلزامويتم  وريد أقلر البديلة للتاملصاد تصبح ي، كمـا أنّ بعـض   بالشراء من السوق احمللّ

 د أو املشـتري قوة التفاوض لدى املور تعمل على إضعافحبيث  ،تكون يف غري صاحلهم اإلجراءات
ـ    هباجتا دة لعمليات التكامل اخللفيالتشريعات املقيتلك ك اه املواد اخلام أو التكامـل األمـامي باجت

 . األسواق ومنافذ التوزيع

فاا ل تصـر ، حيث تشكّتنافسية للمؤسساتبيئة الالاً يف طرفاً أساسي عدالدولة ت ضح أنّيت ،مما سبق
أن تأخذ  وديناميكية املنافسة، لذلك على املؤسسات مؤثّرة يف هيكل القطاعوة كربى قو فاتتلك التصـر 

  .عناصر بيئتها اخلاصة لىع بعني االعتبار وكذلك مدى احتمال أثرها
 نشـاطها يف بيئة  م ص مالـ على رميكن أن تؤثّاليت  أهم العناصر حتليل نكون قد تطرقنا إىل ،ذاو

كـثرية   إىل أنّ هناك عناصر أخـرى  هنا، اإلشارة بنا ه جتدرغري أنPorter(، ( وذلك وفق اعتبارات منوذج
أخذ تأثرياـا بعـني   و القيام بتحليلها م ص مالـ على بحبيث يكون من الواج، تدخل يف إطار هذه البيئة

    .اخل...مجاعات الضغط، النقاباتو أرباب العمل اتحادات، )الوسطاء(املوزعون املقرضون، : منهاو ،االعتبار

 عناصـرها  فيما بـني  فاعلبيئة وأياً كانت مستوياا، فإنّ هناك ترابط وتال نشري إىل أنّ ،ويف األخري
 إىل النمو أو التراجـع  بالقطاعا يؤدي بشكل مباشر مم لنشاطعلى بيئة ا العامة مبختلف متغيراا تؤثّرفالبيئة 

من حيث درجة استقرارها، حجم املوارد املتاحة هلا وغريهاللمؤسسةر على البيئة الداخلية ؤثّوهذا بدوره ي ،  
     .والشكل املوايل يوضح ذلك

  ةـلبيئة لـاملختلف ستوياتاملبني اعل ـالتف ):II-4(الشكل رقم 
     

  
  
  
  
  
  

  
 

 
Source : Adapté de Gerry Johnson et al, Stratégique, 8e édition, Pearson Education, France, 2008 p.62. 

 سوف نتطرق من خالله إىل حتليـل  الثاين بحثاملئة الداخلية للمؤسسة، فإنّ واآلن، وعلى ذكر البي
  .م ص مالـخاصة يف  ، وبصفةتشتمل عليها هذه البيئةاليت أهم العناصر 
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:  
.  

اليت  تغيراتبدرجة كبرية باليتأثّر على حتقيق مستويات اإلجناز املطلوبة  م ص مالـقدرة  شك أنّ ال
 من فـرص وديـدات  عليها تفرضه ميكن أن وما  ،)العامة والتنافسية( احمليطة ا البيئة اخلارجية حتدث يف

علـى اسـتغالل الفـرص وجتنـب      فقدرة هذه املؤسسات -األول املبحثيف  سبق وأن رأينا كما-خمتلفة 
والـيت  فات ، ومثل هذه التصرللقيام بذلك اليت تتبنهاعلى نوع التصرفات  كبري إىل حد يتوقّف التهديدات

والذي  ،الداخلية يئتهابعناصر وتشخيص بتحليل  هاقيامالّ يف ضوء ال ميكن تقريرها إ تأخذ بعداً استراتيجياً
ف على  مكّن منيوجوانب الضعف فيها جوانب القوةخمتلف التعر.  

وقد اختلف الكتاب والباحثون يف حتديد عوامل البيئة الداخلية، فالبعض أكّد على املوارد املتمثّلة يف  
تنظيمية واملتمثلـة يف هيكـل   املوارد املالية، البشرية، اإلنتاجية واملعنوية، وأكّد آخرون على عوامل إدارية و

اإلنتاج، التسويق، األفراد واملالية : إضافة إىل املوارد والعوامل الوظيفية وهي االتصاالت، ،املؤسسة وثقافتها
   .إىل غري ذلك والبعض كان تركزيهم على العوامل املالية والرحبية، إضافة إىل اجتاهات الصناعة واملنافسني

 أهم هذه العوامـل سنركّز على  ،أساسية لبامط يتم تقسيمه إىل ثالثةسالذي هذا املبحث  من خالل
 املطلب الثـاين ، ويف ة حتليلهاأمهيوية داخلمفهوم البيئة ال املطلب األول من خالل ،البداية يف ،نتناولحيث 

راتاملق إىل حتليل نتطرواالتصـاالت  الثقافة التنظيمية ،اهليكل التنظيمي ، وذلك بالتركيز علىالتنظيمية تغي  
   .للمؤسسة املشكّلة األساسية الوظائفحتليل فنتطرق فيه إىل  املطلب الثالثأما 

  يةداخلة البيئة الـماهي: املطلب األول
  يةداخلوم البيئة الـمفه: الفرع األول

حسب  ، وذلكللمؤسسةوجد مفهوم حمدد ومضبوط ملا ميكن أن تعنيه البيئة الداخلية ال ييف احلقيقة، 
 وإمكانياـا  وطبيعة نشـاطها اخلية حسب أحجامها الد يف مكوناا راجع لكون املؤسسات ختتلف ،ينارأ

حاولـت أن   والبـاحثني  ابمن قبل الكت إلشاراتهناك بعض ا وبالرغم من ذلك، وغريها وظروف عملها
  :نستعرضها فيما يلي للمؤسسة ملفهوم البيئة الداخليةتعطي تصوراً عاماً 

واملعرفية والتنظيميـة  جمموعة العوامل واملكونات واملتغيرات املادية ": للمؤسسة الداخلية ةيئالببيقصد 
   .1"لة الوثيقة حبدود املؤسسة الداخليةالص تذا

                                                 
1
  .283.صيس، مرجع سابق، ، وائل حممد صبحي إدرالغاليب طاهر حمسن منصور. 
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حبيث يكون هلذه األخرية قـدر   ،ةؤسسكافة املتغيرات اليت حتدث داخل امل" :كما يقصد ا كذلك
    .1"لسيطرة عليهامن ا كبري

ذاا، من حيث األطر اإلدارية والفنية العاملة فيها، واألنظمة اليت تتعلّق باملؤسسة  البيئة": يكذلك ه
، وأمنـاط  التكنولوجيا املسـتخدمة و، وإجراءات وسياقات تنفيذها ، واهلياكل التنظيميةالرمسية وغري الرمسية
  .2"كل ما يتعلّق بالنظم الداخلية للمؤسسةأي  وغريها؛ االتصاالت السائدة

من عناصر  ،املؤسسة يقع داخل حدود كل ما يف مثّلتت للمؤسسةنستنتج أن البيئة الداخلية  ،تقدممما 
ـ و الداخلية ؛ أي كل تلك العناصرمعنوية وأ ، بشريةسواء كانت ماديةومكونات  تضـافرها  يـؤدي   يتال

عكـس  على ، واملؤسسةلها جدت من أجإىل حتقيق األهداف اليت وومع البيئة اخلارجية ا بعضه مع هاتفاعلو
يطرة من الصعب السيكون أنه  ا سابقاًنذكر اليت، البيئة اخلارجية ومتغيرات عواملل بالنسبةاحلال عليه ا هو م

 وتكون قريبـة منـها   حتت تصرفها ألنها تقع نسبياً طرة عليهايل السسهت، فإنّ عوامل البيئة الداخلية عليها
    .ارات بشأاميكن اختاذ القربالتايل و

  البيئة الداخلية حتليلية أمهّ: الفرع الثاين
ـ  البيئة الداخلية للمؤسسةعناصر ومراجعة  عملية حتليلل إنّ خاصـة مـن الناحيـة     ،ة كـبرية أمهي

 ةاإلسـتراتيجي يف حتديد واختيار البدائل االستناد إليها  األساسية اليت يتم أحد الركائز عدإذ ت ،اإلستراتيجية
  :3يساهم فيما يليفإنّ التحليل البيئي الداخلي  وعلى وجه التحديد بة،املناس
 ؛تقييم القدرات واإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة للمؤسسة �

أو اليت تعمـل يف نفـس    التعرف على الوضع التنافسي النسيب للمؤسسة مقارنة باملؤسسات املماثلة �
 ؛القطاع

 ي إىلمستقبالً، مبا يؤد والبحث عن طرق تدعيمها منها الستفادةوابيان وحتديد نقاط القوة وتعزيزها  �
 على استغالل الفرص أو مواجهة املخاطر؛ زيادة قدراا

أو احلد مـن   ، وذلك حىت ميكن التغلّب عليهااستكشاف نقاط الضعف أو جماالت القصور التنظيمية �
 آثارها السلبية؛

ـ  ت الفرص واملخاطر، وجماالحتقيق الترابط بني نقاط القوة والضعف � ة ، مبا يساعد على زيـادة فاعلي
 .االستراتيجيات املختارة

                                                 
1
 .د صاحل احلناويحمم، 103 .، ص2002/2003، الدار اجلامعية: اإلسكندرية، واملالمقدمة يف األعمال  د فريد الصحن،حمم.  

2
 .د حسن الشم2000 دار املسرية للنشـر والتوزيـع والطباعـة،   : ، الطبعة األوىل، عماننظرية املنظمة، خضري كاظم حممود، اعخليل حمم      
 .189 .ص

3
  .210.ص ،مرجع سابق مجال الدين حممد املرسي،، ثابت عبد الرمحان إدريس .
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   رات التنظيميةاملتغي :املطلب الثاين
   يـاهليكل التنظيم: الفرع األول

فبموجبه يتم توزيـع  مؤسسةي عترب اهليكل التنظيمي أحد املكونات األساسية يف البيئة الداخلية ألي ،
وتتحدد شبكات االتصال وانسياب املعلومات بني خمتلف املسـتويات   الحياتاألدوار واملسؤوليات والص

الذي يشغل وظيفة  وهكذا تتشكّل اإلدارات الرئيسية والفرعية وصوالً إىل مستوى الفرد التنظيمية واإلدارية
سـائل  اموع الكلّـي للو ": أنهيكل التنظيمي على ف اهليعرتبذلك ميكن و ضمن إطار هذا اهليكل،معينة 

تنظـيم  ": كذلك بأنهميكن تعريفه أو  ،1"التنسيق بينهاوضمان  مهام خمتلفة إىليف تقسيم العمل  املستخدمة
  .2"رمسي للمراكز واألدوار والعالقات بني األفراد واألقسام حنو حتقيق أهداف ومهام املؤسسة

اليت اهلياكل التنظيمية تلك ة إىل غري أنّ ما يهمنا هنا هو اإلشار ،عديدة نواعيأخذ اهليكل التنظيمي أو
بسيطة وغري  تنظيمية من البديهي أن تعتمد هذه املؤسسات على هياكل ، حيثيف العادة م ص ملـا تتبنها

 إما أن تكون ؛م ص ملـدة يف ااملعتم ل التنظيميةياكاهلالواقع العملي يبين أنّ ف، تتناسب مع حجمها معقّدة
 تنظيمي واحـد ومباشـر  ن من مستوى ذلك اهليكل املكوهو البسيط  نظيميفاهليكل الت ؛بسيطة أو وظيفية

والذي يشـرف   املسيرغالباً ما يكون املالك هو حيث  ،احلجمالصغرية  املؤسسات بشكل كبري يالئم وهو
التنظيمـي   أمـا اهليكـل   ،يف أوجه العمل املختلفة من األفراد عادة ما يكونون متخصصنيحمدد عدد  على

حسـب   تتحدد املستويات التنظيميةحيث تنظيمي ذلك اهليكل املكون من أكثر من مستوى  في؛ فهوالوظي
 وهـو  ،واملوارد البشرية التسويقالتمويل، اإلنتاج،  ء والتخزين،الشرا :وهي اليت تؤديها املؤسسة الوظائف

  .يالئم املؤسسات املتوسطة احلجم
 أنّ والدراسات امليدانية ، فقد بينت التجاربملؤسساتلكل امثايل صاحل  تنظيمي وليس هناك هيكل

  :، نذكر منها ما يلياملناسب شأا أن تؤثّر على اختيار اهليكل التنظيميهناك العديد من العوامل اليت من 
   ملؤسسـات هـو حجمهـا   داخـل ا  من أكثر العوامل حتديداً للهيكل التنظيمـي  :حجم املؤسسة �

ص، تقسيم درجة التخص مع يتناسب حبيث تعقيداًأكثر  هيكل تنظيمي حتتاج إىل فاملؤسسات الكبرية
، فهي قل تعقيداًهيكل تنظيمي أ فتحتاج إىل أما املؤسسات الصغرية، لعالية اودرجة الرمسية ا العمل

 .ونطاق اإلشراف األكثر اتساعاً والعالقات غري الرمسية تطبيق املهام املشتركةعادة ما متيل إىل 

أحبـاث  عدة هي خطية، فهناك اهليكل التنظيمي جيب أن يفهم أنّ العالقة بني احلجم و ومع ذلك ال
        .إىل أنّ احلجم ليس له تأثري على األبعاد اهليكلية خلُصت

                                                 
1.   Samuel Josien, Sophie Laudrieux-Kartochian, Organisation et Management de l'entreprise, Gualino 
éditeur Paris, 2008, p.45. 

2
  .125.زكريا مطلك الدوري، مرجع سابق، ص. 
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، فتبـدأ مبرحلـة الـوالدة    بدورة حياة شبيهة بدورة حياة الكائن احلي املؤسسة متر :املؤسسة عمر �
 فاملؤسسة يف مرحلة امليالد؛ شيخوخةالضج وأخرياً مرحلة الن ، مثالشباببعدها ، مث الطفولة ووالنشوء

 تنخفض ا درجة الرمسية وبذلك اًيكون حجمها صغري تكون يف البدايات األوىل من عمرها، حيث
عندما بالعكس و، إىل البساطة يف مكوناته وعالقاتهالتنظيمي  والتعقّد التنظيمي، وبالتايل مييل هيكلها

ذلك يـؤدي إىل  من عمرها، فإنّ  خالل املراحل األخرية يف نشاطاا يف النمو والتوسعؤسسة تبدأ امل
 يف اختاذ القـرارات  ةكما أنها متيل حنو استخدام املركزي ،كرب حجمها وبالتايل زيادة درجة الرمسية ا

مـع  يتالءم  حىتلسابق مما كان عليه يف ا أكثر تعقيداً ليصبح وهذا ما يستدعي تغيري اهليكل التنظيمي
  .األوضاع اجلديدة

، ألنّ يف اختيار اهليكل التنظيمي للمؤسسـة هماً تلعب التكنولوجيا دوراً م :التكنولوجيا املستخدمة �
ونوع الوظائف اليت جيب تأديتـها وعالقـات   طبيعة التكنولوجيا حتدد طبيعة العمل ووسائل تنظيمه 

 .العمل بني هذه الوظائف

 مـن أبـرز  على مائة مؤسسة بريطانيـة   )Joan Woodward, 1954(اليت قامت ا وتعد الدراسة 
أعقب هذه الدراسة  لكن، 1اهليكل التنظيميعلى ارتباط قوي بالتكنولوجيا أنّ الدراسات اليت بينت 

بصـفة   لذلك يبقى من الصعب التعرف على تأثري التكنولوجيا ،أظهرت نتائج مناقضة أحباث عديدة
هـذا   بعض الباحثني على نكران ملوهذا ما حي ،ملؤثّرات األخرى يف التركيب التنظيميمنعزلة عن ا

بتـأثري  قترن تدراسة تأثري التكنولوجيا على اهليكل التنظيمي جيب أن  اعتبار أنّ أو على األقل ،التأثري
  .عناصر أخرى
 نظـم املعلومـات  لة يف ممثّتكنولوجيا الإىل أنّ استخدام نتائج بعض الدراسات املعاصرة وقد أشارت 

ؤدي إىل تسـطيح اهليكـل   ت ؛ أيؤدي إىل ختفيض عدد املستويات اإلداريةيف املؤسسات ت حملوسبةا
، مما ميكّنهم من ومتدفّق من املعلومات تيار متنوعللمسيرين ، ذلك أن نظم املعلومات توفّر التنظيمي

ذو  من هيكل تنظيمي تقليدي طويـل لك يتم التحول ، وبذعلى عدد أكرب من املرؤوسنياإلشراف 
 Une Structure( تنظيمـي مسـطّح  هيكـل  إىل  ومستويات إدارية متعددة، نطاق إشراف ضيق 

aplanie (  سع وقلّة عدد املستويات اإلداريةيعتمد على نطاق اإلشرافراملتذلك مـن   ، وميكن تصو
  .خالل الشكل املوايل

  
  
  
  

                                                 
1. Michel Darbelet, Laurent Izard, Michel Scaramuzza, Op. Cit, p. 57.    
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  للمؤسسة يـاهليكل التنظيمعلومات على م املـتأثري نظ ):II- 5(الشكل رقم 
   

                                                
                                                       

 
  

 

Source: Kenneth Laudon, Jane Laudon, Eric Fimbel, Op. Cit, p.78.   

 احلجم بالنسبة للمؤسسات الكبرية أثري يكون أكثر وضوحاًهذا الت إىل أنّ ،ميكن اإلشارة هناغري أنه 
وقلّة املستويات  بالبساطة م ص ملـل تتصف اهلياكل التنظيمية ، بينماهياكلها التنظيمية بالتعقّد اليت تتميزو

تلك املؤسسات التنظيمية ل التصميمات يف نظم املعلوماتتأثري  لذلك ال يظهر -سابقاً ذكرنا كما - اإلدارية
     .صورة واضحةب
 التصـميمات علـى   -قنا إليهـا واليت سبق وأن تطر -سواء العامة أو اخلاصة تؤثّر عناصر البيئة  :البيئة �

وسريعة التغيـر، فـإنّ    غري مستقرة إذا كانت تلك العناصر البيئية ،وعلى العموملمؤسسة، ل ةالتنظيمي
، ويف ظـلّ  ه يكون أقلّ تعقيداًفإن ة ومتجانسةأما إذا كانت مستقرأكثر تعقيداً،  يكون اهليكل التنظيمي

، فإنه جيب تغيري وتعـديل  دة وعدم التأكّبارتفاع احلركيتتسم للمؤسسات واليت  ألعمال املعاصرةبيئة ا
  .كل ما حيدث من تغيراتأكثر مع  حىت يتم التكيف التنظيمية باستمرار ياكلاهل

  للمؤسسة يـكل التنظيمعلى اهلي ئةتأثري البي ):II- 6(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  
Source: Michel  Darbelet, Laurent Izard, Michel Scaramuzza, L'essentiel sur le management, 5 e édition 
BERTI édition, Alger, 2007, p. 58. 
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  يـوظيف هيكل  يـهيكل مصفوف

  وعـهيكل سلّمي متن
 يـهيكل سلّم  حسب املنتوج أو املنطقة
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 كل من تلك اليت قام اهي ، تأثري البيئة على اهليكل التنظيمي اليت تناولت من أبرز الدراساتلعلّ و
)Lawrence et Lorsch, 1967-1972(، ـ الفع األكثـر  فبالنسبة هلذين العاملني؛ فاملؤسسات ة وذات األداء ي

  .1حبسب خصائص بيئتها كل وظيفةيكلة  قوماليت ت هي )Les plus performantes(العايل 
وهناك  لتنظيميبشكل ملحوظ على هيكلها ا تؤثّر طبيعة استراتيجيات وأهداف املؤسسة :اإلستراتيجية �

نأيت على ذكرهـا   ،)هيكلة -إستراتيجية( يف إطار العالقة هات متيز أدبيات تنظيم املؤسساتوجتثالث 
 :2فيما يلي

اليت أقامها على جمموعـة   ص من دراستهخلُ، حيث )Alfred Chandler, 1962( توجه :التوجه األول
 Structure follows( اهليكل يتبع اإلسـتراتيجية إىل نتيجة مفادها أنّ  من الشركات األمريكية الكبرية

strategy(.   
                                                          

  
يف إطـار   املختلفة ال ميكن وضعها موضع تنفيذ فعال هذا التوجه فإنّ اخليارات اإلستراتيجيةحسب و

لتنفيـذ  ح البسيطة تصلُ وهكذا فإنّ اهلياكل التنظيمية، كلياملوجودة دون تغيري جزئي أو  اهلياكل التنظيمية
فإنّ  ،تتعلّق بالنمو والتوسع والتنويع إذا ما انتقلت املؤسسة إىل خيارات إستراتيجية، يف حني خيارات حمددة

إىل هياكل وظيفية أو قطاعية أو مصـفوفية أو   نتقلتهياكلها ال تستطيع تنفيذ مثل هذه اخليارات، ولذلك 
  .هاغري

ميكن  )Chandler(، خاصة وأنّ دراسة إشكاالت وحمددات كبريةنتقد هذا التوجه وظهرت فيه وقد اُ
حمكومة بإطار الفترة الزمنية للصناعة األمريكية، ومع ذلك تبقى دراسة مهمة تبعتـها   اعتبارها دراسة تارخيية
  .من الباحثنيالنظرية والتطبيقية من قبل العديد  واألحباث العديد من الدراسات
 )Chandler(توصال إىل عكس ما توصل إليـه  حيث  ؛)Hall & Saïas, 1979(توجه  :التوجه الثاين

، وذلك من خـالل مشـاهدات   يف أحيان عديدةأنّ اإلستراتيجية هي اليت تتبع اهليكل التنظيمي  أي
  .ةـسم بعدم املرونذات هيكل تنظيمي يت ودراسة ملنظمات كبرية بريوقراطية

        
            

وهياكل تنظيمية تتسم بعدم املرونـة  هذا التوجه فإنّ املؤسسات اليت أصبح هلا تارخياً طويالً  ويف إطار
يف إطار رغبـات اإلدارة  وسريعاً ليس أمراً سهالً  هاكلالتغيري يف هييصبح  ،وتقاسم األدواروالثبات 

                                                 
1. Michel Darbelet, Laurent Izard, Michel Scaramuzza, Op. Cit, p. 57. 

2
 .294- 292.، وائل حممد صبحي إدريس، مرجع سابق، صالغاليب طاهر حمسن منصور. 
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متأثّراً برغباا ار أنّ هذه املتطلّبات ما هي إالّ منظور لإلدارة على اعتب ،احمليطة تطلّبات البيئةالعليا أو م
   .اليت هي جزء من اهليكل التنظيميو فيها علومات املعتمدةاملوأنظمة 

إلستراتيجية واهليكل التنظيمي، فهـذه  بني ا يشري إىل ديناميكية العالقة هذا التوجه :لثالتوجه الثا 
، لذلك فـإنّ هنـاك   عالقة املتغير التابع واملستقل إطار ضمن النظر إليهاجمرد تعقيداً من العالقة أكثر 

             .ينتغيربني هذين امل متبادالً اًتأثري
   

                                                                          
  

  
  

واقعية خاصة إذا علمنا أنّ النظـر إىل  نه أكثر حباجة إىل اعتماد هذا التوجه، ألهم  سيرينويبدو أنّ امل
  .األفكار األساسيةبوهيكلها التنظيمي و امعلوماباملؤسسة يتأثّر بأنظمة  البيئة احمليطة

   االتـصاالت: الفرع الثاين
أوجـه  خمتلـف   يف تأدية املؤسسات كغريها من م ص ملـا تعتمد عليهاهامة أداة  صاالتاالت عتربت

مبثابة الشرايني اليت تربط بني أعضاء املؤسسة  عدفهي ت، ورقابةتوجيه  ،تنظيم ،من ختطيطا ارية العملية اإلد
 تصـاالت بتطوير نظـام اال باستمرار القيام  املسيرينلذلك يتوجب على املختلفة، وبني وحداا وأنشطتها 

عمليـات  خمتلـف  شرح وتربيـر  يف ا عليه ادعتميتم اال اليت يكون مبثابة الركيزة األساسيةحىت مبؤسسام 
وفعاليتها بالدرجة األوىل على نـوع   تتوقف كفاءا، كما أنّ عملية اختاذ القرار وإقناع العاملني ا اإلدارة

  .نظام االتصاالتاليت يتيحها  املعلومات
فسها هي ن م ص ملـويف هذا الصدد ميكن اإلشارة، إىل أنّ اخلصائص اليت تميز نظم االتصاالت يف ا

فنظم املعلومات تتكامـل   - واليت متّ التطرق إليها يف الفصل األول من هذا البحث -اليت متيز نظم معلوماا 
 احتياجـات تتعدد حيث ، 1االتصالعملية اعتبار أنّ املعلومات هي حمتوى على  وهذا ،مع نظم االتصاالت

  :2، فقد تكونتلك املعلوماتمن  املؤسسات
  ة اخلارجية اليت تعمل فيها املؤسسة؛ئمعلومات عن البي -
 واملتعاونة واملنافسة؛ معلومات عن املؤسسات املشاة -

                                                 
1. Bruno France-Lanord, "Information" , Encyclopédie du management, Tome1, Vuibert, Paris, Janvier 1992 
p. 834.  

2
  .314. ، ص2004 ،للنشر والتوزيع وائلدار : ، عمانثانية، الطبعة الالوظائف ،العمليات ،النظريات -مبادئ اإلدارةحممد قاسم القريويت،  .
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     .درات الذاتية للمؤسسة وظروف العمل فيهامعلومات داخلية تتعلّق بالق -

مت له من قبلقد صال، فبالنسبة ملفهوم االتدت التعاريف اليت قُدواحد  فكل ؛والباحثني العلماء تعد
 أنـه  ينظرون إليه علـى  االجتماع و فسالن فعلماء ؛حسب اختصاصهنة من زاوية معي نظر إليهي ءهؤال من

عملية اجتماعية تبادلية تتضمن تبادل الفهم " :أنهيعرفونه على ، وبذلك فهم للتأثري وسيلةو عملية اجتماعية
ـ  العلماء من جمموعة وجند، 1"مةلتحقيق أهداف املنظ لوكالس يفوالتأثري  االتصال بني طريف )اإلدراك(  زتركّ

أو األفكـار أو   املعلومـات  العملية اليت يتم بواسطتها نقل": هأن فريون ،صالاالت يفناصر األساسية الع على
، وذلـك  )قناة(وسيلة معينة من خالل  )املستقبِل(إىل شخص آخر أو أكثر  )املرسل(املشاعر من شخص ما 

 فونـه يعرف بالنسبة لعلمـاء اإلدارة و ؛2"املشاعر مشتركة بني الطرفنياألفكار وحىت تصبح هذه املعلومات و
تدفّق التعليمات والتوجيهات والقرارات من جهة اإلدارة إىل املرؤوسني، وتلقّي البيانات واملعلومات ": هبأن

  ؛3"أو غريها دف اختاذ قرار معين منهم يف صورة تقارير أو مذكرات أو اقتراحات

 فونـه فيعر وهندسية وإحصائية رياضية نظر وجهة من صالاالت إىل فينظرون املعلومات نظم علماء أما
  ."4املعلومات إرسالو عرض و استرجاع و حتليل و ختزين و وترميز استقبال" :هأن على

عملية  صالإىل أنّ االتهاية يف النتشري  هذه التعاريفكل فإنّ  تالف التوجهات،ه رغم اخالحظ أناملُو
ـ املُ: هـي  تتضمن ثالثة عناصر أساسيةديناميكية  لرس )Emetteur(سـالة ، الر )Message( ُلسـتقبِ وامل 

)Récepteur( ةستعمل عدحيث ت مكتوبةطرق سواء كانت  ،داخل املؤسسة صالطرق لالت )  كاخلطابـات
كاالجتماعـات  ( فهيةشطرق أو  ،)اخل...لوحة اإلعالنات، التقارير املالية والرسائل، جملّة أو جريدة العمل،

وأخرياً الطرق اإللكترونيـة   ،)اخل...لقاء الرئيس باملرؤوسني :، الزيارات مثلاملؤمترات والندواتواملقابالت 
أدوات  أو االنترنـت،  )االنترانت(ستخدام الشبكة الداخلية كا ؛تقنيات االتصال احلديثة عن طريق استخدام

 خصوصاً يف ظلّ ،اللكترونيةصاالت اويبدو أنّ املستقبل هو لالت ،اخل...كسالفا العمل اجلماعي على اخلط،
سـواء كانـت    املنظمات كل ، لذا جيب على5املتقدم ملبادئ احلكومة االلكترونية تطبيق أغلب دول العامل

قنيـة  لتطـورات الت املستمرة ل واكبةاملعن طريق  خاصة مراعاة أمهّية هذا النوع من االتصاالت وأحكومية 
   .على استخدامهااألفراد  تدريبكذا و ،يف جمال االتصاالت احلديثة

                                                 
1
 دار احلامد للنشر والتوزيـع : ، الطبعة األوىل، عمان)وظائف املنظمة -داريةالعمليات اإل -النظريات( مبادئ اإلدارة احلديثة، حسني حرمي. 

  .271. ، ص2006
2
      2005، دار صـفاء للنشـر والتوزيـع   : ، الطبعة األوىل، عماناالتصال والعالقات العامةرحبي مصطفى عليان، عدنان حممود الطوباسي، . 
   .30. ص

3
  . 137. ص ،2009للنشر والتوزيع،  أسامةدار : بعة األوىل، عمان، الطاإلدارية تاالتصاالشعبان فرج، . 

4
املؤسسـات   تسيري: طلبة املاجستري ختصصدروس مقدمة ل، "تكنولوجيا ونظم املعلومات يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة"إبراهيم خبيت، . 

  .04.ص ،2004/2005 ،ورقلة -قاصدي مرباحجامعة  ،االقتصادية مالعلوو احلقوق كلية قسم العلوم االقتصادية، ،الصغرية واملتوسطة
5
  .168. شعبان فرج، مرجع سابق، ص. 
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 قّق انسياب وتدفّق املعلومـات حت باملؤسسة للمعلومات متكاملة يف وجود نظم صالأمهّية االتتتجلّى 
ظـم  ناملرونـة والفعاليـة يف    حقّقتاملستخدمة هلا، وبقدر ما تإنتاجها إىل مراكز اختاذ القرارات  من مراكز

معها وتزداد بذلك فـرص   يطرة على املواقف والظروف اليت يتعامليتحقّق للتنظيم الس املعلومات بقدر ما
  .جناحه

 فيما بـني الفهم املتبادل  إنشاء جسر من هو وسطةتالصغرية أو امل يف املؤسسة صالاالت إنّ اهلدف من
، وهذا من شأنه أن يدعم املؤسسة ككل وبيئتهاما بني البعض وفياألفراد واإلدارة، وفيما بني األفراد بعضهم 

 املشـكالت ر والتـوت من  وذا ميكن تكوين مناخ تنظيمي اجيايب خالٍ ،احلوار املتواصل بني مجيع األطراف
يال لإلسهامفسوي ل فيه التعبري عن اآلراء واألفكارسهال ح اوتعريـف  لـدعم االبتكـار   اإلجيايب والفع ،

يف املؤسسة يكمـن  فاهلدف من تثمني وتعزيز االتصال  ،وبصفة عامةرات البيئية ككل، نحى التغيمب املؤسسة
  :1فيما يلي
  املختلفة؛ االستفادة من اآلراء واألفكار -
 حتسني نوعية القرارات؛ -

 ؛إتاحة الفرصة لالبتكار -

 التقييم واملراجعة من خالل التغذية العكسية؛ -

 لصاحل العمل؛ؤوسني ويئة مشاعر املر مراعاة اجلانب اإلنساين  -

 ؛التنسيق بني األجزاء اإلستراتيجية -

 بني األفراد؛ تنمية مناخ الثقة -

 للمؤسسة باالتصال اخلارجي واإلعالن والترويج؛ تدعيم املركز التنافسي -

، أجهزة دين، زبائنكانوا مورفة سواء عامل مع اجلماعات املختلمع اتمع عن طريق التتدعيم العالقة  -
  .اخل...حكومية، احتادات عمالية

تعكس طبيعة التفاعالت الرمسيـة وغـري   متعددة  نواعأتأخذ أن  ميكن املؤسسة داخلت صاالالتاإنّ 
وتشـمل  ، رمسية احملددة من قبل التنظيمتتم من خالل القنوات ال الرمسية االتصاالتف ؛الرمسية السائدة فيها
  : 2هي أربعة أنواع رئيسية

من الـرئيس   )descendante Communication( صاالت نازلةسواء كانت ات ؛التصاالت العموديةا .1
 أو اتصـاالت صـاعدة  ، العاملني بطبيعة العمل وكيفية أدائـه  ، وذلك دف تعريفإىل مرؤوسيه

                                                 
1
 .  245- 244.، مرجع سابق، صعلي عبد اهللا. 
2
 .د حسن الشم2009 دار املسرية للنشـر والتوزيـع والطباعـة،   : ، عمانرابعة، الطبعة النظرية املنظمةاع، خضري كاظم حممود، خليل حمم      
  .209-208 .ص
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)Communication ascendante( نتائجمن املرؤوسني إىل الرئيس تنفيذ اخلطـط وشـرح    ، وتضم
     . واآلراء الصاعدة إىل الرئيس تالصعوبات يف التنفيذ، واملقترحاواملعوقات 

بني األفراد أو  القائمةومتثّل االتصاالت ؛ )latérale Communication( فقية أو اجلانبيةاأل االتصاالت .2
من االتصاالت العالقات التعاونية بني املستويات يف املستويات املتقابلة، ويعزز هذا النوع  اجلماعات

  .يف املؤسسة اإلدارية املختلفة

 وتشمل االتصاالت بـني املـدراء  ؛ )diagonale Communication( االتصاالت املتقابلة أو احملورية .3
، وال يظهر هذا النوع من االتصاالت عادة يف اخلرائط غري تابعة هلم تنظيماً يف إداراتومجاعة العمل 

وخصوصـاً يف   ف عليها واملألوفـة يف االتصـاالت،  يظهر من خالل الصيغ املتعار، وإنما التنظيمية
 .الكبرية ؤسساتامل

 ؛ وتضم االتصاالت اجلارية بني املدراء واألطراف)Communication externe( اخلارجية تاالتصاال .4
وتسـهم  ، املسـتعملني الصـناعيني وغريهـم   اهزين، املستهلكني، : األخرى خارج املؤسسة مثل

وكفاءة األداء، وحتقيق الفرص املتاحـة واالسـتثمار األفضـل     ةادة فاعلياالتصاالت اخلارجية يف زي
   .للموارد

حمددة وواضـحة   ضع لقواعد وإجراءاتاليت ال ختاالتصاالت  تلكفهي  ؛االتصاالت غري الرمسيةأما 
ـ ا جنده معتمد بشكل كـبري يف ذا النوع من االتصاالت وه ،ةرمسيخبطوط السلطة ال دوال تتقي   م ص ملـ

مبنيـة أساسـاً علـى    اليت تكـون  و ،غري الرمسية وسائل االتصال يفضلونن يف هذه املؤسسات سيرواملف
  .1عكس املؤسسات الكبرية اليت تتبنى الوسائل الرمسيةوهذا  ،االتصاالت الشفهية

 املعلومـات واالتصـال يف   تاستخدام تكنولوجيا إىل أنّ ،كذلكيف هذا اإلطار اإلشارة  كما جتدر
، فهـذه  غـري الرمسيـة   تن من إثـارة االتصـاال  مكِّي ،مبختلف أنواعها اتاملؤسس من قبلاحلايل  الوقت

واحلصول علـى معلومـات دون    بينهمفيما من التفاعل  يف املؤسسة التكنولوجيات متكّن خمتلف الفاعلني
   .2خمتلف املستويات اإلدارية احلاجة إىل جتنيد

  

  

  
                                                 

1. Olivier Torrès, "Approche descriptive de la spécificité de gestion des PME : le mix de proximité" , dans 
Le management des PME, de la création à la croissance, Pearson Education, France, 2007, p. 26.    

2
  واإلستراتيجية تكنولوجيات املعلومات واالتصال على إدارة املؤسسة من النواحي التنظيمية اآلثار املترتبة على إدماج"اهلادي بوقلقول، . 

كلية العلوم االقتصادية  ،اجلزائر -عنابة باجي خمتار، جامعة )غري منشورة(رسالة دكتوراه  ،"يةاجلزائر دراسة ميدانية على عينة من املؤسسات
 .88 .، ص2007/2008وعلوم التسيري، 
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  ةة التنظيميـالثقاف :الفرع الثالث

الـيت يكتسـبها    وأمناط السلوك ليداالقيم والعادات والتق جمموعة عادة، إىليف الالثقافة،  وممفه شريي
من ثقافة  ال يتجزأ اجزًءمؤسسة أي عد ثقافة من الوسط أو اتمع الذي يعيشون فيه، وتاألفراد واجلماعات 

يف تشـكيل  بـارزاً  تمع معين تلعـب دوراً  ، ذلك أنّ اخلصائص االجتماعية والثقافية والسلوكية اتمع
تصـرفات  عن العـاملني مـن    ، حيث جند أنّ ما يصدرالقائمة داخل املؤسساتالسلوكيات واملمارسات 

 ونللبيئة الثقافية واالجتماعية والسلوكية اليت يعيش نتاج هو يف واقع األمر ناء قيامهم بأعماهلمثأسلوكيات و
  .فيها

 جمموعة" :اأنه على ،)Edgar Schein( حسب ، وذلكةفهوم الثقافة التنظيميمبذلك ميكن النظر إىل 
 داخل وضمنية التمثيلبطريقة ال شعورية د حدت ، واليتما ةنظمميف  عضاءاأل تقامسهاياليت  قيمالو املعتقدات
  .1"طهايحممع املنظمة و

  .الشكل املوايل يف بينم ما هوك، له مدخالت وخمرجات اًمفتوح اًامنظتشكّل  كما أنّ ثقافة املؤسسة

  ةـة املؤسسـام ثقافـنظ ):II- 7(الشكل رقم 
       
    

  
  
  
  
  
  
  
   

  
  

) غري منشورة(رسالة دكتوراه  ،"حالة اجلزائر -أثر البيئة على أداء املؤسسات العمومية االقتصادية "علي عبد اهللا،  :املصدر
 . 221.، ص2000/2001وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية 

                                                 
1. Edgar Schein, Organizational culture and leadership, 2nd edition, Joss ey-Bass, 1997, p. 06.   

  عـثقافة اتم
  ةــنظم إداري

  ةـنظم سلوكي
  اتـنظم املعلوم

  نظم التكنولوجيا
 ةـنظم اقتصادي

  مـقي
  معتقدات

  افتراضات 
  ريـمعاي 
  مفاهيم 
 توقّعات  

  ةّـّقوي ثقافة
  ثقافة متوسطة
  ثقافة ضعيفة

 

التغذية التغذية 
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 - كمـا ذكرنـا   - اتمع أساساً من ثقافة تتشكّل أنّ ثقافة املؤسسة ،الشكل أعاله من خالل يظهر
 فـنظم املعلومـات   ؛، حيث جند من بينها نظم املعلومات ونظم التكنولوجياجمموعة من النظم إىل باإلضافة
م تسـتخد  اليتاملؤسسات والشك أنّ  ،∗1داخل التنظيم والعملياسات السغير اهليكل، الثقافة، أن ت بإمكاا

 ثقافتـها تسـاهم يف تـدعيم وتقويـة    إضافية عناصر مبثابة  هلا ستكون ،يف إداراا ةبفعالي هذه النظممثل 
باملؤسسة يكون مرتبطـاً يف   )Un bon climat social( جيدمناخ اجتماعي فوجود  كذلك فإنّ ،التنظيمية

 هـذه  كلّما كانـت و ،2أو ثقافة املؤسسة يسمح بتقوية القيم األساسية بوجود نظام فعال لالتصال الغالب
  :على تعملس حيث ،العاملني على جيايباالثر األ كان هلا ةقوي لثقافةا

  ؛العمل على الدافعية لديهم العاملني وخلق زحتفي   -
  ؛ةـواالنتماء للمؤسس والءال روح تنمية   -
   ؛للمؤسسة اخلارجيةو الداخلية البيئية الظروف مع التكيف على ةاملساعد   -
-   ؛للسلوك املرشدة القواعد ختلفمب العاملني مد    
 ؛األهداف وحتقيق األعمال إجناز حنو واخلربات هوداجل توحيد   -

 .ةـؤسسامل داخل العاملني قيم تشكيل   -

ه أن من شـأن  املعلومات وتكنولوجيا تخدام نظماس كما ميكن اإلشارة كذلك يف هذا اإلطار، إىل أنّ
حيث  ،على مستوى ثقافتهااألمر والذي ينعكس هذا  ،)L'apprentissage( يساعد املؤسسات على التعلّم
 املعلومات واملعارف ا كآلية لتحويلهاعتمادميكن  فهذه النظم ؛متاح للجميع يصبح الدخول إىل املعلومات

  .3للمؤسسة ةالتنظيميكل املستويات عرب 
 مراجعـة وحتليـل  أن تعمل باستمرار على  م ص ملـا ومنها ،فإنه جيب على املؤسسات ،وعموماً

، ومن أمثلة ، وحماولة اإلجابة عليهاالتساؤالت موعة منجم طرح ، وذلك من خاللالسائدة ثقافتها التنظيمية
  :هذه التساؤالت ما يلي

  التنظيمية؟ هدافهل تتجه املعتقدات يف املؤسسة حنو حتقيق األ ♦
  ة؟ـبني أفراد املؤسس والتعاون ع أواصر الثقةوما مدى شي ♦
  ؟بصفة عامة ؟ ومع متغيرات البيئةهل أنّ معتقدات املؤسسة تتوافق مع التطور التكنولوجي ♦

                                                 
1. Kenneth Laudon, Jane Laudon, Eric Fimbel, Op. Cit, p.79.   

 داخـل التنظـيم   ألفرادا بعضن يلقى مقاومة ماجلديدة، باإلمكان أن لنظم وتكنولوجيا املعلومات أنّ تبني املؤسسات  ميكن اإلشارة هنا إىل ∗
تغيري املهام  سوف تعمل علىوالتكنولوجيا ، نظراً لكون هذه النظم بنفس الطريقة من عدم متكّنهم من تأدية أعماهلم السابقة شية هؤالءوذلك خل

يتفطّنوا إىل هـذا  سيرين أن لذلك على امل، )Résistance aux changements( "مقاومة التغيري"  ما يعرف بظاهرة وهذا ،وأساليب تنفيذها
 وأن يرفق ذلك بربامج تكوينيـة  ،يف املشاريع اخلاصة بإدماج التكنولوجيات اجلديدةني وذلك من خالل العمل على إشراك املستخدم، اجلانب

      .مهو تغيري مفروض عليه يسولحتسني ظروف العمل، بأنّ استخدام هذه التكنولوجيا هو دف  وكذلك العمل على إقناعهم
2. Michel Darbelet, Laurent Izard, Michel Scaramuzza, Op Cit, p. 316. 
3. Françoise Rossion, Op. Cit, p.66.  
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  .اخل...يف الصناعة؟ هل أنّ معتقدات املؤسسة تتجه حنو حتقيق ميزة تنافسية ♦

  سةحتليل وظائف املؤس :املطلب الثالث
              ةـمدخل سلسلة القيم :الفرع األول

يف النهايـة   هاهدفمن األنشطة  رها على أنها جمموعةميكن تصو مهما كان حجمها، إنّ كل مؤسسة
، مـروراً  املوردين جمموعةمن  من احلصول على املواد اخلام ابتدءاًوذلك  ،لعمالئها ةفعة أو منقيم خلق هو

ـ  توزيعبتسويق والقيام  ، مثّلتلك املواد والتصنيع تحويلمبختلف عمليات ال صـلة  دمات احملاملنتجات أو اخل
  .يناملذكور العمالءوإيصاهلا موعة 

          بسلسـلة القيمـة  مـا يعـرف    -)II-8(رقـم  ظهرها الشكل كما ي - جمموعة هذه األنشطةتشكّل 
)La chaîne de valeur( م ؛ةألول م هذا املفهومحيث اُستخدمن قبل الباحث ر )Porter,1985 Michael( 
املؤسسة إىل جمموعة  جتزئةعملية " سلسلة القيمةب ويقصد، )Competitive Advantage( ي كتابة الشهريـف

وصـوالً   ،للقيام بإنتاج املنتج أو اخلدمة العناصر الضرورية استقبالي يقود إىل ذوال ،األنشطة األساسية من
   .1"ع والتسليمما بعد البي خدماتإىل 

   ةـة القيمـسلسل وذجـمن ):II- 8(الشكل رقم 
  

                                      
                                                                 
                               

                               
                                                                                      

                                                                          

                                                                                                     
 
 
 
Source: Michael Porter, L'avantage concurrentiel comment devancer ses concurrents et maintenir son 
avance, Traduit par Philipe De La vergue,1e édition, Dunod, Paris, 1999, p.53.  

 بتقسيمها إىل )Porter(، قام خلق القيمةتساهم يف  اليتتلك، واألنشطة  تشخيص جمموعةومن أجل 
  .)أعاله الشكل انظر( سية وأخرى داعمة أو مساعدة؛ أنشطة أساجمموعتني

                                                 
1. Rodolphe Durand, Guide du management stratégique 99 concepts clés, Dunod, Paris, 2003, p.35.   
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 للمؤسسـة البنيـة التحتيـة

 إدارة املــوارد ا لبشريــة

 تطويــر التكنـولـوجيـا

 الـمشـتـــريـــات
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، وهي قادرة على خلـق قيمـة   ذاته يف حداخلاصة باملنتوج عمليات هي تلك ال ؛فاألنشطة األساسية
  :ذات منفعة مباشرة له، وتتمثّل يفيراها العميل 

 تاج الضـرورية األنشطة اخلاصة باستقبال، ختزين، وختصيص وسائل اإلنويشمل  :اإلمداد الداخلي   -
 وغريهـا  إرجاع املواد للموردين، الرقابة على املخزون، ، التخزينكمناولة املواد، بإنتاج املنتج للقيام

    .نشطةمن األ
 ؛ كالتصـميم  إىل منتـوج ـائي   اخلام حتويل املوادعد على اليت تساويتضمن األنشطة  :اجـاإلنت   -

   .اخل...جلودة، صيانة املعدات واألجهزة، الرقابة على االتعبئة والتغليف ،التجميع
 ،لصـاحل العمـالء  املنتجـات   ة جبمع، ختزين وتوزيعتعلّقامل نشطةاأل كل ويشمل :اإلمداد اخلارجي   -

وحتديـد   طلبياتال، معاجلة وسائل النقل ويئة بةمراق، أو مناولتها ةتخزين املنتجات النهائيب القيامك
  .وغريها تسليمها مواعيد

الـيت   نتجـات املشراء  على لقبِتساعد على جعل العميل ياألنشطة اليت ضم يو :سويق واملبيعاتالت   -
، حتديد ، العالقات مع املوزعني، اختيار دوائر التوزيعقوة البيعالترويج،  كاإلشهار،؛ املؤسسة تعرضها
  .اخل...األسعار

كالتركيـب  ؛ فع منـها الرأو يمة املنتج محاية ق وتتمثّل يف تلك األنشطة اليت دف إىل :اتـاخلدم   -
 .، تكييف املنتج وغريهاقطع الغيارتوفري  التكوين، اإلصالح،

ليس هلا قيمة مباشرة من وجهة نظر العمالء، ولكّنـها   تلك األنشطة اليت فهي ؛األنشطة الداعمةأما 
  : ، وتتمثّل فيما يليضرورية لدعم ومساندة األنشطة األساسية

، وليس تلك هاقيمة كلّاليف سلسلة  ستخدموسائل اإلنتاج اليت ت شراءتتعلّق بوظيفة و :تاـاملشتري   -  
كتجهيزات املخرب أو ( التجهيزات ،، اآلالتل يف املواد األوليةفقط، وتتمثّاخلاصة باملنتج يف حد ذاته 

  .اخل...اليد العاملة، )املكتب

يف سلسلة  ة اإلنتاجطريقحتسني املنتوج و دف إىل وتشمل جمموعة األنشطة اليت :تطوير التكنولوجيا   -
 تطوير ملنتج، البحث يفبدء من البحوث اخلاصة بتصميم ا أشكال عديدة،، ويأخذ هذا التطوير القيمة

  .اخل...، تطوير وسائل اإلنتاج وإجراءات مراقبااأشكال االتصال

، األجور وغريها، وهـذه  قية، التكوين التر، التعينياالستقطاب وتضم أنشطة :إدارة املوارد البشرية   -
  .خمتلف األجزاء املشكّلة للمؤسسةبدعم  تقوم ألنشطة الداعمة األخرىباقي امثل األنشطة 

؛ كاإلدارة العامة، التخطـيط، املاليـة، احملاسـبة،    بعض األنشطةوتتضمن  :البنية التحتية للمؤسسة   -
  .رة اجلودة، العالقات اخلارجية وإداالشؤون القانونية
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 عمـالء موعة األنشطة اليت ختلـق القيمـة ل  جمالقيمة اإلمجالية، وتتضمن تعطي  إذن، فسلسلة القيمة
الناجتـة عـن    وجمموع التكاليف ة عن الفرق بني القيمة اإلمجاليةهو عبار؛ والذي املؤسسة وكذلك اهلامش

  .املُنشئة للقيمةممارسة تلك األنشطة 

حىت يتم  ، وذلكمن قبل املؤسسة حيحةص ة ومبعلوماتـحلّل بكل دقّتأن إنّ األنشطة السابقة جيب 
 تتيحهـا  اليت ميكـن أن  ملزايا التنافسيةوكذلك لتحديد مصادر ا، جوانب القوة والضعف فيها التعرف على

  .للمؤسسة

  ةالوظيفيالعوامل ل ـحتلي: الفرع الثاين

يف سبيل حتقيـق   جمموعة من األنشطة امهما كان نوعها وحجمه املؤسسات االقتصاديةكل متارس 
وختتلف هذه الوظائف من صناعة  ،األساسية الوظائفمن  ةتلك األنشطة مبجموعر عن ، حيث يعبأهدافها

ـ وعموماً ؛ يف نفس الصناعةختتلف من مؤسسة ألخرى إىل أخرى وقد  ىفالوظائف اليت تيف مؤسسـة   ؤد
وظيفة املاليـة  ، والتطويروظيفة البحث  ،وظيفة اإلنتاج ،ينزلتخاملشتريات واوظيفة  :يف عادةمثّل تتصناعية 

  .التسويقووظيفة  وظيفة املوارد البشريةواحملاسبة، 
اإلشارة إىل أنّ هذه الوظائف املذكورة، ال تكون دائمـاً بـنفس املزايـا     ا اإلطار من املهميف هذو

عادة ما تكون السيطرة لكل من  مم ص لـواملؤسسات الكبرية؛ ففي ا م ص ملـا واخلصائص يف كل من
  :1هيكلة أو أقل قيمة، حيث جند أنّ أو البيع، أما الوظائف األخرى فتكون أقلّ/وظيفة اإلنتاج و

  وظيفة التسويق عادة ما تكون مندجمة مع وظيفة البيع؛ -
 البحث والتطوير يكون مندجماً مع وظيفة اإلنتاج؛ -

  .  صر يف اجلوانب القانونيةالوظيفة املالية واحملاسبية غالباً ما تنح -

البعض من املشاكل والصعوبات؛ فعدم االعتماد على التسويق  تواجه م ص ملـإنّ هذا األمر جيعل ا
يؤدي إىل اختفاء منافذ التوزيع، كذلك النقص يف البحوث والتطوير يؤثّر على جودة املنتجات وإجـراءات  

بية فتؤثّر على اجلوانب املالية وعلى معرفة التكاليف و اهلوامش التصنيع، أما عدم فعالية الوظيفة املالية واحملاس
احلقيقية، كما أن غياب أو عدم فاعلية نظام املعلومات من شأنه أن يتسبب يف حالة من عدم القدرة علـى  

                 .2االستجابة ملختلف التغيرات

                                                 
1. Christian Fournier, Technique de gestion de la PME approche pratique, Les Editions d'Organisations 
Paris, 1992, p.52.       
2. Ibid, p.54. 
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خمتلـف  معرفـة  شك أنه سيمكّنها من  ال ها،وظائفوتقييم إنّ قيام املؤسسة بتحليل وعلى العموم، ف
إجيـاد   اليت جيب على املؤسسة اهلامة سئلةاألميكن التطرق إىل بعض ، وفيهاالضعف جوانب ة وقوالجوانب 
  :1ما يليك ،وظائفها تحليلب القيامعند  هلا إجابات

 :ومن أمثلة هذه األسئلة ما يلي :واملبيعات ويقالتس �

مـن قبـل    تخدمةكيف يتم مقارنتها مع تلك املس؟ ها املؤسسةاليت تستخدم التوزيع ما هي قنوات -
 املنافسني؟

 ؟)البحوث، البيع، اإلعالن والترويج(خمتلف أعمال التسويق بتأدية هل تقوم املؤسسة  -

  .اخل...منتجات جديدة؟ ملؤسسة القدرة على تطوير واستغاللمتلك اهل  -

 :اجـاإلنت �

 وهل أنّ تسهيالت اإلنتاج ذات كفاءة؟ ؟املستخدمةت والتجهيزا الوسائل مدى حداثة -

 ؟ملنافسنيوتلك املستخدمة عند ا ؟يف املؤسسة املستخدمة ما نوع عمليات اإلنتاج -

 ة؟ـفائض يف الطاق يوجدهل  -

 ؟ملنتجات املؤسسة، اجلودة أو التسليم بالتصميم :مثالً تتعلّق معينة مشاكل توجد هل -

  .اخل...؟املؤسسة ملنتجات عمالءال ينظر كيف -
 :لتمويل واحملاسبةا �

 وكيف يتم مقارنتـها ؟ )من خالل استخدام النسب املالية(للمؤسسة  املالية الوضعية ما هي اجتاهات -
 مع املنافسني؟

  قارنة مع املنافسني؟باملو ا يف املؤسسة؟واستخدامااألموال مصادر هي ما  -

  .اخل...؟املتأتية من وحدة أعمال معينة أو من منتوج معني ما هي نسبة األرباح -

 :املوارد البشرية �

ـ   مدى كفاءة وفعالية سياسات إدارة املوارد البشريةما  - ، تقـومي األداء  التوظيفداخل املؤسسـة؛ ك
 ؟وغريها التدريب والتطوير، املكافآتالترقية، 

مسـتوى   اخنفاض ، التغيب،مقاسة مبعدل دوران العمل( أم مرتفعة منخفضة العمالة تكاليف أنّ هل -
 ؟نيـمقارنة مع املنافس وذلك )غريهاو الكفاءة

 ؟املستقبليف  تطلّباتاملمع  فعالً تتناسب وهل ؟احلاليةمهارات وقدرات العاملني  هو مستوىما  -

  .اخل...؟نيـللعامل ةماملقد التحفيز ياتمستو يهما  -
  

                                                 
1. Lloyd Byars, Concepts of strategic management- formulation and implementation, third  edition 
Herper Collins publishers, New York, 1992, p.p. 64-67. 
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  :  
.  

ـ  على كل املؤسسات االقتصاديةيف الوقت الراهن،  ،لقد أصبح من الضروري غرية أم سواء كانت ص
ملـا  ، وذلـك نظـراً   اخلارجيةو الداخلية بيئتها متغيراتعوامل و دراسة وحتليلبباستمرار  أنّ تقوم كبرية،

ر وال تزايد يف درجة من - سابقاً كما رأينا - ز به هذه البيئةأصبحت تتميلك ، وكـذ تأكّدالتعقيد وعدم التغي
أحد اخلطـوات األساسـية يف عمليـة    ، إذ يعد راتيجيةاحية اإلستبرية من النأمهّية ك ذالكون هذا التحليل 

   .واإلدارة اإلستراتيجية التخطيط اإلستراتيجي

أن و من تغيـرات  لكل ما جيري حوهلا متيقّظةأن تبقى  يعين يتحليل البيئالعملية ب م ص ملـا قيامإنّ 
  اخلارجيـة  وأالداخليـة   بيئتها يفسواء  ،اليت مها العناصرخمتلف عن  املعلوماتمجع  على باستمرار تعمل

علـى التعـرف    بشـكل كـبري  ستساعدها فعالة ومتطورة  معلوماتنظم  متتلك املؤسسة اليت نّأ الشكو
 منف البيانات واملعلومات خمتلوحتليل ة جلمع البيئية، من خالل استخدامها كأداوالكشف عن تلك العناصر 

  .يةخارجية وداخل مصادر

بيئـة  ليل كأداة يف حت اإلدارية استخدام نظم املعلوماتية دى أمهّـم سيتناول املبحثهذا  فإنّ لذلك
 ة نظم املعلومات اإلدارية يفيأمه املطلب األول يفنتناول  ،لبامطثالثة ، حيث سيتم تقسيمه إىل م ص ملـا

 لـدى  اليقظـة  نظم املعلومات يف زيادة دورنتطرق إىل  املطلب الثاين، ويف البيئة اخلارجية للمؤسسة حتليل
 ة استخدام نظـم املعلومـات  أمهي فنبين من خالله لثاملطلب الثا ، أماتها اخلارجيةبيئ عناصرجتاه املؤسسة 

   .للمؤسسة البيئة الداخليةعناصر يف حتليل  اإلدارية
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   م ص م لـل اخلارجية ةبيئال حتليل يف اإلدارية نظم املعلومات ةأمهي: املطلب األول

 كل ومعرفة الة يف رصدأداة فع عدحيث تبالنسبة لكل املؤسسات، ة بالغة ظم املعلومات أمهينتكتسي 
عن بقية ميزة تنافسية  املؤسسة كسبهذه النظم تأنّ  باإلضافة إىل، وحتوالت تغرياتاحمليط من  ما جيري يف

   .ملؤسسةمن قبل املسيرين داخل ا ةلماكاستخدامها بفعالية  إذا ما متّ ،املنافسني

   ةالبيئي تابعةللمكأداة  م املعلوماتـنظتكنولوجيا و ةأمهي: الفرع األول

  الـيت تعمـل يف إطارهـا    ةبيئال معمفتوحة أنظمة  لشكِّت االقتصادية إىل أنّ املؤسسات أشرنا سابقاً
 مـدخالت ه من ما حتتاج مؤسسة حتصل على كلا وتتأثّر ا؛ فؤثّر فيهحيث ت، معها تربطها عالقة تبادليةو

 خمرجاا مـن  تقوم بطرح مثّ، ا احمليطة من البيئة )وغريها مواد أولية، جتهيزات، بيانات ومعلومات(أساسية 
تلبيـة حاجـات    نفسها، دف البيئة تلك يف السابقة ويل املدخالتالناجتة عن عملية حت اخلدماتو السلع

  .زبائنها خمتلف ورغبات

، عادة ما تتعرض للفشل يف بداياا، ولعلّ منها الصغرية واملتوسطة صةالكثري من املؤسسات، وخاإنّ 
فهـذه   ؛هو عدم قدرا على التكيف مع الظروف البيئية السريعة التغير يف ذلك؛ عوامل املتسببةالأهم أحد 

رات يف التكنولوجيا املؤسسات تواجه العديد من العناصر املتغيولوجيـات  ظهـور تكن (رة باستمرار، كالتغي
، تـأثري القـوانني   )تغير القيم والعـادات، األذواق وغريهـا  (، التغيرات الثقافية )جديدة، منتجات جديدة

  .غريهالعمالء، ولموردين واوالتشريعات احلكومية، ديد املنافسني، القوة التفاوضية ل

  املؤسسـات كل على  حتمي ،ايليف الوقت احل ،البيئةميز أصبح ي الذي دالتغير والتعقّد وعدم التأكّ إنّ
حـىت   ،من مسـتجدات  يف بيئتها حيدث كل مامبتابعة  ،صفة مستمرةبو ،تقوم أن م ص ملـا باخلصوصو

، ويف هذا اإلطار فـإنّ  املفروضة القيود أو التهديدات قدر اإلمكان جتنبتاحة وامل الفرص ستغالليتسنى هلا ا
من حىت تتمكّن  تقوم بتطوير نظم معلوماافالبعض من املؤسسات  ؛ةكبري ةأمهيله  استخدام نظم املعلومات

 مساعدة املؤسساتدوراً كبرياً يف تلعب هذه النظم ف ،1ثابتيف بيئتها بأسلوب متابعة االتجاهات األساسية 
 ةاسـي عد أداة أسفنظم املعلومات ت ؛يف هذا احمليط ليف حميطها وكذلك على العم احلاصلةعلى فهم التغيرات 

وذلك من خالل اسـتخدامها يف مجـع   ، ) La surveillance de l'environnement ( ةالبيئي تابعةللقيام بامل
اليقظة، واليت سـيتم   مفهوم عن ، يف احلقيقة،رعبوهو ما ي، 2املتعلّقة مبحيط املؤسسة معاجلة ونشر املعلومات

   .129يف الصفحة رقم  يف املطلب املوايلالتطرق إليها 

  
                                                 

1. Giorgio Pellicelli, Op. Cit, p.109.    
2. Jean-Louis Ermine, Management et ingénierie des connaissances - modèles et méthodes, Lavoisier 
Paris, 2008, p.225. 
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  يـللرصد البيئأداة ـم املعلومات كـنظ يةأمهّ ):II- 9(رقم  الشكل
              

                                                                                        
                                                                             

                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         

                                                                                         
                                                                                         

                                                                            
                                                                                         

                                                                                                                                  
 

 
 
Source: Kenneth Laudon, Jane Laudon, Eric Fimbel, Op. Cit, p. 73. 

  
 من أجل التعامل )Des mécanismes(طوير آليات وعلى العموم، فاملؤسسات اليوم، هي جمربة على ت

لكي يتمكّن متخذ القرار من التقليل و، اليت تفرضها البيئة احمليطة والتحوالت حاالت عدم التأكّدمع  بنجاح
التوازن وأن يعمل على إحداث ، رب قدر من املعلوماتاكتساب أك يبحث عن البد أن حالة عدم التأكّدمن 

 املعلومات واالتصـال  لتكنولوجيات ولعلّ من أهم هذه اآلليات هو تبنيها ،1للعالقات بني املؤسسة وحميطها
 هاسـتمكّن ، والـيت  )انظر الشكل املوايل( 2القيام بوظيفة متابعة البيئة بأكثر فعالية فهذه األخرية قادرة على

  :3نم أساساً

 املعلومـات  لكي تلبي احتياجاا من )La capacité informationnelle(املعلوماتية  قدرامن  رفعال �
 عن ظهور حالة عدم التأكّد؛  هي ناجتةهذه االحتياجات 

     .من االحتياجات املعلوماتية املسامهة يف التقليل ، ومن مثّعلى ختفيض عدم التأكّداملساعدة  �
  

                                                 
1. Michel Darbelet, Laurent Izard, Michel Scaramuzza, Op. Cit, p. 346.   
2. Humbert Lesca, "Information stratégique et surveillance de l'environnement de l'entreprise" 
Encyclopédie du management, Tome1, Vuibert, Paris, Janvier 1992, p. 852. 
3. Mohamed Louadi, Op. Cit, p.82.  

             
 

 كومةاحل

 املنافسون

 الزبائـن

املؤسسات 
 الثقافـة

 املعرفـة

التكنولوج

املوارد البيئية 
والقيود
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  ئيـالبي دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف التخفيض من عدم التأكّد ):II- 10(رقم  الشكل

  

  

  

  

  

 

 

Source : Mohamed Louadi, Systèmes d'information organisationnels, tome1, Centre de publication 
universitaire, Tunis, 2006, p. 83. 

 يف الوقت احلـايل  يثة،احلدعلومات واالتصال امل تلتكنولوجيا إذن، أنّ استخدام املؤسسات ،نستنتج
 تسـاعد  ، فهذه التكنولوجيات تساهم بشكل كبري يف إجياد نظـم معلومـات فعالـة   ضرورة ملحةأصبح 

       .للمحيط) L'écoute( االستماع املتابعة أو اا علىقدرزيادة وتطوير  املؤسسات على

  م ص م يف الـ مليزة التنافسيةيق التحق دركمص ة نظم املعلوماتأمهي: الفرع الثاين
امليزة التنافسيةت عد )L'advantage concurrentiel( املؤسسات كل أحد األهداف األساسية اليت تسعى 

 خاصة فيما يتعلّق جبانب املنافسـة  ،يف بيئة تتسم بالتغير السريع والديناميكيةكوا تعيش اليوم  ،إىل حتقيقها
بنـاء وتعزيـز   ستمرار بالبحث عن با أن تقوم ،سواء كانت صغرية أم كبرية مؤسسة كل لذا يتوجب على

   .اليت تعمل فيها ةضمن البيئ احلصول على موقع تنافسيو واالستمرار البقاء اليت تضمن هلا ا التنافسيةزيم
ر تنشأ مبجرد توصل املؤسسة إىل اكتشاف طرق جديدة أكث أنّ امليزة التنافسيةب) Porter( اعتربقد و

د إحداث عملية  ن؛املنافسو يستخدمها اليت ة من تلكفاعليحيث يكون مبقدورها جتسيد  ،االبتكارأي مبجر
جمموعة املهارات والتكنولوجيـات  " :بأنهاامليزة التنافسية  )علي السلمي( عرفو، 1هذا االكتشاف ميدانياً

أعلى ممـا حيققـه    قيم ومنافع للعمالء حقيقلتوالقدرات اليت تستطيع اإلدارة تنسيقها واستثمارها  واملوارد
       .2"، باإلضافة إىل تأكيد حالة من التميز واالختالف فيما بني املؤسسة ومنافسيهااملنافسون

                                                 
1. Michael Porter, l’Avantage concurrentiel des nations, inter-éditions, Paris, 1993, p. 48.   

2
  اإلدارية التنمية جملة ،"املختلفة العامل أجزاء بني واالجتماعية واالقتصادية اجلغرافية احلواجز وايار األسواق انفتاح" السلمي، علي. 

  . 08.ص ،1997 أفريل ،75  العدد
   

 

  
 

 االحتياجات املعلوماتية

 ري املعلوماتـتوف
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تقدمي منتجات وخدمات تعتمد على امليزة التنافسية من عدة مصادر، كأن  أن حتقق م ص ملـل ميكن
االعتماد علـى االبتكـار والتطـوير، اسـتخدام     املنافسني، منخفضة مقارنة بذات جودة عالية وبأسعار 

أنّ استخدام املؤسسات وخنص هل : هنا هو هحالذي ميكن طر وغريها، غري أنّ السؤال ةتطورالتكنولوجيا امل
  .حيقّق هلا ميزة تنافسية؟ أن ميكنلنظم املعلومات  م ص ملـاكر ذبال

جمموعة على  (Pollard and Hayne, 1998) اسة قام ادرإىل  ادستناال لإلجابة على هذا السؤال ميكن
مت ترتيب عشرة ، حيث لنظم املعلومات هااستخدامهذه املؤسسات من وراء ف اهدأحول  م ص ملـا من

  .، وذلك كما يبينه اجلدول املوايلجاء يف مقدمتها اهلدف اخلاص بتحقيق امليزة تنافسية، أهداف

  لـ م ص مادام نظم املعلومات يف داف استخـأه ):II-2( اجلدول رقم

  (Pollard and Hayne, 1998)  ةـحسب دراس 

Source: S.Maguire, S.C.L. Koh, A. Magrys, "The adoption of e-business and knowledge management in 
SMEs" , An International Journal, Volume 14 Number 1, Emerald Group Publishing, 2007, p.42.  

ـ ا تبنـي مـن وراء   األساسيةأحد األهداف تبين أنّ حسب هذه الدراسة ف إذن، لـنظم   م ص ملـ
الـذي  ، وهو أحد األهداف اإلستراتيجية اهلامة اهلدف اخلاص بتحقيق امليزة التنافسية ذلك هو ،املعلومات

األهداف األخرى اليت إىل ، باإلضافة وحتقيق التفوق على املنافسني االستمرارالبقاء ويضمن هلذه املؤسسات 
    .وتعليم املستخدمني وغريها بتحسني املمارسات اإلدارية ، خاصة فيما يتعلّقةأمهي ال تقل

  

.  . 

  استخدام نظم املعلومات لتحقيق امليزة التنافسية  
  حتسني املمارسات اإلدارية 
  حتسني الفعالية يف تطوير الربامج 
  بناء بنية حتتية تكنولوجية 
  تنظيم املؤسسة 
  مواكبة التغير التكنولوجي 
  ارة وختطيط شبكات االتصالإد 
  تسهيل وإدارة عمليات إعادة تصميم املشروع 
  تعليم املستعمل 
  توظيف وتطوير نظام معلومات املوارد البشرية 

�  

�  

�  

�  

�  

�  

	  


  

�  

�     
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  لـ م ص مايف  اإلستراتيجية كأداة لليقظة اإلدارية نظم املعلومات دور: الثاين طلبامل

معروف فإنّ نظم املعلومات اإلدارية تلعب دوراً هاماً يف تسهيل اجنـاز خمتلـف األنشـطة    كما هو 
، ومن مث فهي تساعد املسيرين على )اخل...جتارية، حماسبية، خاصة باإلنتاج(والوظائف اإلدارية سواء كانت 

ن علـى املسـتوى   والذي يكـو (اختاذ قرارام بكل كفاءة و فعالية، وباإلضافة إىل هذا الدور األساسي 
، فإنّ لنظم املعلومات كذلك دوراً مهماً على املستوى اخلارجي، من خالل اسـتخدامها كـأداة   )الداخلي

  .اإلستراتيجية يف املؤسسة لليقظة

   ةاإلستراتيجي ظةوم اليقـمفه: الفرع األول

بعد انتشـاراً   ه عرف فيماغري أن ،∗فهومها الشامل هي مصطلح حديث النشأةمب )La veille( قظةيال
واسعاً ضمن اقتصاديات الدول املتقدمة نظراً لإلسهامات الكبرية للعديد من الكتاب والباحثني يف توضـيح  

 ;F. Jakobiak; H. Lesca  B. Martinet & J.M. Ribault :مفهوم ودالالت هذا املصطلح، مـن أمثـال  

  .وغريهم
تحسب  اإلستراتيجية ةاليقظ فعرAFNOR (norme XP X50 - 053, Avril 1998)

ذلك ": على أنها ∗∗
وذلك  ،اخل...ة، التجارية،املتابعة النشطة للبيئة سواء التكنولوجيواملتكرر، والذي يهدف إىل النشاط املستمر 

  .1"من أجل التنبؤ بالتطورات
 مسبق وتنبؤاستماع  علىجتعل املؤسسة  استعالميةعملية ": كذلك بأنها )H. Lesca, 1994(ها فعريو

ليـل مـن   والتقّفـرص  ال دف اكتشاف ،طهااليت حتدث يف حمي )Signaux précoce( باإلشارات املبكرة
    .2"دعدم التأكّاملخاطر املرتبطة ب

                                                 
يف مقالة حتدثت عن التجربة الصـناعية الفرنسـية يف   ، وذلك تة يف الصحافة الفرنسية خالل سنوات الثمانيناألول مر اليقظةظهر مصطلح  ∗

  :، هذا مقطع منهاالشمالية أمريكا
" La modestie globale des performances françaises en Amérique du Nord commence en amont dans un 
domaine pourtant essentiel aux techniques de pointe, la veille technologique et commerciale..." . 
[Expansion 3/16 Juin 1983]. 

 "االستخبار التنافسي"أو  )Environmental Scanning" (املتابعة البيئية"ـ سكسون ب -هذا املصطلح نفسه يعرف عند األجنلولإلشارة فإنّ و
Competitive   Intelligence)(، وذلك ابتداء من سنوات السبعينات حيث كان سابقاً يف الظهور.  

تشـري إىل مفهـوم اليقظـة، ومنـها     الفرنسـية  و االجنليزيـة  مصطلحات بـاللّغتني عدة  ستعملت من املمكن أن إىل أنهكما نشري كذلك 
)Environmental scanning, forecasting, or monitoring = veille,  surveillance, écoute, scrutation…   (  

∗∗ 
AFNOR = Association Française de NORmalisation 

1. Les publications CIGREF  (Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises), "veille stratégique : 
organiser la veille sur les nouvelles technologies de l'information" , site Internet : 
http://cigref.typepad.fr/cigref_publications/RapportsContainer/Parus1998/Veille_strategique_1998_web.pdf  
septembre 1998, p. 09. (Consulté le : 23/11/2009).    
2. Humbert Lesca, Veille stratégique : comment sélectionner les informations pertinente ? Concepts 
méthodologie, expérimentation, résultats, site Internet : http://www.strategie-aims.com/lille/com4302.pdf.             
p.02. (Consulté le : 24/11/2009).     
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 املعلومـات اإلسـتراتيجية   دارةإلعملية مستمرة ومنظمـة  ": أنهاعلى  )M. Cartier(ها فعريكما 
خلـق مزايـا    وكذلك ،)إجراءات ومنتجات ،ألفكار إىل معارفحتويل ا( اإلبداع اهلدف النهائي هلا هوو

  .1"تكيف مع التحوالت اليت حتدث يف حميطهاالب للمؤسسةتسمح تنافسية 
 قيام املؤسسـة  هي )La veille stratégique( يجيةاإلسترات ميكن القول أنّ اليقظة من خالل ما ورد

 وجتنـب تاحة امل اقتناص الفرص من هاكّنوالذي ميت الومن حت بيئتها لكل ما حيدث يفمتابعة ورصد  عمليةب
وعلـى   احمليط على التكيف مع متغيرات املؤسسة يساعد اًنظام عدت أنّ اليقظة كما ،أو التهديدات املخاطر

  .اإلستراتيجيةاختاذ القرارات 
  )L’intelligence économique( هناك من يستخدم مصطلح الـذكاء االقتصـادي  فإنّ ولإلشارة 

جيمع كل النشاطات املتعلّقـة   وشامل مفهوم عام له فالذكاء االقتصادي ؛والذي خيتلف عن مفهوم اليقظة
كما أنّ  اخل،...االستخبار، االتصال، إدارة املعرفة مفاهيم أخرى كاألمن االقتصادي، إىل باإلضافة ،باليقظة

 وضـع دوره هـو  ف ما الذكاء االقتصاديبين ،يطحمليف ا )Détection(واالكتشاف اليقظة هلا دور التحري 
)Positionnement( 2حميطها القريب املؤسسة يف.   

ـ وكذلك إىل أنّ اليقظة ختتلف عن اجلكما نشري    )L'espionnage industrielle( الصـناعية  ةسس
ـ  ؛ فاحلصول على املعلومات يف إطار اليقظة ل على املعلوماتوذلك من حيث طرق احلصو طرق اليكـون ب

التطفّـل علـى   ك؛ يكون بطرق غري مشروعة ةسسواحلصول على املعلومات عن طريق اجل ة، بينماشروعامل
  . قع االنترنت، اعتراض املكلمات اهلاتفية وغريهاموا اختراق ،املعلومات ةنظمأ

  ةاإلستراتيجي راحل اليقظةـم: الفرع الثاين
  :3املرور باملراحل التالية ضرورة اإلستراتيجية اليقظةنشاطات لقيام بل من أي مؤسسة يتطلّب

االحتياجات احلقيقيـة   تتمثّل املرحلة األوىل يف ضرورة حتديد  :من املعلومات االحتياجاتالتعبري عن  .1
التعريـف   أوالً ؛ فالقيـام باليقظـة يسـتدعي    ها، وذلك قبل الشروع يف مرحلة البحث عنمن املعلومات
التشخيص الـدقيق يف عمـق   طريق  عنوذلك ؤسسة، لمي لداخلال الواقع مناملعلومات  من باالحتياجات

  .املؤسسة اتنشاط
 همـة ين سيقومون مبذالالعاملني  حتديد يتم رحلةامل يف هذه: حتديد القائمني على اليقظة اإلستراتيجية .2

مبصادر املعلومات املمكنة، كما جيـب  ، فهؤالء جيب أن يكونوا على اتصال مباشر )Les veilleurs( اليقظة
علـى  كـذلك  قـدرم  ملا حيدث يف حميط املؤسسة، مع  ا على درجة كبرية من التيقّظ واالنتباهأن يكونو

                                                 
1. Michel Cartier, "La veille intégrée- Comment gérer le changement grâce aux stratégies d’innovation" 
site Internet : http://michelcartier.com/pdf/Cartier_veille.pdf, 2003, p. 28. (Consulté le : 24/11/2009).  
2. IAAI  (Institut Atlantique d'Aménagement des Territoires), "La veille stratégique du concept à la 
pratique", site Internet : http://www.iaat.org/telechargement/veille_strategique_note_synthese.pdf, juin 
2005, p. 04.  (Consulté le : 26/11/2009).  
3. Mohamed Jaouad El Qasmi," Le management par processus &  La veille stratégique", site Internet : 
http://www.isdm.univ-tln.fr/PDF/isdm%2024/isdm24_elqasmi.pdf, p.03. (Consulté le : 26/11/2009).  
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هلؤالء العاملني تأدية مهمتـهم بنجـاح    يتسنى حىتلكن ، واالتصال بسهولة لبلوغ أكرب قدر من املعلومات
 .التحفيز الالزم من قبل إدارة املؤسسةجيب أن يلقوا 

 :تم مجع املعلومات من مصادر خمتلفة منهاي:البحث عن املعلومات ومجعها .3

  عن طريق عالقاا مع املوردين والزبائن؛ من ميدان عمل املؤسسة -
 والتقنية واالقتصادية، وتلك املتعلّقة بالتسيري؛الدوريات العلمية  -

 ،الكتب واملوسوعات -

 شهادات االختراع؛ -

 ات؛ـقواعد البيان -

 ؛املؤمترات، امللتقيات املعارض والصالونات -

 رمسية؛املعلومات غري ال -

 املعايري واإلجراءات؛ -

 .للمؤسسة ةـاملصادر الداخلي -

معاجلتها حسـب   يتم ع خمتلف البيانات واملعلوماتيبعد جتم :املعلومات ملصادقة علىحتليل، معاجلة وا .4
ةيف البداية، هذه املعاجلة تسمح باست ةداالحتياجات احملدخراج املعلومات املهممـن   ادقة عليهااملص ، مث يتم

أو تلـك الـيت    ،املهمـة  من غرياملعلومات املهمة  ما هي الذي يقرر ذا اخلبري هوهطرف خبري يف اال، ف
بعـض   ميتلكها تعطى له فهذا الشخص حبكم اخلربة واملعرفة اليت، اخل...مازالت حتتاج إىل مزيد من املعاجلة

 . صادقة عليهااملمث  اختيار املعلومات احملصلةيف  تالصالحيا

املعلومات احملصلة مـا مل   تلك مناستفادة كون هناك لن تإىل حد هذه املرحلة  :اليقظة معلوماتر نش .5
ـ  متثّل أداة عمل يف خمتلـف ملستخدميها يف املؤسسة، فنتائج حتليل البيانات يتم نشرها  التسـويق،  : احلاملص

 حىت يتم حتقيق االستفادة منها ر املعلومات بسرعة، لذلك جيب نشاخل...املصلحة التجارية ،البحث والتطوير
 .يف اختاذ القرارات املختلفة

وإعادة توجيـه  يف النهاية يتم تقييم عمل اليقظة، من خالل تعديل  :تقييم وتعديل اليقظة اإلستراتيجية .6
 :وايلتلخيص املراحل السابقة من خالل الشكل املوميكن  .املسطّرةالوسائل واألهداف اإلستراتيجية 
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  ةراحل اليقظة اإلستراتيجيـم ):II- 11(رقم  الشكل                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .من إعداد الباحث: املصدر                           

  للمؤسسةيف البيئة التنافسية ودورها  اإلستراتيجيةأنواع اليقظة : لثالفرع الثا

بيئـة   متارس نشاطاا ضمن ،م ص ملـا وخنص بالذكر ،االقتصادية املؤسسات معظملقد أصبحت 
أن تقـوم  ، واالستمراره من الضروري على كل مؤسسة ترغب يف البقاء ، لذا فإناملنافسةدة ح تتميز بازدياد

بـذلك  من أجل القيام و، خاصة فيما يتعلّق باملنافسني املباشرين هلابيئتها التنافسية  عناصر باستمرار بتحليل
األنسـب   أحد الوسائل "يقظة اإلستراتيجيةال" االعتماد على حيث يعدأداة أو وسيلة مناسبة، البد من توفّر 

اليقظـة  : هـي ، )أربع أدوات ثانويـة ( أنواع من اليقظة ةميكن جتزئتها إىل أربعهذه األخرية اليت ، فلذلك
 م متخصصـة لليقظـة  يف جمملها نظ لشكّت لبيئية،واليقظة االتكنولوجية اليقظة  ،التجاريةاليقظة  ،التنافسية

)Systèmes de veille spécialisée(،  ًاً يف حتليل البيئة التنافسية للمؤسسةمهواليت تلعب دورام.   
الفرنسيان طرفن الشكل املوايل، واملقترح من يبي )Martinet et Ribault, 1989(،  ًراـاً   تصـومهم

 يف الصـفحة  انظر الشكل السابق( ،يف منوذجه )Porter(أوضحها  القوى اليت بني خمتلف اليت جتمع للعالقة
تشخيص  يف ، مع تبيني دورهااملذكورة نواعاألهذه إىل  نتطرقسو ،، وبني األنواع املختلفة لليقظة)105 رقم

  حتديد االحتياجات
 ن املعلوماتـم 

  قـفريحتديد 
 ل اليقظةـعم 

  نـث عالبح
 املعلومات ومجعها 

  ة ـمعاجل ،حتليل
 املعلومات على ةواملصادق

 ستخدامهاال نشر املعلومات
 اررـاذ القـيف اخت

 

  مـتقيي
 لـوتعدي
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خـر أكـد   هو اآل) Porter(مع اإلشارة كذلك إىل أنّ  ،وحتليل القوى املختلفة يف البيئة التنافسية للمؤسسة
 Un système de renseignement sur la( االعتماد على نظام لالستخبار علـى املنافسـة  على ضرورة 

concurrence(صـناعة  حتليـل ال  استخدامها يف من أجل ، يتم من خالله مجع املعلومات من مصادر خمتلفة
    .1واملنافسة

الله تتعرف املؤسسة علـى منافسـيها   خن النشاط الذي مذلك  اليقظة التنافسية هي :التنافسية اليقظة .1
، وهذا من خالل جتميع املعلومات اليت تتطور فيها املؤسسة املنافسة، وهي تم أيضاً بالبيئة احلاليني واحملتملني

 .2باملؤسسة استخدامها يف اختاذ القرارليتم استخراج النتائج و من حتليل الصناعة وحتليل املنافسة، مث حتليلها

   :3تهامثلأ من األسئلة من جمموعة أن تقوم بطرح عليها يفترض املؤسسةف ؛اليقظة التنافسية اريف إطو

 ومن هم منافسوها؟ ما هو السوق اخلاص باملؤسسة؟ ♦

  تنافسية؟؟ وهل هي يف السوق ما هي املنتجات اليت تظهر ♦

 ، وما هي قدرام على التطور؟حتركات املنافسني هي ما ♦

 املنافسني؟ ما هي نقاط ضعف وقوة ♦

   .ما هي قدرات التنبؤ جتاه املنافسني؟ ♦

كبري يف تقـدمي   يفيد بشكل كأداة لليقظة التنافسية استخدام نظم املعلومات اإلدارية نّنشري هنا إىل أ
  ملنتجـات املؤسسـة  شاة أو بديلـة  منتجات مالذين يقومون ببيع  ومات عن املنافسة وقوة املنافسنيمعل

  ة ـم مجع وحتليل البيانات اخلاصمن خالل إستراتيجيات املنافسني الكبار  على معرفةباخلصوص التركيز و
    .4اإلستراتيجيات تلكعناصر القوة والضعف يف  وكذا حتديد

  
  
  
  

  

                                                 
1. Michael Porter, Choix stratégique et concurrence- Technique d'analyse des secteurs et de la 
concurrence dans l'industrie, Economica, Paris, 1982, p. 79. 

2
مـذكرة   "شركة اخلطوط اجلويـة اجلزائريـة  : دراسة حالة -لمؤسسة ل أمهية اليقظة التنافسية يف تنمية امليزة التنافسية"، بة حناسيةرتي  .

  .68.، ص2002/2003جامعة اجلزائر،  ،، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري)غري منشورة(ماجستري 
3. Institut d'innovation informatique pour l'entreprises (3IE), "La veille stratégique : Les yeux et les oreilles 
de votre entreprise", site Internet : http://www.Jinnove.com/upload/documentaire/vs.pdf. décembre 2001   
p. 09. (Consulté le : 23/11/2009).    

4
  .77 .ص، مرجع سابق ،نظم املعلومات اإلداريةسعد غالب ياسني،  . 
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  )Porter(املنافسة لـ  مع قوىة ـجمتمعواع األربعة لليقظة ـاألن :)II- 12(رقم  الشكل
  
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

Source : Laurence Favier, "Recherche et application d'une méthodologie d'analyse de l'information pour 
l'intelligence économique- Application à un centre technique du secteur de la plasturgie", thèse de 
Doctorat en sciences de l'information et de la communication, Université Lumière Lyon II, France 
02/10/1998, P.53.  

  .دي املؤسسةمبتابعة زبائن ومور يهتم هذا النوع من اليقظة أساساً: اليقظة التجارية.  2
  من خالل معرفة احتياجام وطلبام دف كسب والئهم علـى املـدى الطويـل    :)األسواق( الزبائن  -

   .اخل...املالية، معرفة توقعام املستقبليةمعرفة وضعيتهم 
من خالل تتبع دخول منتجات جديدة للموردين، حماولة عقلنة املشتريات من ناحيـة أجـال    :املوردون  -

التسليم، السعر واجلودة، إجياد مصدر آخر للتواخل...د األولريد يف حالة فشل املور.  
 نكونـو ، هم من يومسؤويل املشتريات ل البيعارج ل منك جند أنّهذا النوع من اليقظة،  إطار يفو

 بإمكام لعب دور املتيقظني التجـاريني  هم من ، وبالتايلاملؤسسة مورديزبائن و من على احتكاك وقرب
فهـم   ،إىل املسـتهلكني  زيادة على دورهم يف حتويل املخرجـات و ،رجال املبيعاتبالنسبة لف ؛بشكل أكرب

 

  املنافسون
 يف الصناعة

 البدائل

 الزبائن

اخلونالد  
 احملتملون

 املوردون
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ضافة إىل فباإل، ، أما مسؤويل املشترياتللزبائنعن النشاطات املتغيرة ت هامة لب معلوماجب كذلك يقومون
املعلومات فهم يقومون كذلك جبمع  ،الشراءعمليات عن طريق  إىل املؤسسةدورهم يف حتويل املواد األولية 

               .1املستخدمة من طرف املوردين وغريهاحول تقنيات اإلنتاج  وأديدة اجلستلزمات املحول 
 Un système d'information( استخدام ما يعرف بنظام املعلومات ما بني املنظماتميكن للمؤسسة 

interorganisationnel(  دين روابطإلقامةا وتـربط   ،وثيقة مع الزبائن واملورحيث تربط العمالء مبنتجا
خفّـض مـن قـوة    ت من شأا أن ابط، ومثل هذه الرووغريها وجبداول األسعاراملوردين مبواعيد التسليم 

   .املوردينالعمالء والتفاوض لكل من 

ما  متابعةاملؤسسة من أجل  به تقومالذي  ذلك النشاط إىل اليقظة التكنولوجيةتشري  :اليقظة التكنولوجية .3
  نشـر ، تنظيم وحتليـل مث مجع من خالل وذلك ،من تطورات التقنية والتكنولوجيةوة البيئة العلمي حيدث يف
  .2اإلبداعاتبتلك التطورات وتسهيل اإلستراتيجية، اليت تسمح للمؤسسة بالتنبؤ  املعلومات

اخلاص مبتابعـة  ذلك النشاط ": هي اليقظة التكنولوجيةبأنّ  )Martinet & Ribault( ويرى كل من
   .3"عند تطور التكنولوجياتلتحديد إشارات الضعف، واليت تظهر البيئة 

  العلميـة  تاالكتشـافا  ملعرفة التطورات التكنولوجية والتقنية،أساساً  ستخدمت لوجيةاليقظة التكنوف
  .اخل...، التطور يف إجراءات التصنيع، ظهور آالت جديدة)لمنتجات واخلدماتل( اإلبداعات التكنولوجية

  :ر منهانذك ةاملهم األسئلةجمموعة من للمؤسسة باإلجابة على  تسمح اليقظة التكنولوجيةكما أنّ 
 ما هي التقنيات والتكنولوجيات اجلديدة؟ ♦

 ما هي الربامج املنجزة من قبل املنافسني؟ ♦

 ما هي براءات االختراع املسجلة يف اال؟ ♦

 .؟سات اليت تنمو وتتطور يف القطاعما هي املؤس ♦

  جتماعية، االقتصـادية االاجلوانب ب حيث تم، املؤسسة وتتعلّق مبا بقي من عناصر يف بيئة :اليقظة البيئية .4
 أو )La veille sociétale(اتمعية للمؤسسة، ويطلق عليها كذلك باليقظة ، اجليوسياسية والثقافية السياسية

متابعة التطـورات   إىل هذا النوع من اليقظة هدفوي، )La veille socio-politique(السوسيوسياسية اليقظة 
كات االجتماعيـة  التحر، )والصراعات الفوضىك(األخطار  كني،الذهنيات، سلوك املستهلالعادات و: مثل

   . وغريها

                                                 
1. Mary Jo Hatch, Op. Cit, p.p. 107-108.   
2. MATMAR née MOHELLEBI Dalila, "La veille technologique : une nécessité pour l’intégration des 
entreprises à l’économie mondiale" Communication présentée à l'université Mouloud Mammeri Tizi-
Ouzou- Faculté des sciences économiques et de gestion, p. 03.   
3. B. Martinet &  J.M. Ribault, Le management des technologies, Edétion d'Organisation, Paris, 1991,p. 109. 
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    م ص م لـا ة يفاليقظة اإلستراتيجي تطبيقع ـواق :الفرع الرابع
بشرية مالية وإمكانيات  يتطلّب من قبل املؤسسات بشكل كامل وبفعاليةاإلستراجتية ق اليقظة تطبي نّإ
إمكانيـات   ، يف العادة،اليت ال متتلك م ص ملـا منها، خاصة سساتاملؤ تكون متاحة لكل واليت ال ،معتربة

  .الالزمةعلى قدر كبري من اخلربة والكفاءة  ،يف الغالب ،ونتوفّريا ال  العاملني مالية كبرية، كما أنّ
أن تسعى إىل تبني وتطبيق علـى األقـل يقظـة     م ص ملـافإنه جيب على  ،بالرغم من ذلكلكن 

ة، وكذلك حد أدىن من اليقظة التنافسية، خاصة بالنسبة لتلك املؤسسات الـيت تنشـط يف   تكنولوجية فعال
صة جماالت تقنية جداملـرور عـرب   الوصول إىل حتقيق يقظة شاملة يتطلّب ، وذلك على اعتبار أنّ 1متخص

  .مراحل من اليقظة كما هو مبين يف الشكل املوايل

  ة اليقظة اإلستراتيجيراحل الوصول إىلـم: )II- 13(الشكل رقم 
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  
Source : Gérard Verna, "la veille technologique une ardente nécessité", site Internet :     
http://www.cndwelzine.hcp.ma/IMG/pdf/LA_VEILLE_TECHNOLOGIQUE, Département de management 
Université Laval, pdf, p.04.  (Consulté le : 24/11/2009). 

 فحسـب ، يف درجة تبنيها لليقظة اإلسـتراتيجية  م ص ملـابني  هناك اختالف فإنّ ،وعلى العموم
)Marie-Pierre Vergnaud Schaffer(نا نستطيز بني مخسة أنواع  ع، فإنذه املؤسسات، كمـا  من هأن مني

  : 2يلي

                                                 
1. Gérard Verna, "la veille technologique une "ardente nécessité", site Internet : 
http://www.cndwelzine.hcp.ma/IMG/pdf/LA_VEILLE_TECHNOLOGIQUE Département de management 

Université Laval, pdf, p.04.  (Consulté le : 24/11/2009).  
2. Marie-Pierre Vergnaud Schaffer, "Ecoute prospective de l'environnement : une arme stratégique pour 
la compétitivité des PME/PMI exportatrice de la région RHONES Alpes", thèse de Doctorat nouveau 
régime, Grenoble II, France, 1989, P.214.    

 

 ةـالشامل

ةـالتجاري 

 

. 
 

.
 

 
ةـالتنافسي 

ةالتكنولوجي 

http://www.cndwelzine.hcp.ma/IMG/pdf/LA_VEILLE_TECHNOLOGIQUE
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للتغيرات ستراتيجية، وبالتايل تكون خاضعة اإليقظة الال تطبق  ؛)Primitif(مبتدئة  مؤسسات :النوع األول
  يف حميطها؛
فهي ال تطبق كذلك اليقظـة  ؛ )réactif Intuitif( رد الفعلو  احلدس مؤسسات تعتمد على :النوع الثاين

مجعها للمعلومـات  كما أنّ األحداث اليت تظهر يف حميطها، ملختلف  رد فعل يكون هلااإلستراتيجية، وإنما 
  يكون بالصدفة وبطريقة حدسية؛

 غري أنهـا ؛ )Au coup par coup( مؤسسات تطبق يقظة ظرفية حسب االحتياجات احملددة :النوع الثالث
  ؛تتم بشكل غري منظّم

لكنها ها، حميطيف  لتنبؤ بالتغيراتسعيها ل عن طريق تطبيق يقظة إستراتيجية حتاول مؤسسات :النوع الرابع
  ؛)Proactif informel(تبقى تتم بشكل غري رمسي 

مـن   هانكّحبيث مت )Proactif formalisé(بشكل رمسي  مؤسسات تتبنى يقظة إستراتيجية :النوع اخلامس
      .اختاذ القرارات اإلستراتيجية

يف  اًكـبري  اًتأخراجلزائرية، فهي تشهد  م ص ملـا اتيجية يفواقع تطبيق اليقظة اإلسترفيما خيص أما 
 Marie-Pierre Vergnaud(إليهـا   تضمن األنواع السابقة الـيت أشـار  أردنا تصنيفها وإذا ما ، ذلك

Schaffer(،  نا جندها قد جتاوزتها  ،مبتدئةكمؤسسات  النوع األولفإنضمن املراحـل   كذلك ال تقعلكن
سينجر  ستراتيجيةاإل يقظةلل اجلزائرية م ص ملـا تبني، وبطبيعة احلال فإنّ عدم لبعض منهااملتقدمة باستثناء ا

  :1يلي نذكر منها ما سلبية اًعنه آثار
يف  من مشـاركتها  م ص ملـااليقظة اإلستراتيجية سوف حيرم  ؛ فغياباخنفاض القدرة على اإلبداع -

  ؛اإلبداععملية 
  وحىت على املستوى الوطين؛ ،هة املنافسة األجنبيةضعف الصادرات وعدم القدرة على مواج -

 واآلراء الشخصية؛احلدس  كما تكون مبنية علىاختاذ القرارات تصبح تتم دون تفكري  -

               . ضعف القدرة على التفاوض -
 البد ،اليقظة اإلستراتيجيةيف تطبيق ا اعلى تطوير نشاط اجلزائرية م ص ملـامساعدة و ومن أجل دعم

  :2ما يلي جند ولعل من أهم هذه العوامل، ذلكتتأخر عن  ليت جعلتهاالعوامل افهم وتشخيص  من والًأ

والذي  ،لتجارة اخلارجيةا على التخطيط املركزي واحتكار طبيعة االقتصاد اجلزائري الذي كان قائماً -
كما  املستوى الوطين،بعيدة عن املنافسة حىت على طويلة، مما جعل املؤسسات اجلزائرية  استمر لفترة

القيـام  : ، مثـل وجهة نظـر إيديولوجيـة  نشطات اليقظة اإلستراتيجية كانت ممنوعة من  بعض أنّ

                                                 
1. Yamina Karou, La veille stratégique dans les PME/PMI  Algérienne, Séminaire scientifique international 
El- Aurassi, mai/ juin 2003, p.30.      
2. Ibid, p.p.31-32.  
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حـىت بالنسـبة    خربة يف جمال اليقظة ، وذا فاملؤسسات اجلزائرية مل تكتسب أيبدراسات السوق
  للمؤسسات اخلاصة؛

   الرمسيـة ، العالقات غري جود الشفافيةو ، عدمكمصدر للسلطة ظ على املعلوماتسيادة ثقافة التحفّ -
 ال تشجع على تطوير اليقظة اإلستراتيجية؛ واليت

وأحياناً بني الوحدات أو املصـاحل  أو يف قطاعات خمتلفة  املؤسسات يف نفس القطاع بني فصلوجود  -
، بـني القطـاع العـام والقطـاع     اإلدارات، الوزارات واملنظمـات ، كذلك بني يف نفس املؤسسة

يكون مساعد على نظام وطين للمعلومات عيق عملية تطوير أن يهذا الفصل من شأنه ، اخل...اصاخل
   ؛ظة اإلستراتيجيةليقالقيام بنشاطات ا

الضرورية لتطوير اليقظـة   )خاصة البىن التحتية لالتصاالت(واملادية والبشرية  املالية مكانياتاإل نقص -
 ؛اإلستراتيجية

االهتمـام  ، ويف هذا اإلطار نشري إىل ضرورة جمال اليقظة اإلستراتيجيةغياب التكوين املتخصص يف  -
 املعاهد كمقاييس مستقلّة يف درسونظم املعلومات، حبيث تصبح ت يقظةوضوع الا له عالقة مبمب أكثر

 . اجلامعاتو

وخاصة فيما يتعلّـق  ، م ص ملـاأجل النهوض بقطاع  من اآلن تسعى جاهدة احلكومة اجلزائرية إنّ
لعـلّ   ،مبادرات  خالل ما تقوم به من وذلك منيف األسواق، والرفع من تنافسيتها  املعلومات توفري انبجب

  .وغريها االقتصادية قامة نظام وطين للمعلوماتإل اإلعداد، )MEDA( امج ميدابرامج التأهيل، بر، من أمهّها

   م ص م لـلاخلية م املعلومات يف حتليل عناصر البيئة الدـة نظأمهي: املطلب الثالث
رصد وحتليل عناصر البيئة اخلارجية يف  املعلومات اإلدارية تلعب دوراً مهماًبعدما رأينا كيف أنّ نظم 

   .البيئة الداخلية مستوىدورها وأمهّيتها على  ، نتطرق اآلن إىلم ص ملـل

  وسلسلة القيمة اإلدارية م املعلوماتـنظ :الفرع األول
سلسلة موعة مـن   هي عبارة عن أي مؤسسة أنّ ، وقلنافهوم سلسلة القيمةم إىل قناتطربق وأن س
ويف هذه النقطة ، هو خلق قيمة أو منفعة لعمالئها يف النهاية هدفها )داعمة وأأساسية سواء كانت ( األنشطة

 وذلك من خـالل  ،على أنشطة سلسلة القيمة )مبختلف أنواعها( نظم املعلومات اإلدارية أثريت سوف نرى
اليت تضيف قيمة إىل األنشطة الداعمة  وكذلك األنشطة األساسية ومساندة لدعماستخدامها كأدوات فعالة 
 يفيـد يف حتليـل  نظم املعلومات  استخدامف ،)انظر الشكل يف الصفحة املوالية( منتجات وخدمات املؤسسة

من التركيز على  ، كما ميكّن اإلدارةاسلسلة القيمة برفع القيمة النهائية اليت تقدمها املؤسسة لعمالئه أنشطة
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 بنوعيـة  قيـق أداء معينة أو حتالتكلفة أو احلصول على ميزة يف تلك األنشطة من حيث تقليل  جوانب معينة
                .1أفضل

خمتلف األنشطة يف سلسلة تنفيذ ودعم ل فعالةمعلومات إستراتيجية  تقوم بإعداد نظم ميكن للمؤسسات أن 
نظـم   اسـتخدام  أنّفمن خالل الشـكل نالحـظ   ومن مث تعمل على حتسني وضعيتها التنافسية، ، القيمة

ـ ي النظام املكـتيب استخدام ف ؛األنشطة الداعمة كّن من تنفيذمت وتكنولوجيا املعلومات ـ مكّ تطـوير   نن م
حـول   بيانـات  فإنّ وجود قاعدة د البشريةاملوار إدارة ويف جمال، ويدعم تسيري املهام اإلدارية االتصاالت
األنشطة املتعلّقة ملختلف  األداء الفعالسيسمح ب )نظام معلومات خاص باملوارد البشرية وجود أو(املوظفني 

املنتجـات  عمليـات تصـميم وهندسـة     يسمح بأمتتة كذلك فإنّ استخدام احلاسوب اآليل ،ذه الوظيفة
وامر والبيانات من شأنه أن الوثائق واألتبادل  الطرق االلكترونية يف على فإنّ االعتمادوأخرياً  ،واإلجراءات

يدينل من إجراءات احلصول على املواد سهي العالقات مع املورز من نشـاطات التجـارة   ويقوكما يعز ،
         .ترونيةااللك

   يف دعم سلسلة القيمةدور نظم املعلومات اإلدارية  :)II- 14(الشكل رقم              

                                                )النظام املكتيب( )ن م إ( نظام املعلومات اإلستراتيجي: إلداريةتسيري اخلدمات ا

  )قاعدة بيانات حول مهارات املوظفني( م إ ن: إدارة املوارد البشرية

                                )احلاسوب اآليل مبساعدةالتصميم ( م إ ن :التطوير التكنولوجي

  )تبادل الوثائق أو البيانات احملوسبة مع املوردين( م إ ن: نـالتموي
  
  
  
  

Source : Adapté de Gérard Garibaldi, Les principes fondamentaux des systèmes d'information 2e édition 
Dunod, Paris, 2001, p.56. 

 لـنظم  نـاك تطبيقـات عديـدة    هف ،قيمةال سلسلةيف  األنشطة األساسية ودعم تنفيذأما فيما خيص
 التخـزين من خـالل  ، اإلمداد الداخليمؤمتتاً يساعد على  نظاماً يمكن استخدامف ،املعلوماتوتكنولوجيا 

 االعتماد على نظم التصنيع املرنـة نتاج ميكن اإل اتعمليب للقيامووغريها،  رد يف الوقت احلقيقياجل املؤمتت،

                                                 
1
 ، جملة "دراسة حالة -نظمة املعلومات اإلستراتيجية كأداة تنافسية يف املصارفأ منوذج تقييم"ميل عقيل يوئيل، عبد الستار حممد العلي، أ. 

   .429. ، ص1998 أغسطس اإلمارات العربية املتحدة، ،02، العدد 38الد اإلدارة العامة، 

  الداخلي اإلمداد
  ن م إ

نظام املخزون (
 )املؤمتت

  اجـاإلنت     
  ن م إ

    اعتماداً نيعالتص(
 )احلاسوبعلى 

  اخلارجي اإلمداد
  إ ن م

  األوامر ةمعاجل(
 )على اخلط

  التسويق واملبيعات

  ن م إ
 )حتليل السوق( 

  اتـاخلدم
  ن م إ 

إدارة عالقات (
 )الزبائن

 



   لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةا في اإلدارية وأهمية استخدام نظم المعلوماتي التحليل البيئ .........: .....الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

140 
 

عن طريـق املعاجلـة    الكترونياً ميكن أن تتم طات اإلمداد اخلارجيانش كما أنّ ،باستخدام احلاسوب اآليل
بتحليل السـوق   نشاطات التسويق واملبيعاتدعم املعلومات على نظام ويساعد ، والطلبياتالفورية لألوامر 

                  .أو عرب اخلطميكن تقدمي اخلدمات للزبائن عن بعد  ، وأخرياًواملستقبلياحلايل 

  على نشاطات سلسلة القيمة جوهري لنظم وتكنولوجيا املعلومات تأثري يتضح أنّ ل ما تقدممن خال
نشاط يف سلسلة القيمة يتكون ، كما أن كل وكذا وضعيتها التنافسيةفهي قادرة على تغيري هامش املؤسسة 

 صـر معلومـايت  اخل، وعن...، حتويل األفراد؛ عنصر مادي خاص بتحويل املواد، نقل املنتجاتمن عنصرين
     .1، نشر ومعاجلة املعلوماتخاص جبمع

   لـ م ص ماة نظم املعلومات اإلدارية يف إجناز الوظائف واختاذ القرارات يف أمهي :الفرع الثاين
، وبشيء من التفصيل، إىل أنواع نظم املعلومات اإلدارية وتطبيقاا يف الفصل األولكنا قد تطرقنا يف 

سواء على املسـتوي الـداخلي            ختلف أنواعها تلعب دوراً مهماً،ف أنّ هذه النظم مباملؤسسات، ورأينا كي
فاستخدام نظم املستوى التشغيلي وكذلك نظم املعلومات الوظيفية؛ من شـأا أن  أو اخلارجي للمؤسسة؛ 

الوظائف واألنشطة توفّر معلومات تفصيلية عن التعامالت اليومية اجلارية داخل املؤسسة واملرتبطة مبختلف 
األساسية، من تسويق ومبيعات، إنتاج، مالية وحماسبة وموارد بشرية، كما أنّ اسـتخدام نظـم املسـتوى    
اإلداري تمكّن املسؤولني من اختاذ خمتلف القرارات املتعلّقة بسري األنشطة يف اإلدارة الوسـطى، كـذلك   

تسمح هلم بالقيام بالنشاطات ذات  اإلدارة العليايف  استخدام نظم املستوى اإلستراتيجي من طرف املسيرين
انظر املبحـث  ( .وباحلصول على معلومات موجزة ودقيقة عن األداء الشامل للمؤسسة يالبعد اإلستراتيج

  .  )31الثاين من الفصل األول يف الصفحة رقم 

 املذكورة واعاألن تلكطبق كل هل بإمكاا أن ت ؛م ص ملـل ولكن يبقى التساؤل مطروحاً بالنسبة
  . من نظم املعلومات؟

  ال ميكنها ذلـك  م ص ملـاإنّ اإلجابة األكثر واقعية على هذا السؤال، حسب رأينا، هي أنّ معظم 
وذلك بالنظر حملدودية إمكانياا املالية، البشرية والتقنية، وكذلك للخصوصـيات الـيت متيزهـا مقارنـة     

مـا    ، يف الوقت احلايل، تلجأ إىل تطبيـق م ص ملـاىل أنّ معظم باملؤسسات الكبرية، غري أننا نشري هنا إ
نظـام  ، وهو عبارة عـن  ERP (Entreprise Resource Planning("روعشختطيط موارد امل"يعرف بـ 

  .2معلومات موجه لتشخيص وختطيط موارد املؤسسة

                                                 
1. Jean-Pierre Helfer, Michel Kalika, Jacques Orsoni, Op. Cit, p.114.  
2. S.C. Lenny Koh, Mike Simpson, "Could enterprise resource planning create a competitive advantage 
for small businesses?", An International Journal, Volume 14 Number 1, Emerald Group Publishing, 2007 
p.60. 
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 عره فكما يد املؤسسة ب من النماذجمدجمة جمموعة " :كذلك بأناملعلومـات الضـرورية  واليت تزو 
وقـد   ،1")اخل...القدرات اإلنتاجية، املخزون، الوقـت املالية، املوارد البشرية، ( لالستعمال األمثل ملواردها

باالضطراب ومبستوى صناعة تتميز  يفخاصة تلك اليت تعمل  ،م ص ملـامن قبل أصبح تطبيق هذا النظام 
وميكـن إمجـال    ،2الزبائن وأ املنافسة اتطوضغملواجهة إستراتيجية يشكّل ضرورة  ،دمن عدم التأكّ عايل

  : فيما يلي ات هذا النظامتطبيق
  ؛سيري احملاسيب واملايلالت -
 ؛تسيري اإلنتاج -

 ؛تسيري املوارد البشرية -

 دعم اختاذ القرارات؛ -

 ؛Customer Relationship Management (CRM)عالقات مع الزبائن إدارة ال -

  .Supply-Chain Management (SCM)إدارة سلسلة التوريد  -

شاملة لكل وظائف ونشاطات املؤسسة، وبذلك فإنّ اسـتخدامه  ) ERP(تطبيقات نظام  نالحظ أنّ
سيمكّنها حتماً من أداء جممل تلك الوظائف واألنشطة بكل كفاءة وفعاليـة، وبالدقـة    م ص ملـامن قبل 
تكون كبرية إىل استخدام أنواع متعـددة   فإنّ حاجة هذه املؤسسات سوف لن املطلوبتني، ومن مثّ والسرعة

  .من نظم املعلومات
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

1. Ernst &  Young, "Un ERP dans une PME : utopie ou réalité? Etude sur les solutions de type ERP pour   
les PME"  site Internet :http://www.produmex.com/Portals/0/Documents/ERP%20dans%20une%20PME%20-
%20utopie%20ou%20r%C3%A9alit%C3%A9%20-%20E&Y.pdf , 2006, p. 13. 
2. Louis Raymond, Suzanne Rivard, Danie Jutras, "Organizational Readiness to Adopt ERP: An 
Evaluation Model for Manufacturing SMEs", in Techniques and tools for the design and implementation 
of Enterprise Information Systems, IGI Publishing, New York, 2008, p. 182. 
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ـ ا تعمل يف إطارها أصبحتالبيئة اليت من خالل هذا الفصل إىل التطرق  متّ ففـي   ،م ص ملـ
سـواء العامـة أو    بتعدد وتعقد عناصرها؛ فالبيئة اخلارجية تتميز هذه البيئة أصبحت ،الوقت الراهن

 سري العمل يف ؤثّر علىمن شأا أن ت ومتشابكة متعددة قوىامل وعوتشتمل عليه من ما و التنافسية
 أن تقـوم  واالسـتمرار يف نشـاطها  مؤسسة تريد البقاء كل لذا يكون من الواجب على املؤسسة، 
ره مـن  وذلك دف التعرف على ما يمكن أن توفّ ،اخلارجية عناصر بيئتهابدراسة وحتليل  باستمرار

جيب أن  أنّ التحليل ، كماتفاديهاحىت يتم  تفرضه من ديداتيمكن أن ستفادة منها، وما الل فرص
نقاط القوة ونقاط الضـعف   معرفة من هو اآلخر مكّنوالذي يالبيئة الداخلية  عناصر يشمل كذلك

ايل الذي تزداد أمهيته يف الوقت احل لب عملية التخطيط اإلستراتيجي وهذا ما يشكل ،داخل املؤسسة
    . لكل أنواع املؤسساتبالنسبة 

لكل مـا حيـدث    ظةأن تبقى متيقّ يعين اإلستراتيجي بعملية التحليل البيئي م ص ملـاقيام إنّ 
املعلومات عن خمتلف العناصر  وحتليل حوهلا من تغيرات ومستجدات، وأن تعمل باستمرار على مجع

 أداة هامةعد ت اإلدارية علوماتاملنظم  وقد رأينا أنّ ،اليت مها، سواء يف بيئتها الداخلية أو اخلارجية
   .عملية التحليل املذكورةب للقياماستخدامها  م ص ملـل نميك
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حناول من خـالل  النظري للموضوع من خالل الفصلني السابقني، استعراض اجلانب  بعدما متّ
 اقتصادية خاصـة  على مؤسسة ،يت متّ تناوهلاال النظرية املفاهيمهم ألإسقاط  إجراء عملية هذا الفصل

اعة يف صن ز نشاطها أساساًكّرتيواليت  ،بسطيف) CHIALI Profiplast( هي شركة متوسطة احلجم،
   .املوجهة لنقل املاء والغاز وبيع األنابيب البالستيكية

  أساسـية  ة مباحـث أربع إىل هذا الفصل تقسيم متّودف القيام ذه الدراسة التطبيقية، فقد 
حاولنا من خالله قد ف ث الثايناملبح، أما ة حملّ الدراسةشركبال للتعريف بحث األولامل حيث خصص

 املبحث الثالثويف ، ةشركلاليت تنشط يف إطارها االبيئة اخلارجية  عواملأهم  حتليلو تشخيصالقيام ب
  يف التحليل البيئي ة ومدى استخدامهشركيف ال م املعلومات املعتمداواقع نظتشخيص مت التطرق إىل 

 موظفيعلى عينة من  إعداده الذي متّتحليل أسئلة االستبيان صص لفقد خواألخري  الرابعاملبحث أما 
  .الدراسة اجلوانب املتعلّقة مبوضوعمن أجل الوقوف أكثر على  الشركة،
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:  
.  

 CHIALIشـركة  (باملؤسسة حمـلّ الدراسـة   التعريف  إىل املبحثمن خالل هذا سنتطرق بدايةً، 

Profiplast تقسيمه إىل  ،)بسطيف ض يف ، مطالب ةثالثومن أجل ذلك سيتمقدمي تإىل  املطلب األولنتعر
 إلجراء دراستنا التطبيقية نبين أسباب اختيارنا هلذه الشركةكما بطاقة تعريفية هلا، الشركة من خالل إعطاء 

 آفاق الشركةكذا أهداف وو مهام املطلب الثاين يف نتناول، وتسيهااألمهية االقتصادية اليت تك إبراز وكذلك
     .لتنظيمي اخلاص بالشركةهليكل امن خالله ا ضعرِفن واألخري املطلب الثالثأما 

  ةشركتقدمي ال :املطلب األول
   التعريف بالشركة :األولالفرع 

CHIALI(شركة   Profiplast( ذات أسـهم  ةهي شركة عائلية خاص )Société par action, Spa( 
ـ  ،دينار جزائري 396 000 000 يقدر بـ اجتماعيبرأس مال  مـن   ابتـداء  ∗ةنتجت عن عملية اخلوصص

 أحد فـروع  ممثّلة يف، )Profiplast de Sétif( عمومية ةمؤسس قبل هذا التاريخ ، حيث كانت2007 جانفي
  Groupe industriel des plastiques et caoutchoucs (GIPC) للبالسـتيك واملطـاط   امع الصناعي

       .∗∗)ENPC( للبالستيك واملطاط املؤسسة الوطنية هيكلةعن إعادة  والذي نتج

أمحـد  " من قبل السيد ،1982سنة إىل  )CHIALI("علي شي"شركة  يعود تاريخ إنشاءيقة، يف احلق
التـاريخ  ذلـك   ابتداء مـن حيث أصبحت  ،الواقعة يف الغرب اجلزائري"سيدي بلعباس"  بوالية"شي علي

 Société de transformation des وحتويـل البالسـتيك واملعـادن    مؤسسة صناعية، ختتص يف صـناعة 

plastiques et métaux STPM-Chialiقَ من ، بعدما كانتبيـع  إعـادة  واستراد ب تقوممؤسسة جتارية ل ب
الشركة تتطور وتتوسع  بدأت، مث والغاز األنابيب البالستيكية املوجهة لنقل املياه )Accessoires( ملحقات
حىت أصبحت اًتدرجيي عبارة عن اً حاليعجمم )GROUPE CHIALI ( ثالثة أسا فروعيضمة هيسي:  

                                                 
جزء من األصـول   من خالل حتويل جمموعة أو ذلكيتم ، واخلاص القطاع إىل العام من القطاع اخلوصصة عن طريق حتويل امللكية عملية تتم ∗

 CHIALI( لشـركة  بالنسـبة و ،أو معنويني خواص أو الرأس املال االجتماعي للمؤسسات العمومية لصاحل أشخاص طبيعيني املادية أو املعنوية

Profiplast(  عن طريق خوصصة مؤسسةذكرنا فقد نشأت كما )Profiplast de Sétif( حيـث مت   ،%100بشراء رأمساهلا بنسبة  وذلك
الشركة  وهي )La société de gestion des participations SGP GEPHAC( شركة تسيري املسامهاتمع باالتفاق إمضاء عقد التنازل 

  .)Profiplast( املؤسسة العمومية املسؤولة عن تسيري حمفظة
سطيف، املدية، ذراع امليزان، اجلزائـر  : فرعاً موزعة عرب املناطق التالية 14تضمENPC(  ( املؤسسة الوطنية للبالستيك واملطاط نشري إىل أنّ ∗∗

  . العاصمة والشلف
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� CHIALI Tubes 

�  CHIALI Services 

� CHIALI Profiplast   

  شركة متوسطة احلجـم  هييف ذلك الفرع األخري، و بسطيف )CHIALI Profiplast(شركة  تتمثل
ها تلوذلك ألنمليار دينار جزائـري  02ما أنّ رقم أعماهلا السنوي يقارب ، كعامل 135 حوايل حالياً شغ  
ناعية لوالية املنطقة الصب الكائن مقره املالية واالستقاللية يف التسيري عن امع باالستقاللية متتعها باإلضافة إىل

واليت متّ  ،م ص ملـل تعريفه يف ملعايري اليت وضعها املشرع اجلزائريا مع تتالءموهي معايري  "سيدي بلعباس"
  .)من الفصل األول 59الصفحة  انظر( ،رق إليها يف اجلانب النظري من هذا البحثالتط

شعارال فيما خيص )Le logo (شركة اخلاص ب)CHIALI Profiplast(  ن من أربعة أحـرف فهومكو 
كما وهي  قيم الشركة ن، واليت تعبر ع}  { )C4( باللغة الفرنسية " C" احلرف  ثّلمي منها كل حرف

  :يلي
  

  
 

          Source : Site Internet : http://www.groupe-chiali.com/filiales.php. (Consulté le : 15/02/2010).   

  
  .)20 انظر امللحق رقم(   :التالية نتجاتامل ناعةصيف  الشركة يتمحور نشاط

  ؛∗)Tubes PE & PVC( املياه والغاز اليت تستخدم يف نقل ألنابيب البالستيكيةا �

 Menuiserie PVC, Faux plafonds PVC et( سقوفال عمدةوأ )جنارة األملنيوم( األبواب والنوافذ �

leurs profilés(؛ 

 une large )جمنبات البالستيك( أنابيب املاء والغاز تحقاملتشكيلة متنوعة من  باإلضافة إىل استراد �

gamme d'accessoires PE & PVC( ها، فهذه امللحقات ال تقـوم الشـركة   إعادة بيعاليت تقوم بو
مرتفعة، كما أنها حتتـاج   تكاليف حمل الشركةيرأي املسؤولني حسب إنتاجها  ألنّ نظراً ،بإنتاجها

اة إىل آالت إنتاجية أخرى خاص. 

                                                 
∗ PE  :Polyéthylène ou Polythène "اإلتلني" يفمادة بالستيكية ناجتة عن تكث "بوليتلني" .Ethylène  

PVC : polychlorure de vinyle "كلورير الفينيل" مادة بالستيكية ناجتة عن تكثيف "كلورير الفينيليبول" .Chlorure de vinyle  
موجـه   نجد نوع منـها ف) PE( األنابيب من نوع أما باستعماالت املاء فقط دون الغاز،خاصة هي  )PVC( األنابيب من نوع ،ولإلشارة فإنّ

  .الغازخاص باستعماالت ونوع آخر  ستعماالت املاءال

COMPETENCE & CREDIBILITE                   
de la société CHIALI pour la satisfaction de ses CLIENTS   

 

http://www.groupe-chiali.com/filiales.php
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، وتتربع على اجلزائر 19000 -سطيف B.P 87باملنطقة الصناعية تقع  نشري يف األخري إىل أنّ الشركة
    chiali.com-www.groupe: االنترنتالتايل على شبكة  اإللكتروينوقع املهلا ، وهكتار 82مساحة قدرها 

  ة حملّ الدراسةب اختيار الشركأسبا :الثاين الفرع
إلجراء الدراسة امليدانية لعدة أسباب نـذكر   ،اتبالذّ )CHIALI Profiplast( اختيارنا لشركةيعود 
  :منها ما يلي

علـى  وهذا ما يسـاعد   ؛واإلنتاج التسيري جمال على التقنيات التكنولوجية احلديثة يف الشركة اعتماد �
 يف هذه الشركة؛بشكل أحسن لومات نظم املعب املتعلّق وضوعامل دراسة

 ةينافستال البيئةد، خاصة عدم التأكّحالة  سودهاتو غيرشديدة التتتميز بأنها الشركة يف ظل بيئة تعمل  �
 نفس جمـال نشـاط الشـركة    مؤسسة تنشط يف 13 فقط ية سطيفعلى مستوى والحيث توجد 

 ؛تحويل البالستيكب واملتعلّق

� الشركةت زة اليت حتتلّها ضمن النسـيج  الناجحة يف اجلزائر، وذلك  م ص مللـ مثال عدللمكانة املتمي
  ، وللقطاع االستراتيجي الذي تنشط فيه؛املؤسسايت الوطين

أنّ  علـى  دالباحثني، وهذا ما يؤكّطلبة واستقباهلا لل انفتاح الشركة على اجلامعة ذلك، إىلباإلضافة  �
 ، عن طريق االستفادة مـن نتـائج البحـوث   حسنيوالت والتقدم للتطور دائماً تسعىهذه الشركة 

انعزاهلا هو  الوطنية ر مؤسساتناخيف فشل وتأ ، خاصة وأنّ أحد األسباب الرئيسيةاجلامعيةو األكادميية
اليت تجرى يف  راسات النظريةوالدبني البحوث  وترابط ، وعدم وجود تكاملالفضاءات اجلامعية عن

 .فعالً يف امليدان ارسممهو وما  واجلامعات املعاهد

  للشركة واالجتماعية ة االقتصاديةاألمهي :الفرع الثالث
 علـى املسـتوى   ،كبرية اقتصادية واجتماعية ةأمهيبسطيف  )CHIALI Profiplast(شركة  كتسيت
  : وميكن إبراز هذه األمهية من خالل النقاط التالية الوطين،

وحيوية اـال الـذي   ة ، وذلك بالنظر ألمهيوطيني الضمن النسيج الصناع املكانة املتميزة للشركة •
 تنشط فيه؛

 األنابيب البالسـتيكية وملحقاـا، األبـواب   (من منتجات  الوطنية حتياجاتااليف تلبية املسامهة  •
، وذلـك  على املستوى الـوطين   ، فهذه االحتياجات ال تزال كبرية جداً)السقوف عمدةوالنوافذ، أ

للقطـاع   الكـبرية  حتياجـات الل، وكذلك جمال التزود باملياه والغاز صلة يفتواامللمشاريع لبالنظر 
 البناء واألشغال العمومية وغريها؛ الفالحي وقطاع

http://www.groupe-chiali.com/
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 أحدالذي يعد القطاع الفالحي،  ، خاصةمعها تتعامل اليت مع القطاعات االقتصاديةالتكامل إحداث  •
زيد من االهتماممبو ولويةاألب حيظىجيب أن  ، لذلكيات املعاصرةاالقتصاديف كل  ةالقطاعات احليوي 

 للبالد؛ضمن السياسات التنموية 

املنتجـات الـيت    تلك إحالل الواردات منالعمل على املسامهة يف تطوير وترقية الصناعة الوطنية، و •
 تقدمها؛ 

  الـة البطالتخفيض مـن مسـتوى    املسامهة يف وبالتايل ،اتمع أفرادلعدد من  املسامهة يف التشغيل •
 ااالت اليت يشـغلوا  الالزمة يف اخلربة إكسامو العمالو املوظفني العمل على تكوين إىل باإلضافة

     .الشركةب

     اق الشركةـداف وآفـام، أهـمه: املطلب الثاين

  ام الشركةـمه :الفرع األوىل
جـاهزة  إىل منتجـات  اخلام  هامن شكلبتحويل املواد األولية  ، حبكم جمال ختصصها،الشركة تقوم

اليت تستخدم يف نقـل املـاء   و )Tubes PE & PVC( ةاألنابيب البالستيكي يفأساساً لالستعمال، واملتمثّلة 
، ومن مث فهي تعمـل علـى   وأجزاء السقوف )جنارة األملنيوم( صناعة األبواب والنوافذ باإلضافة إىل ،والغاز
القطاعـات  تلـك  العمل على إحداث التكامل مع  لككذ، والحتياجات الوطنية من هذه املنتجاتتلبية ا

      .قطاع البناء واألشغال العموميةو القطاع الزراعي خاصة منها؛ االقتصادية اليت تتعامل معها

  الشركة داف ـأه :الفرع الثاين
  :ما يليفي أمهّها نذكر مجلة من األهداف، لتحقيق باستمرار )CHIALI Profiplast( شركة عملت

 األربـاح وتعظيمهـا   إىل حتقيقكأي مؤسسة اقتصادية هادفة للربح،  كة يف املقام األول،تسعى الشر �
 نشاطها؛ ملدة أطول يف جمال االستمرارالبقاء و هلا منضيت توال

السعي إىل حتسني وعصرنة طرق التسيري واإلنتاج، وذلك من خالل متابعتها املسـتمرة للتطـورات    �
يل، ويظهر ذلك من خالل اقتنائها للتكنولوجيات احلديثة وحتديثها اجلارية على املستوى الوطين والدو

 .باستمرار، وكذلك العمل على التكوين املستمر لألفراد كلّما دعت احلاجة إىل ذلك

ترسيخ ثقافة اجلودة، حيث تتميز منتجات الشركة جبودا العالية ومطابقتـها للمعـايري   العمل على  �
ولية؛ وهذا لكون الشركة مالدلة على شهادة اجلودة تحص)ISO 9001/2000(∗؛  

                                                 
، وهذا مـا  2007وذلك منذ أن متّ خوصصتها عام  ،)QMI CANADA( من يف ظرف قصري جداً تلكالشركة على شهادة اجلودة حتصلت  ∗

نت تابعة للقطاع العام مل تتحصل على شـهادة  نّ املؤسسة نفسها عندما كاإف لإلشارةوعلى مدى كفاءة وفاعلية التسيري يف هذه الشركة،  يدلّ
فعالـة لتحسـني األداء االقتصـادي     ووسيلة ضمن اإلصالحات االقتصادية،فاخلوصصة تعد أحد البدائل اهلامة  لذلك اجلودة طلية مدة حياا

     .العمومية ناملؤسسات
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تقـدمي منتجـات    احلرص على من خالل ،)والذي هو من شعار الشركة( إرضاء زبائنها على العمل �
 ؛على اإلطالق يف املنطقةمن أجود املنتجات ، حيث تعد املنتجات اليت تقدمها ذات جودة عالية

حـب العمـل   و واإلبـداع  )Entrepreneuriat( ةوالرياد االحترافيةخلق ثقافة العمل كذلك على  �
املؤسسات االقتصـادية  لدي مسيري ومسؤويل  غياب هذه الثقافة نقص أو لحيث نسج ،املبادرةو

بشكل كبري على مدى تـوفّر   والذي يعتمد جناحها واستمرارها ،م ص مالـ اجلزائرية، وخاصة منها
 .لدى مسيريها الثقافة هذه

       لشركةاق اـآف: الفرع الثالث

، والـيت  حتقيقها على املديني املتوسط والبعيد األهداف اليت تسعى الشركة إىل تلك يف تتمثل هذه اآلفاق    
  :من أمهّها

   من الوطن؛ يف مناطق خمتلفة اجلغرايف االنتشارمزيد من النمو والتوسع وتحقيق لالسعي  ♦

 ستوى الوطين يف جمال ختصصها؛على امل )Le leader(طموح الشركة إىل أن تكون القائد  ♦

بعـض   إىل منتجاـا من  بعضالتصدير  ، وقد حاولترةصداملُ من املؤسساتالسعي إىل أن تكون  ♦
 بريوقراطية كـبرية مشاكل إدارية و غري أنّ ذلك القى ،بية، ومنها املغرب، ليبيا وموريتانياالدول املغار
 ، فإنّما أشرنا يف اجلانب النظري من هذا البحثك؛ فدولمهمة إيصال املنتوج إىل تلك الصعبت من 

 رأمام تطـو  اًعائق فقعد من أبرز املشاكل اليت تت اإلجراءاتوتعقّد  املشاكل املتعلّقة باحمليط اإلداري
  .م ص موانتشار الـ
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  مي للشركةـل التنظيـاهليك: املطلب الثالث

بعض نقوم بإعطاء للشركة، وبعدها  هيكل التنظيميلل من خالل هذا املطلب سوف نقدم عرضاً عاماً
  .ملختلف عناصرهتفصيل ال

   للشركة عرض عام للهيكل التنظيمي :الفرع األول

كما هـو مبـين يف    هيكالً تنظيماً وظيفياً ،يف الوقت احلايل ،)CHIALI Profiplast(تتبنى شركة 
الداخليـة   هامالءمة مع أوضاع أكثر حبيث يكون، مستقبالًه ، مع العلم أنّ الشركة تنوي تغيريالشكل املوايل

    .بالشركة إدارة املوارد البشرية ما صرح به مسؤولحسب ، وهذا اخلارجيةمع التغيرات يف البيئة و

  )CHIALI Profiplast( مي لشركةـل التنظيـاهليك :)III-1(رقم  الشكل
     
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  

  .)اإلدارة العامة رةدائ( ةشركالوثائق الداخلية لل :املصدر

نيشركة ل لهيكل التنظيميعرض عام ل الشكل أعاله بي)CHIALI Profiplast(، ـه    حيثيظهـر أن
ـ الشركة والذي يتولّى مدير يترأسها ، متثّل قمة اهلرم اإلداري واليت املديرية العامة ن منتكوي  دارةاإلالقيام ب

 الـدوائر  مـن  جمموعة األمانة، وكذلك تتفرع منها شركة،للاإلستراتيجية والقرارات اهلامة  خمتلف واختاذ
)Départements( الشركة ووظائفهام ميتم من خالهلا تأدية خمتلف اليت و.  

 ة العامةديريامل

  دائرة مراقبة  ألمانةا
 ونظم التسيري

  دائرة املالية
 واحملاسبة 

  اإلدارة دائرة 
 العامة

 مصلحة
 شترياتامل

 دائرة الصيانة دائرة اجلودة
التطوير  مديرية

 واإلنتاج

الدائرة 
 التجارية

دائرة تسيري 
 اتاملخزون
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  للشركة عرض تفصيلي للهيكل التنظيمي: الفرع الثاين

 بغيـة  ، وذلـك من التفصيل زيدمب للشركة اهليكل التنظيمي عرضيتم  سوفمن خالل هذه الفقرة 
  .السابق يف الشكل ةبينامل الدوائر تندرج حتتاليت و املكونة للشركة خمتلف املصاحل على أكثر التعرف

 :املصاحل التالية تضمو :ونظم التسيريدائرة مراقبة  •

حيـث   ،)informaticien Un(يقوم على رأسها خمتص يف اإلعـالم اآليل  و :مصلحة اإلعالم اآليل  -
العمـل علـى    ،)الحقاًسنأيت على تشخيصه  والذي( املطبقت ضمان سري نظام املعلوما يسهر على

القيـام بـاقتراح وتطـوير     خدمي النظام داخل الشركة،مستتعليم وإرشاد  املستمرة للنظام، صيانةال
 طريقة  أكثر منحسنيتال تعمل على واليت من شأا أن للنظم والربجميات احلاسوبيةتطبيقات جديدة 

   .داخل الشركة التسيري

وحساب  التقديرية السنويةبإعداد املوازنات  ة القياماألساسي ومن بني مهامها :صلحة مراقبة التسيريم  -
    .وحتليلها االحنرافات

تطبيـق   ضمان من خالل داخل الشركة، سياسة اجلودة تطبيق مهمته السهر على :مسؤول اجلودة  -
 .)Système management de qualité )ISO 9001/2000 نظام إدارة اجلودة

 :تضم املصاحل التاليةو :املالية واحملاسبةدائرة  •

الوثـائق   بإعـداد  ع األعمال احملاسبية واملالية املطلوبة؛ كالقياميجبم تقومو :احملاسبةاملالية ومصلحة   -
إعـداد   ،املخطط احملاسيب الـوطين  معايري وفق) امليزانية وجدول حسابات النتائج(القانونية  احملاسبية

، االتصال باجلهات ذات الشركة وأصول متابعة وتقييم ممتلكات هتالكات،الستثمارات واإلول اجدا
      .اخل)...البنوك ومصلحة الضرائب( العالقة 

على متويل خمتلف األنشطة والعمليات اليت تقوم ا الشركة  من خالهلا العمل ويتم :مصلحة اخلزينة  -
   التقديريـة عداد املوازنـات  ، املشاركة يف إلموارد املاليةاالستعمال الرشيد والعقالين ل ضمان وكذا
 .، متابعة ديون الشركة وغريهاخمططات التمويل الدورية ومتابعة تنفيذها إعداد

  :وتشتمل على املصاحل التالية: اإلدارة العامة دائرة •

للمستخدمني  اإلداريةتسيري األفراد وتكوينهم، تسيري امللفات وتتولّى مهمة  :مصلحة املوارد البشرية  -
متابعة املسار الوظيفي  القيام بالتوظيف، التأمني، اإلحالة على التقاعد، احلضور ودفع األجور، مراقبة

   .إدارة املوارد البشريةباملرتبطة  إجراء العالقات مع املنظمات االجتماعية، وغريها من األنشطةللعامل، 

حفـظ امللفـات يف    نقل للعمـال، حتضـري املهـام،   ها ضمان الاممهمن  :مصلحة الوسائل العامة  -
  .اخل...األرشيف
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يف جلميع العـاملني   املهنية األمن والسالمةويتم من خالهلا توفري  :مصلحة السالمة واألمن الصناعي  -
 .الشركة

 حماولة ، من خاللالتسيري العقالين للمخزون على ضمانهذه الدائرة تسهر  :تسيري املخزوناتدائرة  •
متابعـة حركـة   ك ؛العمليات املرتبطة بـاملخزون  كلوكذلك القيام بم أمثل للمخزون، حج إجياد

        .إىل غري ذلك على املخزون، اجلرد الرقابة ،)دخول وخروج املواد واملنتجات( املخزون

 :مها مصلحتني وتتضمن :رة التجاريةـدائال •

 يعملون )des ingénieurs en hydraulique(يف جمال الري  تضم جمموعة من املهندسني: قوة البيع  -
     .على الزبائن احملتملني للشركةيف حبث دائم  يكونونحبيث  ،خارج الشركة

وبأسـعار  يف شروط النوعية  مهمة بيع منتجات الشركةهذه املصلحة  تتولّى :مصلحة إدارة املبيعات  -
    .لحة املالية واحملاسبةإىل مصاخلاصة باملبيعات وإرساهلا الفواتري ، وكذلك إعداد تنافسية

 :واملنتجات كما يلي األولية املصاحل اخلاصة باملواد هذه املديرية تفرع منت :ة التطوير واإلنتاجيرمدي •

 املواد األولية؛ مصلحة  -

 مصلحة املنتوج النهائي؛  -

 .مصلحة امللحقات  -

  :تني مهالحمصوتشتمل على  :رة الصيانةـدائ •

 الكهرباء واآللية؛ مصلحة -

 .كـحة امليكانيمصل -

 عـدات يف املو التهذه اآل صيانةو تصليح اإلنتاج، ومعدات آالتب اخلاصة الغيار قطع توفريوتقوم ب
بشكل ويومياً  اإلنذار حبدوث أي خلل يف اآلالت يتم ولإلشارة فإنّ، بعطأي توقف أو  حدوثحالة 
   .آيل
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:  
.    

       )كـبرية  م، صـغرية أ خاصـة  مسواء كانت عامـة أ (املؤسسات االقتصادية اجلزائرية أصبحت  لقد
  املنافسـة  زدياد حـدة وبا دتتسم بالتغير وبعدم التأكّيف ظل بيئة  املختلفة اانشاطمتارس  ،راهنيف الوقت ال

صارت تشكّل  ، بلعلى أنها أنظمة مغلقة على نفسهايعد ينظر إليها كما يف السابق كما أنّ املؤسسات مل 
الـيت   خمتلف التغيـرات  طالبة مبتابعة ورصد، لذلك فاملؤسسات اليوم معلى البيئة اخلارجية وحةأنظمة مفت

إمـا أن  البيئة اخلارجية ألي مؤسسة  أنّ أصبح من املسلّم به ، حيث)العامة أو اخلاصةسواء ( يف بيئتها حتدث
           .هاأدائتؤثّر على  بإمكاا أنّ أو قيوداً استغالهلا هلا كنمي اًمتثّل فرص

 عدشركة ت)CHIALI Profiplast( ـ اليت تعمـل   اجلزائرية إحدى املؤسسات بسطيف تلـك   منض
لذلك  ،هانشاطيف قطاع  جداً كبرية اليت تتميز بأنهاو، ملنافسةبافيما يتعلّق خاصة الظروف البيئية املذكورة، 

  حملّ الدراسة لشركةاخلارجية لالبيئة  راتالبعض من متغيحتليل التطرق إىل  املبحثمن خالل هذا سنحاول 
االقتصـادية   بعادهـا أب حتليل متغريات البيئة اخلارجية العامة املطلب األول، يتناول مطلبني اثننيمن خالل 
فيتناول  املطلب الثاين، أما السياسية والقانونية، التكنولوجية وكذلك الدوليةاالجتماعية والثقافية،  واإلدارية،

         .)Porter(ـ طبقاً لقوى املنافسة اخلمس ل للشركة يرات البيئة التنافسيةمتغحتليل 

  للشركة العامة البيئة اخلارجيةمتغيرات حتليل : املطلب األول

 ، وذلـك ميز االقتصـاد اجلزائـري  احمليط العام الذي ي حالةيف  متغيرات البيئة اخلارجية العامة مثّلتت
باإلضافة إىل متغيرات  ، التكنولوجية، السياسية والقانونية االجتماعية والثقافية، ،االقتصادية :أبعاده مبختلف

مبا يف ذلك ، االقتصادية العاملة داخل التراب الوطينعلى كافة املؤسسات  واليت ميكن أن تؤثّر ،احمليط الدويل
اليت تعمل  ئة اخلارجية العامةالبي راتتغيإبراز أهم مسنحاول ومن خالل هذا املطلب ، املؤسسة حملّ الدراسة

الفرص وكذلك  خمتلف من معرفةحتماً والذي ميكّنها  ،بسطيف )CHIALI Profiplast( شركةيف إطارها 
متّ احلصول عليها أثناء إجراء املقابلة مع مسـؤويل   واردةاملعلومات ال مع العلم أنّ كل ،التهديدات احمليطة ا

  .الشركة

  واإلدارية القتصاديةرات ااملتغي: الفرع األول

ارس اليت متو ،االقتصاد اجلزائري على العديد من العوامل واملتغيرات إطار يف البيئة االقتصادية شتملت
  حجم املؤسسـة  وذلك حسب ،متفاوتة الوطنية، ولكن بدرجات االقتصادية ؤسساتامل كافة على تأثرياا

ـ بسـطيف  )CHIALI Profiplast(ة شرك خيص ، وفيماوغريها جمال نشاطهانوع ملكيتها،  ه ميكـن  ، فإن 
          :ما يليك ،تنشط يف ظلّهااليت  املتغيرات االقتصاديةتلك أهم  إىل التطرق
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 علـى  غري مشـجع  عتربي يف اجلزائر العام ستثمارياالاملناخ نّ إف ، يف الشركةحسب رأي املسؤولني -
لمشـاكل اإلداريـة   لكـذلك  و منافسـة، ة للوجود قواعد نزيهلعدم  وذلك، واألعمال االستثمار

    .وغريها الكبرية إلجراءات البريوقراطيةاو
 بنكـي  ويعترب ،%10إىل  06بني ، واليت تتراوح عموماً على القروض أسعار الفائدةيف  تغيراتالتأثري  -

)Société générale & BNP Paribas( اتاجهاليت حتمصدر حصول الشركة على القروض  بسطيف 
قد  نّ أسعار الفائدةولإلشارة فإ، وغريها وإجراء عمليات التوسع االستثمارية اعملياويل خمتلف مت يف

 .بالشركة دائرة احملاسبةمسؤول  به ما صرح حسب وذلك ،شهدت استقراراً يف الفترة األخرية

- عدل النمو واالنتعاش  يعامالً قتصاديةاال يف خمتلف القطاعات االقتصاديمعد اً لزيادة الطلـب  ضروري
ـ العمومية  األشغالوالقطاع الزراعي وقطاع البناء  وخنص بالذكر هنا، على منتجات الشركة  نذااللّ

 ويشـهدان  مازاال فتيني يف اجلزائـر  هذين القطاعنيف ؛)CHIALI Profiplast( شركة تتعامل معهما
   .واسعةحركية 

  املتغيرات االجتماعية والثقافية: الفرع الثاين

ترات ملا عدشـركة علـى أداء   التأثري قليلة اجلزائرية االجتماعية والثقافيةاليت تشتمل عليها البيئة تغي      

)CHIALI Profiplast(، األنابيـب   إنتاج حول -كما أشرنا  - أساساً يتمحورنشاط الشركة  لكون وذلك
 الشـركة ال ؛ فمنتجات )Menuiserie PVC( األبواب والنوافذوكذلك  )Tubes PE & PVC( البالستيكية

جودة عاليـة   هذه املنتجات ذات أن تكون فقط ويبقىوغريها، التغريات يف املوضة أو األذواق مثالً ب تتأثّر
خمتلـف  فعـالً  ، وهذا ما تتميز به بقبول ووالء الزبائن هلاحتظى و تقوى على املنافسة وبأسعار مناسبة حىت

 ميكن اإلشـارة  فإنه لزبائنها، ولكن بالرغم من ذلك، )CHIALI Profiplast( املنتجات اليت تقدمها شركة
  :وهي ،الشركة بإمكاا أن تؤثّر على ، واليتاجتماعية وثقافية ذات طبيعة بعض املتغيرات إىل

 ـا  ما حيمله العاملني من خالل ، وذلكاليت تعمل يف إطارها بالبيئة االجتماعية والثقافية الشركةتأثّر  -
  .الذي يعيشون فيه االجتماعي من الوسط نابعة تسلوكياتقاليد و ادات وعمن قيم و

األشـغال  يف زيادة ال، وبالتايل تساع املدن واملناطق احلضريةإىل ا يف عدد السكان الذي يؤدي الزيادة -
 املياه الصـاحلة بالغاز و ومشاريع التزود املرافق العمومية والطرقاتو يات السكنيةالبنا بإنشاء اخلاصة
البالسـتيكية   على منتجات الشركة من األنابيبيزيد من الطلب فهذا من شأنه أن  ،وغريها للشرب

  .األبواب والنوافذ

 )سواء كانت حملّية أو أجنبية( جودة كثراأل حول املنتجات لدى الزبائن واإلدراك مدى انتشار الوعي -
، حيـث  تنافس منتجات الشركةاملناسبة ودة ال تتوفّر على معايري اجلو اليت  دةاملُقلَّ من تلك املنتجات
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 أقلها بأسعار بيعيتمنا نعلم أنّ، خاصة وأن زما يكل مـا   اجلزائرية هو تفضيل قافة االستهالكيةثال مي
   .بغض النظر عن مستوى اجلودة والسعرعلى حساب السلع واملنتجات الوطنية  هو أجنيب

  نيةسياسية والقانواملتغيرات ال :الفرع الثالث

التدخل الكبري للدولة يف توجيـه وإدارة االقتصـاد مـن خـالل     يف  أساساً تتجسد هذه املتغيرات
اإلجراءات والتدابري اليت تتخذها، وكذلك القوانني والتشريعات اليت تسنها، حبيث من املمكن أن تكون هذه 

القطاع اخلاص، كما هـو احلـال   اإلجراءات والقوانني يف غري صاحل املؤسسات خاصة تلك اليت تنتمي إىل 
، وهذا راجع رمبا إىل أنّ الدولة اجلزائرية مازالت متشـبثة  بسطيف )CHIALI Profiplast(بالنسبة لشركة 

بأفكار النظام االشتراكي القائم على االقتصاد املوجه والتخطيط املركزي، واعتبار القطاع اخلاص شكل من 
لطة واختاذ القراراتل يف سيادة الدولة ومشارأشكال التدخكتها يف الس.  

 نذكر ذلك القانون ،يف الوقت احلايل ،)CHIALI Profiplast( ركةعلى ش تؤثّراليت القوانني  من بني
 سـتراد بعمليات اال أثناء القيام )Credit documentaire( إلزامية فتح االعتماد املستنديباخلاص  أو اإلجراء
  أوليـة مـواد   من اخلارج سواء كانـت كل مستلزماا تقريباً استراد الشركة تقوم ب حيث أنّ ؛من اخلارج
اإلجـراءات   وكما هو معـروف فـإنّ  ، وغريها ، قطع الغياراملكاتب جتهيزات ،اإلنتاج ووسائل جتهيزات
من  وريدات اخلاصة بالشركةصول التو بطء سبب يفتمما ي تأخذ وقتاً طويالً بفتح االعتماد املستندي املرتبطة
العموالت اليت  يفالشركة واملتمثّلة التكاليف اليت تتحملها  إىل، باإلضافة يف الوقت املناسب املستلزماتتلك 
  .للبنك فاتح االعتماد تدفعها

فـات  لغازات املنبعثة من املصانع واملخلّاء االتلوث من جركذلك هناك قوانني خاصة حبماية البيئة من 
 تلويث البيئة يف ال تتسببا عمليات التصنيع ف، )CHIALI Profiplast( وغريها، وبالنسبة لشركة الصناعية

تـدفعها   مالية غرامة هناك فقط، على ذلك توغراماة رسوم تتحمل أي وبالتايل ال على حد قول املسؤولني،
ـ  املستخدمة يف زيوتالالتلوث الناتج عن  بسبب سنوياً دج 90.000 حبوايل واملقدرة الشركة   اجآالت اإلنت
، كيفية احلصول علـى العقـار   لعمليات االستثمار مةنظِّإىل خمتلف القوانني واإلجراءات املُ باإلضافةهذا، 

  .ؤسسات بصفة عامةاملو الشركات ، واليت هلا أثر على نشاطوغريها الصناعي

، يف اآلونة يف اجلزائر وزيادة درجة االستقرار السياسي وضعية األمنيةإىل أنّ حتسن ال أيضاً،نشري كما 
 ناؤسسـات أداء كـل م  وحتسـني  تشجيع االستثمار على األثر اإلجيايب ،من دون شك ،سيكون له األخرية،
   .الوطنية
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               املتغيرات التكنولوجية :الفرع الرابع

ميع االختراعات واالبتكـارات والتحسـينات   جب - سابقاً كما ذكرنا - ترتبط املتغيرات التكنولوجية
ـ   كاستخدام، ق مبجال عمل املؤسساتكنولوجية اليت تتعلّتال تكنولوجيـا   االنترنـت،  ة،احلواسـيب اآللي

أصبح من املتطلّبات األساسـية   الوقت الراهن،ويف ، وغريها احلديثة جتهيزات ووسائل اإلنتاج، االتصاالت
للرفع من مسـتوى   ديثةالتكنولوجيات احل واستخدام إدماج تعمل على أن نا الوطنيةمؤسسات كلل بالنسبة
  .احمللّي أو الدويلسواء على املستوى  املنافسة متكّنها من امليزة التنافسية اليت واكتسابأدائها 

مواكبـة التطـورات   و تتبع علىفإنها تعمل بشكل مستمر  ،)CHIALI Profiplast(بالنسبة لشركة 
    .يف جمال اإلنتاج أو التسيريسواء ملعدات وا على أحدث الوسائل حالياً حيث حتوز ،احلديثة التكنولوجية

  املتغيرات الدولية :الفرع اخلامس

  من تغيـرات  مبا حيدث على املستوى العامليتتأثّر  العاملة يف دولة معينة يةاحمللّ املؤسساتال شك أنّ 
 مؤسسـات بة للوبالنس، مع بعضها البعض يف العامل معظم االقتصاديات بسبب ظاهرة العوملة وارتباط وذلك
اجلزائري باالقتصاد  االقتصاد ارتباط ضعفوذلك بسبب ، ذه املتغيراتال تتأثّر بشكل كبري  هافإن ةاجلزائري
   .ط بالبورصات العامليةترتبنشطة يف اجلزائر عدم وجود بورصة  ، خاصة يف ظلّالعاملي

 من املمكن أن تؤثّر ع دويلذات طاب راتاملتغيهناك بعض  )CHIALI Profiplast(فيما خيص شركة 
  :نذكرها فيما يلي ،إجياباً أو سلباًعليها 

، كون هـذه  ق العامليةيف األسوا البترول ها بأسعارأسعارترتبط  حيث، يف أسعار املواد األولية التغير -
األخرية  األزمة االقتصادية العاملية فإنّ كما نعلمو ،البترول مادة منأساساً  شتقت - ناأشركما  -املواد 
ـ سعر الربميـل  كان  2008ففي سنة ، صفإىل حوايل الن البترولأسعار اخنفاض  تسببت يفقد   دريق

  50حوايل اخنفض السعر إىل  فقدوبعد تفاقم األزمة  2009، أما يف سنة يف املتوسط دوالر 100 حبوايل
ختفـيض  مكّن من تتسحيث  ،)ظريف لولو بشك(للشركة  ، وهذا ما يشكل فرصة1يف املتوسط دوالر

  الرسوم اجلمركية على املـواد األوليـة املسـتوردة    من ، خاصة وأنها معفاة كذلكامنتجاتكاليف 
   .الوطنية وترقية الصناعة االستثمار يف إطار تشجيع وذلك

- الت سعر صرف العملة الوطنيرات يف معدالـدوالر  (ة مقابل العمالت األجنبية التأثري الناتج عن التغي
مـن دول   )واآلالت األوليـة  املواد( اخمتلف مستلزماتقوم باستراد الشركة  كونل ، وذلك)األوروو

 .اليات املتحدة األمريكيةأوروبا والو

                                                 
1. Abdellatif Benachenhou, La fabrication de l'Algérie , Alpha Design, mai 2009, p. 240.   
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  تفاقيات الشراكة مع االحتـاد األورويب ال هاعقدو )OMC(لتجارة العاملية لنظمة املانضمام اجلزائر إىل  -
تجـارة  لالكامـل ل  تحريـر العلى السلع واخلدمات و مركيةللرسوم اجل إلغاء من ينجر عن ذلكوما 

       .يةاحمللّ دماتلسلع واخللاألجنبية نافسة املة حدازدياد  يتسبب يفهذا من شأنه أن و، اخلارجية

نا ميكن ،)CHIALI Profiplast(شركة ل العامة جيةأهم متغيرات البيئة اخلار ،أعاله ،نااستعراض ما بعد
 الشركة بيئةتتضمنها  التهديدات اليت ظهر أنّ، حيث ياملوايل الشكل موجز من خالل ها بشكلإظهار اآلن

    .ةتاحامل تفوق جمموعة الفرص

   )CHIALI Profiplast( ة لشركةـالبيئة اخلارجية العام :)III-2(رقم  الشكل

    
   
   

 

  
   
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  .من إعداد الباحث: املصدر    

  

التكنولوجية راتاملتغي  
  ) -( التكنولوجي التغيريف سارع تال •

 توفّر التكنولوجيا اليت تستخدمهاعدم  •

  ) -( يف السوق احمللّية الشركة  

 

   رات االقتصادية واإلداريةاملتغي  
 ) -( املناخ االستثماري اجلزائري •

 خالل أسعار الفائدةثبات  •

 ) + ( الفترة األخرية  
  ) -( ثقل اإلجراءات اإلدارية •

تزايد معدل األشغال املتعلّقة بالتزود  •
 ) + (باملياه والغاز الطبيعي 

 

رات السياسية والقانونيةاملتغي  
 ) -( التدخل الكبري للدولة يف توجيه االقتصاد •

 ) -(لقطاع اخلاص ا جتاه النظرة السلبية للدولة •

 ) -(عتماد املستندي إلزامية االستراد عن طريق اال •

• ن النواالستقرار السياسي  سيب للوضع األمينالتحس)+( 
  

  املتغيرات االجتماعية والثقافية   
 ) -(داخل الشركة  جتماعياملناخ االإمكانية تردي  •

  ) + (الزيادة يف عدد السكان  •

 ) -(ة تفضيل املنتجات األجنبية ثقاف •

 نقص الوعي مبزايا استخدام األنابيب •

 ) -(البالستيكية بدل األنواع األخرى       

 

  الدولية تاملتغيرا
 األزمة االقتصادية العاملية الراهنة وأثرها يف  •

  ) +() أزمة ظرفية( ختفيض أسعار البترول   

 اإلعفاء من الرسوم اجلمركية على •

 ) +(املواد األولية    

 ) -( األجنبية املنتجات منافسة •
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  للشركة )البيئة التنافسية( ةاصمتغيرات البيئة اخلارجية اخل حتليل: طلب الثاينامل

املتغيرات املتعلّقة بالبيئـة اخلارجيـة   م أه حتليلو دراسة التطرق إىل املطلبسنحاول من خالل هذا 
   -هلذا البحث كما رأينا يف اجلانب النظري  - املتغيراتهذه  تتمثّلحيث  ،للشركة )البيئة التنافسية( اخلاصة

القـوة   ،بني املنافسني احلاليني شدة املنافسة: وهي ؛يف منوذجه )Porter(اليت حددها  اخلمس تلك القوىيف 
هـي   القوى أو املتغيرات مع العلم أنّ هذه، واملنتجات البديلة عمالءلل القوة التفاوضية ن،يموردلل التفاوضية

 تحويل البالستيك واملعادنب القطاع املتعلّق يف لعاملةولباقي املؤسسات ا حملّ الدراسة األهم بالنسبة للشركة
لذلك على الشركة أن تكون على معرفة تامـة   ،تتعامل معها بصفة مباشرةتكون قريبة منها وألنها وذلك 

  .مبختلف هذه القوى

   شدة املنافسة بني املنافسني احلاليني :الفرع األول

شط يف ظل بيئة تنافسية حادة، وهذا راجع إىل تن) CHIALI Profiplast( كما ذكرنا فإنّ شركة
حيث  ،سطيف، وخاصة على مستوى والية على املستوى الوطين كثرة عدد املؤسسات املنتجة للبالستيك

، ومن خالل اجلدول املوايل سنعرِض أهم املؤسسات املُنافسة "مدينة البالستيك"تعرف هذه األخرية بـ 
، مع العلم )Tubes PE & PVC( ص أساساً يف صناعة األنابيب البالستيكيةللشركة حملّ الدراسة، واليت ختت
الدراسة فقط دون  هي من اختصاص الشركة حملّ) Menuiserie PVC( أنّ صناعة األبواب والنوافذ

فقط راً مؤخبدأت يف إنتاجها  املنتج الوحيد هلا على املستوى الوطين، وقدعد ت ، حيثىاملؤسسات األخر
    .بالترويج هلا بشكل واسع حالياً الشركة تعملحيث ، )Nawafid("ذـنواف"مة جتارية حتمل اسم حتت عال
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  )CHIALI Profiplast( ة لشركةـاملؤسسات املنافس أهم :)III-1( اجلدول رقم

  .باالعتماد على مواقع خمتلفة على شبكة االنترنت من إعداد الباحث :املصدر

 البالستيكحتويل  قطاعديد من املؤسسات العاملة يف العُنالحظ من خالل اجلدول أعاله، وجود 
 البالستيكحتويل  قطاعألنّ  ؛Tubes PE et PVC)( البالستيكية صناعة األنابيب بالضبط هنا ونقصد
 األدوات ، التغليف،أنابيب السقي( مثل الختصاصاتاالعديد من  على شتملي ،على العموم ،واملعادن

 حوايلاالختصاصات يبلغ  هذهاليت تنشط يف خمتلف  املؤسسات عدد ، حيث أنّ)اخل...واألواين البالستيكية

Domiciliation  Activité  Nom de l'entreprise 

Sétif Fabrication de tubes Plastique en PE et 
PVC et en béton    K Plast 

Sétif  Fabrication de tubes Plastique en PE et 
PVC  GK Plast  

Sétif Fabrication de tubes Plastique en PE et 
PVC  Aggoun  Plast  

Sétif Fabrication de tubes Plastique en PE et 
PVC et en béton  Green Revolution  

Sétif (El-eulma) Transformation Plastique  Touil Amar  

Alger (Oued smar) Fabrication de canalisations plastiques 
 tubes en PE et PVC  Tuboplast  

Alger (Dar El Baida)  Fabrication de tubes en PVC rigides et 
tuyaux agricoles en PEBD et PEHD Ghardaïa Plast  

Djelfa  Fabrication de tubes en PE et PVC   Mabrogaz 

Ghardaïa  Fabrication de tubes PVC et PEHD  Plastub  

Oran Production, commercialisation et vente 
de tubes PVC, PEBD - PEHD  

Tubex 

Oran  
Fabrication et commercialisation de 
Tubes et Tuyaux en PVC -PEBD - 
PEHD  

Hydropompes 

Oran Fabrication de tubes en PVC et profilés 
en PVC rigide et souple  

SARL Le Plastique 
de l’Ouest 

Oran Fabrication de tubes en PVC PEHD- 
PEBD et accessoires en PVC   Metalor  



CHIALI( دراسة حالة شركة ....................................................... :الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث  Profiplast( بسطيف  

160 
 

مما  ،الشركة اختصاصال جمتتحول إىل  مؤسسة أن املمكن لكل منو، 1املستوى الوطينمؤسسة على  428
  هي متقاربة يف احلجم واإلمكانيات املنافسة املؤسسات تلككما أنّ أغلب  ،أكرب عليها اًديد يشكّل

جيعل ما  وهذا، ةمنخفضمما جيعل تكاليف التحول بالنسبة للعمالء  باإلضافة إىل أنها تقدم منتجات متشاة
املنافسة تكون كبرية بينها، ويف هذه احلالة فإنّ العمالء سيفضلون التعامل مع تلك املؤسسات اليت تعرض 
منتجاا جبودة أعلى وبأسعار أقل، لذلك يكون من الواجب على كل مؤسسة أن تقوم بتتبع منافسيها ملعرفة 

الستمرار وضمان أكرب حصة يف ة، لتتمكّن من البقاء وايحتركام احلالية وكذا استراتيجيام املستقبل
     .قالسو

فعالً بتحليل املنافسني من خالل  )CHIALI Profiplast( هل تقوم شركة :والسؤال املطروح هنا هو
 .استخدام نظام لالستخبار، أو باالعتماد على نظام لليقظة التنافسية؟

املسؤولني يف الشركة، أنه ال يوجد نظاماً لالستخبار  تبين من خالل طرح هذا السؤال على خمتلف
وال توجد كذلك خلية لليقظة التنافسية باملعىن احلقيقي، حيث تعتمد الشركة يف مجعها للمعلومات حول 

 :منافسيها، وخاصة املباشرين منهم، على ما يلي

 ملنافسة؛شبكة االنترنت، من خالل تصفّح املواقع اخلاصة باملؤسسات ا استخدام   -

احلصول على معلومات عن منتجات املنافسني، من خالل املشاركة يف املعارض والصالونات الوطنية   -
 والدولية؛

من رجال املبيعات نظراً الحتكاكهم املباشر باألسواق، وبالتايل معرفتهم الكاملة باملنتجات اليت   -
 يعرضها املنافسون؛

ومكاتب خدمات املعلومات  واالستشاراتتب الدراسات االعتماد يف بعض األحيان على مكا  -
  .وغريها

وفيما خيص اللّجوء إىل اجلوسسة الصناعية، فقد نفى املسؤولون قيام شركتهم بالتجسس على   -
وذلك بأي شكل من األشكال، على اعتبار أنّ ذلك يعترب منافياً لألخالق والقيم والعادات  ،املنافسني

                    "يةالبالستيك األنابيب مجعية منتجي"مي احلنيف، هذا ويوجد هناك ما يعرف بـوتعاليم الدين اإلسال
Association de fabricants des tubes plastiques (AFTP)، من طرف مت تأسيسها  هي مجعيةو

وضع هذه وية تعزيز وتق اهلدف منها هو، على مستوى الوالية يةلبالستيكاملؤسسات املنتجة لألنابيب ا
عد هي ت هذه اجلمعية ،من ناحية اجلودة أمام الدولة فيما خيص املنتجات اليت تقدمهااملؤسسات 

  .ضعلى بعضها البعتجسس البعمليات  قطاعمؤسسات القيام األخرى سبباً حيول دون 

                                                 
1. Site Internet : http://www.annugate.com/Ent_activ.php?activ=28. (Consulté le : 10/02/2010). 
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من  من التحفّظاإلجابة عليه كانت بنوع  أنّ، فإننا نعتقد ونظراً حلساسية هذا السؤال ،هنا ولإلشارة
 حماولة االستبيان، يف استمارةمن خالل لنفس معاين السؤال أشرنا مرة أخرى فقد لذلك  قبل املسؤولني،

 يفاستمارة االستبيان  من 21و 19السؤالني انظر ( املوضوع من خالل إجابات املستجوبني منلتأكّد أكثر ل
       .)01امللحق رقم 

  ددـاجلُديد الداخلني  :الفرع الثاين

 كمـا متّ - القطاع يف احلاليني نافسنيامل بلقمن  الشركة تتعرض له ذيال الكبري التهديد باإلضافة إىل
  ات مـن التهديـد   اًكذلك سوف ميارسون مزيـد  س القطاعفدد إىل نجلُاخلني افإنّ الد - توضيحه سابقاً

 القطـاع  ا أنّ الدخول إىلتبين لن ،شركةدراستنا لواقع ال من خالللكن ، املنافسةحدة  عملون على زيادةوي
  :، نذكر منها ما يليالعوائق من مجلةسوف تعترضه  اخل اجلديدالد أنّوليس باألمر السهل، 

حمـلّ   ، على غرار ما هو مسـتخدم بالشـركة  اإلنتاجبدء يف للاحلديثة لتكنولوجيا ه لضرورة امتالك   -
  ؛الدراسة

 على أحسن سيطرت جندها )CHIALI Profiplast( نظرنا إىل شركة إذاف، إىل قنوات التوزيع الوصول   -
   ؛عرب خمتلف مناطق الوطن وذلك قنواتال
  .يف جمال نشاطها طول خربا ها معتكتسبالشركات القائمة قد ا تكون صعوبة تقليد بعض املزايا اليت   -

ففـي  ، دائماً وارداً ددج منافسنييبقى احتمال دخول ها هذه العوائق املذكورة وغري من لكن بالرغم
 العلمـة ودائرة  برج بوعريريجوالية ث مؤسسات جديدة يف كل من دخول ثال الفترة األخرية شهد القطاع

             .الشركة مديرحسب ما صرح به وذلك 

 نيوردلمل ةيتفاوضالقوة ال: الفرع الثالث

واء فيما يتعلّق باملواد األولية، جتهيزات تقوم الشركة باستراد كل مستلزماا تقريباً من اخلارج، س
 :تب، امللحقات والوسائل وغريها، وذلك من بلدان خمتلفة أمههانتاج، قطع الغيار، جتهيزات املكووسائل اإل

  .مثلما هو موضح يف اجلدول املوايلوغريها،  سويسرا، فرنسا، أملانيا، الواليات املتحدة األمريكية
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  )CHIALI Profiplast( وردي شركةـأهم م :)III2-( اجلدول رقم
 

    .  

  

  
  بلجيكا -فرنسا  )PVC & PE( املواد األولية

  

  
  الواليات املتحدة األمريكية  )PVC & PE( املواد األولية

  
  اململكة املتحدة  )PVC & PE( املواد األولية

  

  
  اـأملاني  ) Films en PVC( مواد أولية    

  

  
  اـفرنس  )Equipements(الوسائل 

  

  
  سويسرا  )Accessoires(امللحقات 

  

  
  اـفرنس  )Accessoires(امللحقات 

  
  اـفرنس  )Accessoires(امللحقات 

  .من إعداد الباحث :املصدر

اليت  للبترول، غري أنّ املواد األوليةوبالرغم من أنّ اجلزائر تعد واحدة من أكرب الدول املنتجة 
يتم استرادها كلّيةً من اخلارج، وهذا راجع  )جتة عن تكرير وتصفية البترولوهي مواد نا( تستخدمها الشركة

 )Raffinerie( إنشاء مصفاة ، ولإلشارة فإنه قد متّمتخصصة يف إنتاج هذه املوادإىل عدم وجود معامل 
شركة لكنها مل تعمل إىل يومنا هذا، وال شك أنّ هذا الوضع سيكون له أثر سليب على ال "سكيكدة" بوالية

 
TOTAL 

RENOLIT  

 

 
GEORG 

FISCHER 

 

 

 ITOCHU 

INEOS 

 
RAIN BIRD 

FLOWSERVE 

J. SAURON 
       S.A 
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، حيث ستتحمل تكاليف إضافية نتيجة قطاعؤسسات األخرى العاملة يف الحملّ الدراسة وعلى باقي امل
  االنتظار لوصول املواد املستوردةوكذا طول فترة  ،قيامها باالستراد، باإلضافة إىل حتمل األخطار الناجتة

دير البترول اخلام بأسعار منخفضةتص كما أنّ األثر السليب سيكون على االقتصاد الوطين ككل، حيث يتم 
يف حني يتم استراد املواد املكرمرتفعة رة واملشتقّة بأسعار جد.  

على ضمان توفري تدفّق ثابت ومستمر الحتياجاا  مصلحة املشترياتتعمل إدارة الشركة من خالل 
ت التوريد من شأنه أن يؤثّر على من املواد األولية واملستلزمات وبأسعار مناسبة، ألنّ أي اختالل يف معدال

كميات اإلنتاج املطلوبة، كما أنّ ارتفاع تكلفة تلك املواد واملستلزمات واخنفاض جودا سيؤثّر على 
هوامش األرباح املراد حتقيقها، لذا فإنّ الشركة يقع عليها عبء البحث املستمر عن أفضل املوردين من 

لون خاصة وأنّ القوة التفاوضية ملعظم هؤالء املوردين والذين ميثّحيث جودة املواد املعروضة وأسعارها، 
وغريها، هي من دون شك ستكون  األمريكية ITOCHUالفرنسية، TOTAL شركات عاملية معروفة كشركة 

دين كبرية مقارنة بالقوة التفاوضية للشركة، لذلك ال يكون يف وسع الشركة إالّ أن تبحث عن جمموعة املور
  . أحسن الشروط من حيث األسعار، مستويات اجلودة، آجال التسليم وغريها هلا مكام أن يوفّرواالذين بإ

كأداة هامة للبحث عن خمتلـف املـوردين    االنترنتوبغية حتقيق ذلك فإنّ الشركة تستخدم شبكة 
يف مواقـع  وإجراء االتصاالت الالزمة م، وذلك عن طريق استخدام حمركات البحث، أو بالبحث مباشرة 

  .أهم الشركات اليت تعرض ما حتتاجه الشركة من مواد ومستلزمات

  )املشترين( لعمالءل القوة التفاوضية :رابعالفرع ال

شكِّياقتصادية هادفة لتحقيـق الـربح؛ فـالعمالء هـم     اً بالنسبة ألي مؤسسة ل العمالء عنصراً هام
هذه األخـرية   ألرباح اليت تسعىامصدر  وننكيسم من ه تقتين منتجات املؤسسة، وبالتايلساليت األطراف 
  .إىل حتقيقها

 شركةفيما خيص )CHIALI Profiplast( واليت ميكن حصرهاجمموعة من العمالء، فهي تتعامل مع ، 
  :ت التاليةلفئاا يف
منتجات الشـركة   وإيصال بتوزيع حيث يقوم هؤالء ؛)Les distributeurs( أو الوسطاء ناملوزعو ����

  ؛الوطن ومناطق ياتإىل خمتلف وال

 :يف أساساً ؛ واليت تتمثّلمؤسسات الدولة ����

 ؛ )Les directions d’hydraulique(مدريات الري  -

 Les agences de la société l’Algérienne Des Eaux "اجلزائرية للميـاه  "شركة وكاالت  -

(ADE)؛ 

  ؛سونطراكة مؤسس -



CHIALI( دراسة حالة شركة ....................................................... :الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث  Profiplast( بسطيف  

164 
 

 ؛سونلغاز مؤسسة -

 .جممع كوسيدار -

 ؛اخلواص قاولنيامل ����

 السيار طريقلل الشطر الشرقي ة يف اجنازلعاملا )COJAAL( اليابانية شركةال؛ مثل الشركات األجنبية ����
 .وغريها  Engineering chinaشركة ، SINO hydro، شركةغرب -شرق

ع يف الحظ أنّند وتنوابفضل ، وهذا عمالء الشركة هناك تعدز به منتجامـن مسـتويات    ما تتمي
 شركةولإلشارة فإنّ منتجات ال ،العمالء هلؤالءاملقدمة ة اجليدة ـاخلدم مستوىباإلضافة إىل اجلودة العالية، 

مقارنة باملنافسـة  ، وهي نسبة معتربة 1من االحتياجات الوطنية % 30تلبي حوايل  من األنابيب البالستيكية
  .العاملة يف نفس القطاعملنتجات املؤسسات األخرى الكبرية 

  حصتها السوقية والرفع منـها احملافظة على  من أجلدائم  سعى يفالشركة تبقى  ذابالرغم من ه لكن
كما أنّ الـبعض  ، قواعد املنافسةلوعدم ضبط  عدم الشفافيةاجلزائرية من السوق  به ميزتتما  خاصة يف ظلّ

ر على مبيعات ، وهذا ما من شأنه أن يؤثّاألقل سعراً ولو على حساب اجلودةيفضلون املنتجات  ،من الزبائن
  .الشركة

مـن   ، وذلـك على إرضاء زبائنها هو العمل - ناأن أشروكما سبق  -إنّ الشعار األساسي للشركة 
لذلك فـإنّ   اخل،...تأجيل فترة السداد ،خصومات يف األسعارتقدمي منتجات ذات جودة عالية، منح خالل 
ـ  فإنّ الشركة تسعىهؤالء ضافة إىل ، وباإلللشركة، هم زبائن دائمني الزبائن املذكورين أعالهمعظم   اًدائم

 قوة البيع مصلحةحيث تلعب ، وكسب والئهم جددتوسيع دائرة تعامالا من خالل البحث عن زبائن إىل 
 علـى  املهندسني يف جمال الـري  جمموعة من عملمن خالل  ،يف ذلك ضمن الدائرة التجارية، دوراً كبرياً

         .تملنيبالزبائن احمل املباشر البحث واالتصال

  ديد املنتجات البديلة :امسالفرع اخل

ا أن متارس واليت ، الشركةملنتجات  وجد هناك منتجات بديلةتديداً علبإمكا مـن خـالل    ،يهـا
وفيما خيـص   ؛منتجات الشركة استخدام ستمرار يفاالبدالً من  هاستخدامالالعمالء فئة من إمكانية حتول 

اخلرسـانة   قنـوات جنـد   )Tubes PVC(اليت تستخدم يف نقل املاء  نابيب البالستيكيةلأل البديلةاملنتجات 
إىل بعض املؤسسات يف إنتاجها، باإلضافة  أساساً الدولة تصختحيث  ،)Buses en béton armés( املسلّحة
بديلة لألنابيـب  النتجات أما امل ،)GREEN REVOLUTION(ومؤسسة  )K PLAST( مؤسسة :مثل اخلاصة

  )La fonte( احلديد والكربونمزيج من  ةعوصناألنابيب امل فتتمثّل يف تلك )Tubes PE( بنقل الغازاصة اخل

                                                 
1. Site Internet : http://www.groupe-chiali.com/chiffres-cles.php.  (Consulté le : 15/02/2010). 
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لألبـواب والنوافـذ  ملنتجات البديلـة  ا باإلضافة إىلهذا  ،الدولة طرفمن  استرادها من اخلارج واليت يتم    
)Menuiserie PVC( خلشب أو احلديدصنوعة من اواملتمثّلة يف األبواب والنوافذ امل.      

 هلـا  ديداً حقيقياًشكّل تقابلها منتجات أخرى بديلة هلا، وهذا ما يكل منتجات الشركة نالحظ أنّ 
 ذا التهديداملصدر األساسي هل أنّ الدولة هي كذلك ، كما نالحظقطاعال العاملة يف نفس ؤسساتامللكل و

استخدامها يف خمتلف  تفرض يف بعض األحيان وقد ،ديلةتلك املنتجات الباستراد أو  إنتاجبمن خالل قيامها 
           .تابعة هلايف معظمها تكون  اليتو ،واالجنازات املشاريع

وذلـك  ، )CHIALI Profiplast( التنافسية لشركةميكن تصور البيئة  انطالقاً من املعلومات السابقة
   :كما يلي )Porter(س لـ وذج القوى اخلمـوفق من

  )CHIALI  Profiplast( شركةل ةـالصناع يف بيئة وى املنافسةـق :)III-3(رقم  الشكل

    

  

  

  

  
  

  

  

   

  

  

  

  

  
  
  

    .من إعداد الباحث :املصدر

  
  

احتمال دخول  -
ثالث مؤسسات 

 جديدة

  
  )En béton( قنوات اإلمسنت -
  )La fonte( األنابيب املعدنية -

  

  األجنبية الشركات -

  دة للمواد األوليةوراملُ

  
- ونـعموز  
 مؤسسات عمومية -

 مقاولني خواص -

 شركات أجنبية -

  
 )وتشريعية قانونية اتسلط(

 

  

   

  
 

)Tubes PE / PVC( 
 

ةـة املنافسشد 
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: 

.   

فاملالحظ  طبيعة هذه البيئة،تشكّلت لدينا اآلن فكرة عن تحليل البيئة اخلارجية للشركة، ب قمنابعدما 
والـيت بإمكاـا أنّ    ،ومتداخلة عوامل ومتغيرات عديدةل عليه من أنها بيئة متغيرة ومعقّدة بسبب ما تشتم

 ااملتعاملني املباشرين معهاليت تشتمل على  التنافسية بيئتها ضمن، خاصة كبريةديدات  على الشركةتفرض 
من تغيـرات   تهابيئال تتجاهل ما حيدث يف  لذلك يتوجب على الشركة أن ،، زبائن وموردينمن منافسني

 تلك التهديـدات املفروضـة  تتمكّن من جتنب  ، حىتباستمرار ااملكونة هل عناصرال خمتلف تحليلب قومت وأن
  .تاحةالفرص املمن  قدر اإلمكان تستفيدو

كـأداة   مـن أجـل اسـتخدامه    ،تقوم حبيازة نظام للمعلومات الشركة أن تم علىحيإنّ هذا األمر 
، لـذلك  أو اخلارجيـة  سواء على مستوى البيئة الداخليـة  وحتليلها صول على املعلوماتإستراتيجية يف احل

مطلبني من خالل  ، وذلكاملعتمد بالشركةتشخيص نظام املعلومات ب القيام بحثاملسنحاول من خالل هذا 
 أجهـزة مـن ناحيـة    بالشـركة املعتمد أهم مكونات نظام املعلومات  نتطرق إىل املطلب األول، يف اثنني

حنـاول   املطلب الثاين، ويف وكذلك العنصر البشري قاعدة البيانات، كة املعلوماتية، الشباحلاسوب وبرجمياته
             .يف بيئة الشركة تطبيقات نظام املعلومات توضيح

  ام معلومات الشركةـبنظالتعريف  :األول طلبامل

 )CHIALI Profiplast( شركة املعتمد يف التعريف بنظام املعلومات طلبسنحاول من خالل هذه امل
  .له العناصر املكونة أهم استعراض وذلك من خالل

  )Hardware( زةـألجها: الفرع األول

 معاجلـة إدخال،  يتم من خالهلا، حيث أنظمة املعلومات احلديثة ة يفاملهم من املكونات ألجهزةا عدت
 فهي تشتمل على ،)CHIALI Profiplast( ةشركلوبالنسبة ، املطلوبةمث استعراض النتائج  البيانات وختزين

إذا ما توفّرت الكفـاءات   خاصة، تسمح بأن يقوم النظام بأداء دوره على أكمل وجه مهمةبنية تكنولوجية 
  .احلديثة تالتكنولوجيا هذه استخداماليت جتيد  الالزمة البشرية

  )Le serveur( جهـاز احلاسـوب اخلـادم    :يف الشـركة عليها  وزحتتتمثّل جمموعة األجهزة اليت 
      علوماتيـة للشـركة  دخل يف بناء الشبكة املواليت ت ،)Postes de travail ؛حمطات عمل( احلواسيب اآللية

 حاسوب مربـوط  30 ، منهاجهاز حاسوب 48حوايل حيث متتلك الشركة  -ً كما سيتم توضيحه الحقا -
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مسـتوردة مـن   ( عالية اتكنولوجي ذات، هذه احلواسيب الوظائف يف الشركةاليت تغطّي مجيع و 1بالشبكة
  :اجلدول املوايلظهره يتتمتع بقدرات تشغيل كبرية كما  ، كما أنها)أملانيا

  وب املستخدمة بالشركةـائص أجهزة احلاسـخص ):III3-( اجلدول رقم

Source : service Informatique  

آالت  وسائط حفظ وختزين البيانـات،  هواتف، فاكس،طابعات، زة األخرى من األجه باإلضافة إىل
  تقريباًكل ثالث سنوات هذه األجهزة  خمتلف تعمل على تغيري ولإلشارة فإنّ إدارة الشركةوغريها،  حاسبة
  )كـبرية  يقظة تكنولوجيـة ب متتعها( ها حريصة على مواكبة التطورات التكنولوجية احلاصلةعلى أن مما يدلّ

كوسـيلة   ،يف الوقـت الـراهن   ،التكنولوجيات يف التسيري هذه إدماج تدرك مدى أمهيةكذلك وعلى أنها 
   .لتحقيق الفعالية والنجاح

   )Software( ةج التطبيقيـالربام: الفرع الثاين

ـ ستخدم الشـركة  ت برنـامج حاسـويب   اً حالي)Un logiciel(   100 سـايج "، يعـرف باسـم "                  
. 50 pour SQL Serveur 15 Version Edition Pilotée Sage 100 gestion commerciale

واخلاص  ∗
ذلك ابتداء من شـراء املـادة   و ،الذي يطبق يف التسيريو )La gestion commerciale( بالتسيري التجاري

                                                 
  .مصلحة اإلعالم اآليل معلومات متحصل عليها من مسؤول.  1
∗ Sage  ه، تستثمر يف جمال الربجميات 1981ت يف اجنلترا عام شئأُهي مؤسسةدف تقدمي هلام ص مللـ بصفة خاصة ةاملوج ،  احللول ودعم

/Sage/sage.aspx.FRhttp://www.absyscyborg.com/                             : مـن موقـع االنترنـت    .يف جمال التسيرياحتياجاا 

(Consulté le : 10/03/2010)   
  Oracle, SAP, Siebel, Cegid:نذكر منـها  املؤسسات ستخدمهااليت ت احلاسوبية املعروفةد من الربامج العدي اآلن ولإلشارة، فإنه توجد

People Soft .  

   
    Les Postes de travail 

 

 

           Le serveur  

Marque  HP 

Processeur    Pentium IV  3,2 GHz 2x2 
Mo cache 

Disk dur  200 Go 

Mémoire 1-2 Go de RAM 

Windows XP 

Outlook 

Marque  HP proliant M 370  G5 

Processeur  Pentium IV  Quad core Intel®           
Xeon® (3.4 GHz) 

Disk dur  300 Go 

Mémoire  3 Go de RAM évolutive  
Windows XP 

Outlook 



CHIALI( دراسة حالة شركة ....................................................... :الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث  Profiplast( بسطيف  

168 
 

يف خمتلـف   حلديث عن تطبيقات هـذا الربنـامج  وسنأيت إىل ا - تسليم املنتوج النهائي للزبوناألولية حىت 
  .وايلامل طلبيف امل وظائف الشركة

مليون  03مببلغ  شراؤه، حيث متّ 2008شهر جانفي  ابتداء من بدأت الشركة يف تطبيق هذا الربنامج
 Salon International sur les Technologiesتكنولوجيات املعلومـات اخلاص ب الصالون الدويلمن  ،دج

de l'information )Med-IT(∗، بالرغم من تكلفتـه   - اتنامج بالذّالرب على هذا الشركة وقد وقع اختيار
اتسـع   حىت وإننشاط املؤسسة أنه يتكيف مع بيتميز حيث  الكبرية اليت يتوفّر عليهانظراً للمزايا  - املرتفعة
الـربامج  باإلضـافة إىل اسـتخدام    ، هذاف يف املؤسسةمجيع الوظائ غطّيكما أنه ي ،زاد حجمهاو نشاطها

   ).Excel & Word(املعلوماتية املكتبية 

     )Network( ةة املعلوماتيـالشبك :ثالثالفرع ال

    LAN( Local Area Network( احمللـي  االتصـال  شـبكة ب ما يعرف استخدام على الشركةتعتمد 
على  )ًأشرنا سابقاكما  عمل حمطة 30( صممة لربط عدد من أجهزة احلاسوبمحاسوب حملّية وهي شبكة 

 Le Système خـادم /زبـون  نظـام ، وتعتمد هذه الشبكة علـى  لشركةا مصاحلخمتلف دوائر و مستوى

Client/Serveurاحلاسوب اخلادم هيقوم من خالل ، وهو نظام آيل )Seveur( )  ى باحلاسـوبأو كما يسم
إىل ) اخل...ملفـات، قواعـد بيانـات   ع، اتصـال،  طب( بتقدمي مجيع اخلدمات الشبكية) داملضيف أو املزو
ب أنّ احلاسـو  كما ،)Clients( الزبائنواسيب حبواليت تسمى  ى املوجودة ضمن الشبكةاحلواسيب األخر

 للقدرات الكبرية اليت يتميز ـا راجع  كله وهذا ،محاية موارد البياناتو قوم بكل أنشطة السيطرةاخلادم ي
عملية االتصـال املـرن    بينما تتيح حواسيب الزبائن ،)انظر اجلدول السابق( ∗∗نةالزبو باملقارنة باحلواسيب

املعلومات و البيانات لكي يتم استرجاع للمستخدم النهائي )En temps réel( ويف الوقت احلقيقي والسريع
       اسـتخدام الربنـامج احلاسـويب   وكل هذا يـتم يف إطـار    ،الضروريةالقيام ببعض املعاجلات  املطلوبة أو

)Sage100(      الذي يتم مـن خاللـه معاجلـة البيانـات)Gestion de l'architecture client/serveur(  

                                                 
∗ Med-IT  هوقام يف اجلزائر العاصمة كل سـنة   ...) اإلعالم اآليل، االنترنت، االتصاالت(يف تكنولوجيات املعلومات  صالون دويل خيتصي
 150ذلك حتت الرعاية السامية لوزير الربيد وتكنولوجيات املعلومات واالتصال، يستقبل الصالون سنوياً أكثر مـن  ، و)2004 من عام ابتداء(

يوفّر ملختلف املؤسسـات واإلدارات اجلزائريـة الفرصـة     اًعارض، حوايل النصف منهم هي مؤسسات دولية، يشكّل هذا الصالون فضاء هام
واحللول اليت تقدمها، ولإلشارة فإنّ هذا الصالون سيقام هـذا العـام يف    واالتصال املعلومات اتكنولوجيلإلطالع على آخر التطورات يف جمال 

 أكثر على االستثمار م ص ملـبقصر الثقافة، حيث يهدف يف هذه الطبعة إىل تشجيع ا 2010ماي  12 و 11 ،10طبعته السابعة خالل األيام 
                                  ).Les Trophées Med-IT: TIC - PME 2010(ية استخدامها وترق واالتصال املعلومات تيف تكنولوجيا

  مركـزي  ، أين يتم الربط من خالهلا بأسلوب ال)Peer-to-Peer P2P Network(وجد هناك ما يعرف بالشبكة املتناظرة يلإلشارة فإنه  ∗∗
فكل احلواسيب ضمن هذه الشبكة تكون خادمة وزبونة يف نفس الوقت، حبيث وبذلك ال تكون هناك حاجة لوجود حاسوب خادم مركزي؛ 

  .تتمتع بنفس القدرات يف معاجلة وختزين البيانات
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  Mbits/s 1تقـدر بــ   ) débit( سرعةذات ال االنترنتبالشبكة العاملية  )LAN( شبكة ارتباط باإلضافة إىل
لترتبط بشبكات ) Un routeur(وتستخدم الشبكة احمللية  ،TCP/IPالشبكة وفق بروتوكول حيث يتم عمل 

كما هو موضح يف الشكل أخرى كاالنترنت أو شبكات املؤسسة، لكي يتم إجراء تبادل املعلومات، وذلك 
   :املوايل

    )خادم/زبون نظام(CHIALI  Profiplast  ة لشركةالشبكة املعلوماتي ةـبني :)III-4(رقم  الشكل

       

  

  

  

    

  

  

  

  

  

   

   

  
  
  

      .مصلحة اإلعالم اآليلاملعلومات املتحصل عليها من باالعتماد على  د الباحثمن إعدا :املصدر

 Réseau en( هي من نوع الشـبكات النجميـة  أن الشبكة املعلوماتية للشركة يبين الشكل أعاله 

étoile(  فال ميكن نقـل  تنفيذ أنشطة األعمال باألسلوب املركزييف  هذا النوع من الشبكات فيديحيث ،
 Une salle( يف غرفـة خاصـة   والذي يوجد إالّ من خالل احلاسوب اخلادم دل البيانات واملعلوماتوتبا

informatique( الشـبكات   مزايا إىل أنّ أحد أهمونشري ، بالشركة مراقبة ونظم التسيريدائرة  بالقرب من

  

  

Serveur  
  
  
  
  

  

   

  

 

 

 

 

 حاسوب زبون

Client 1 

  

Client 5 

Client 6 

 

  

Internet  
 

  
  
  

  

 

Client 3 

Client 2  Client 4  
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  ة يف جهاز مركزي واحـد كوا موجود وتعديلها وحتديثها سهولة تبادل البيانات هو ،ذات اهليكلة النجمية
، أما إذا على عمل الشبكة ذلك ؤثّرال ي )ةب الزبونياسواحلمن (أي جهاز حاسوب  أنه يف حالة تعطّل كما
 اخلادم توقّفوقد حدث وأن  ،ف عمل الشبكة ككلي إىل توقّؤداخلادم فإنّ ذلك سوف ي احلاسوب تعطّل

ح به مسؤول مصلحة ايف إحدى املرى ذلك إىل توقـف عمـل   إلعالم اآليل، ات، حسب ما صرحيث أد
لذلك فمن املسؤوليات اليت تقع علـى  ، عملية التسيري داخل الشركةمما أثّر ذلك على  ،بصفة كلّية الشبكة

، وذلك يشتمل عليه من قواعد بيانات ماوحلاسوب اخلادم سالمة ا ضمان وهعاتق املختص يف اإلعالم اآليل 
  .ضد األخطار احملتملةوتوفري وسائل احلماية  من خالل املراقبة الدورية

  )Base de données( اتـدة البيانـقاع :رابعالفرع ال

تتمثّل قاعدة بيانات الشركة يف كل البيانات واملعلومات اليت تتعلّق بنشاطها سواء كانت داخليـة أو  
لربنـامج احلاسـويب   خارجية، واليت يتم احلصول عليها من مصادر خمتلفة، وبفضل اسـتخدام الشـركة ل  

)Sage100 ( الذي يعمل ضمن الشبكة املعلوماتية)Client/Serveur(واملعلومات ، فإنّ هذه البيانات  يـتم 
يف ذاكـرة  بطريقة نظاميـة ومنهجيـة    )Sous forme des fichiers(ملفّات شكل يف  تركيزها وختزينها

  .ةزبونالب احلواسي ةجهزمن أ جهاز يعطّل أيف حالة ت ،األمن واحلماية هلا لضماناحلاسوب اخلادم، وذلك 

 Logiciels SGBD ( Système de gestion de قواعـد البيانـات   تيح وجود برجميات نظام تسيريي

bases de données(  تسيريالإمكانية للمستخدم التعـديل إلنشـاء باسواء ، لبيانات واملعلوماتهل لالس ، 
   .تخزين أو احلذفال ،املعاجلة ،املعاينة

قد مكّنها من حتقيق يف الشركة  )Une base de données unique( موحدة بياناتقاعدة  وجودإنّ 
  :يلي ما انهمذكر ن، الفوائد واملزايا العديد من

يف موقع واحد، حبيث ميكن جلميع املسـتخدمني االسـتفادة    كل البيانات واملعلومات وتركيز جتميع �
 ؛ة يف أماكن ومواقع خمتلفة يصعب الوصول إليهاومشتت، بدالً من أن تكون مبعثرة منها

إىل املطلـوب   الدخول السهل والسريع، يسمح بنظّم ومنهجيترتيب البيانات واملعلومات بشكل م  �
ـ   ميكن التعرف علـى  ل، فعلى سبيل املثاعلى املستخدم خلط حدوث أي، دون منها ة املعلومـات اخلاص

مبينـة يف  كما هي  )Iconographies(رموز من خالل  ؛األفراد العاملني يف الشركة وأ ، العمالءباملوردين
    :اجلدول املوايل

  
  

  

   Fournisseursاملـوردون 

   Clientsالعمـالء 

   Salariés) األجراء(األفـراد 

C 

F 

  S 
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   ؛طلبهاعند  احلصول عليهاسرعة و املعلوماتة ـضمان دقّ ����

���� صة حلفظ البيانات قليل منالتاجتاه الشـركة  ( استخدام الورق منلك التقليل كذ، واملساحات املخص
 ؛)يف املستقبل Zéro papiersصفر ورق  حنو

 Mot de( ورمـر  كلمـة  بوضعوذلك غري املرخص، االستخدام  املعلومات منومحاية ضمان أمن  ����

passe( هالدخول إىل اباليت تسمح له و ،خاصة بكل مستخدمفقـط،  ملعلومات اليت ختص  وجـد  حيـث ت
السماح لـه   فقط دوننه اإلطالع عليها معلومات ميككن للمستخدم الدخول إليها واستغالهلا، مي معلومات

       .االطالع عليهاال ميكن استغالهلا و ال حبيث سرية؛ ومعلومات أخرى استخدامهاب

  ر البشريـعنصال :امسالفرع اخل

وميكن  ،للنظام أن يشتغل  ميكنإذ بدونه ال، ميثّل العنصر البشري اجلزء األهم يف أي نظام للمعلومات
من نظام املعلومـات يف   اجزء يف ورشات اإلنتاج حىت آخر عامل اعتبار أي فرد يف الشركة ابتداء من املدير

 شكل معـين يف  واملعلومات مجع وإعداد البياناتيف  بآخر يساهم بشكل أوسألنّ كل فرد ، وذلك الشركة
احلاسـوب  احلديثة املبنية على استخدام  فإنّ نظم املعلومات ،نعلم وكماغري أنه،  ،الشركة مصلحةخيدم مبا 

مؤسسـاتنا   معظـم  تعاين منه، وهذا ما ري الربامجوجود حملّلي ومصممي النظم ومطو، تتطلّب وبرجمياته
ـ  ،يف أحسن احلاالتو ،فإننا فبالنسبة هلذه األخرية ، لذلكخاصة منها الصغرية واملتوسطة، الوطنية  ـا  دجن

احلال بالنسـبة للشـركة حمـلّ    كما هو  للنظام، باإلضافة إىل املستخدمني العاديني ص يف اإلعالم اآليلخمت
 دماملبحث القـا  من خالل كجزء من نظام معلومات الشركة العنصر البشري ميكن توضيح دور( .الدراسة
   .)بياناالست أجوبةبتحليل الفصل واخلاص  من هذا واألخري

  )Sage 100 برنامجت، ـشبكة االنترن( الشركة بيئة يف نظام املعلوماتات تطبيق :الثاين طلبامل
الـذي   ، Sage 100 gestion commercialeاستخدام الربنامج احلاسـويب  تعتمد إدارة الشركة على

  يف الشـركة  مجيع الوظائف يغطي حيثخاص بالتسيري التجاري هذا الربنامج  ،احمللية يعمل ضمن الشبكة
بعملية  مروراً هلا واإلمداد الداخلي شراء املواد األوليةمن  ابتداء سلسلة القيمةيف  مجيع األنشطة أنه يدعم أي

وظيفيت املاليـة واحملاسـبة    يف اسيبشكل أس وكذلك استخدامه، للزبائن النهائية املنتجات بيع حىت التصنيع
تطبيقات هذا  نأيت على شرح يلي وفيما ،سلسلة القيمةيف ، واليت تعد من األنشطة الداعمة البشريةواملوارد 
  .بشيء من التفصيل الربنامج
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  )Gestion des achats( اتـيري املشتريـتس :الفرع األول

وكما  ،مصلحة الشراءمن طرف  إلنتاجيةالالزمة للعملية ااملواد األولية و خمتلف املستلزمات يتم تأمني
لذلك يتم ، واملستلزمات يتم استرادها من اخلارجاملواد  تلك من كل احتياجات الشركة فإنّ - ذكرنا سابقاً

مـن خـالل    االتصال متأمني و عن املوردين لبحثلكأداة  االنترنت شبكة على بشكل كامل االعتماد
مكّنها مـن  قد  االنترنتشبكة لاستخدام الشركة ف، ) Yahooو Google (مثل  استخدام حمركات البحث

، وذلـك  )162 السابق يف الصفحة رقـم  انظر اجلدول( ى املستوى العامليعل املوردين أحسنالوصول إىل 
  .أسرع وقت ممكن وبأقل التكاليفب

الـيت يـتم    )PE/PVC( املـواد األوليـة   وفريت ضمان من أجلاإلجراءات جمموعة من  املصلحة تتبع
الـيت   فضـل الشـروط  أ يتم اختيار املورد املطلوب، وذلك حسبفبعدما ، استخدامها يف العملية اإلنتاجية

 طلـب الشـراء   يـتم إعـداد    ،وأجال التسليم وغريهـا  املقترحة من ناحية جودة املواد، األسعار يقدمها
)Demande d'achat( ،يقوم  بعدهاشكليةد بإرسال فاتورة املور )Devis(  حتمل تفاصيل حول مواصفات

   ألول مـرة املورد التعامل مع يف حالة  ونه الفاتورة تكوهذ، وغريها عارها والتخفيضات املمكنةوأساملواد 
وصـل  إعـداد   يتم ،على الشراء بتلك الشروط متت املوافقةما إذا و، أو يف حالة حدوث تغير يف األسعار

رفـق  ي وعند استالم املواد ،هلا املوافق والسعرمية املطلوبة الك تعيني يتضمن )Bon de commande(الطلب 
وبنـك  الشـركة   بنك بنيتسويتها  اليت يتم وفاتورة الشراء )Bon de réception( االستقبالذلك بوصل 

معاينة املواد فيما إذا كانـت  مراقبة ويتم  مثّ ،)30انظر امللحق رقم ( االعتماد املستندي يف إطار تقنية املورد
   .املخزن قبل أن يتم إدخاهلا إىل سابقاً املتفق عليهاوالشروط للمواصفات مطابقة 
برنـامج  ومعاجلتـها باسـتخدام   بإدخال كل البيانات الضرورية  مصلحة املشترياتل مسؤو قومي

)Sage100(، دائـرة احملاسـبة   إىل إرسـاهلا ليـتم  طلبات الشراء يتم تسجيل واملصادقة على  حيث Les 

demandes d’achat sont saisies puis validées pour être ensuite transférées en comptabilité  
               :مثـل ، دينقائمـة املـور   وتفحـص  مبعاينـة ، ويف أي وقـت،  للمسـؤولني  هذا الربنـامج  ويسمح

)Motan France  =53 Fد التجهيزاتف بكل ملستخدمجيعل ا وهذا ما ،)مورعلـى   وارتياح سهولة يتعر
  .املعلومات اليت يريدها

  ألنـه  يف تسـيري مشـترياا   لربنامجأصبحت ال تستخدم ا يف اآلونة األخرية املصلحة فإنّشارة لإل
عمليـات   بسبب كثرة ، وذلكشاكلامل العديد منيف خلق  ذلك سببت قد ،سؤولاملوحسب ما صرح به 

   .الشراء
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  )Gestion de production( اجـيري اإلنتـتس :الفرع الثاين

ة بالشركة، على اعتبار أنّ تاألساسي هلذه األخرية هـو اهلدف عترب وظيفة اإلنتاج من الوظائف املهم 
  .وحتقيق األرباح املرغوبة زبائنهااحتياجات  تلبيةل البيع القيام باإلنتاج من أجل

هة لنقـل املـاء   املوج تصنيع األنابيب البالستيكيةيتمحور نشاط الشركة، كما سبق وأن أشرنا، يف 
السقوف  عمدةوأ )Nawafidارية حتت العالمة التج(األبواب والنوافذ  صناعة ،)Tubes PE & PVC( والغاز

)Portes et fenêtres en PVC, Faux plafonds PVC(، )20 انظر امللحق رقم(.  
بالستيكية نصف مصـنعة   مادة وهي )Polyéthylène( البوليتلني مادةمن ) PE( األنابيب يتم تصنيع

األبـواب   وكـذلك  )PVC(األنابيـب   بينما تصنع، )Granulé noire( سوداء اللّون حصىتأخذ شكل 
 بالسـتيكية مادة  وهي )polychlorure de vinyle( بوليكلورير الفينيل مادة من السقوف عمدةأووالنوافذ 

  .)Les additifs( بعض املواد األخرى إضافةمع ، )Poudre blanche( شكل غربة بيضاء اللّونخذ تأ

     :خطـوط  05( خـط  11ها متتلك الشركة آالت إنتاج حديثة ضمن خطوط اإلنتاج، والبالغ عدد
Menuiserie PVC et profilés، 03 خطوط :Tubes PVC، 03  خطـوط :Tubes PE(،   هـذه اآلالت

تسمح للعامل بتتبع حالة املنتوج خـالل مـروره عـرب    ) Des PCs intégrés(مزودة حبواسيب آلية مدجمة 
    بـاملنتوج املتعلّقة يانات واملعلومات كل الب بإظهار شاشة احلاسوب تسمحاملراحل املختلفة للتصنيع، حيث 

  .من طول ومسك وزن وغريها، نوعية املنتوج، درجة احلرارة والرطوبةاخلاصة باملنتوج كاملقاييس 

الـدائرة  على مسـتوى   )Par commande( املقدمة من طرف الزبائنيتم اإلنتاج حسب الطلبيات 
تقدمي أمر بالبـدء  يتم ، مثّ )Préparation de fabrication( ، حيث تبدأ العملية بالتحضري للتصنيعالتجارية

الـذي يبـين    )Bon de fabrication(مرفوق بوصـل التصـنيع    )Ordre de fabrication(يف التصنيع 
نوع املنتـوج  حسب  كما أنّ اإلنتاج يتم كذلك، )40 امللحق رقم يف ذلك إىل انظر(املطلوبة  حتياجاتاال

 مـن نـوع   البالستيكية األنابيب ففي خالل فترة الدراسة الحظنا أنّ ؛السوق يف الذي يشهد حركة كبرية
)PE 100 et PE 80(  يف  تشكيلة منتجات الشركة، وذلك بسبب زيادة الطلب عليهاعلى  تسيطرهي اليت

 بداية نشـاطها للشركة خالل الثالث سنوات األوىل من  اإلنتاج السنوية كميةفيما يلي نشري إىل ، والسوق
  .اجلدول املوايلخالل من 

  )CHIALI Profiplast( شركةالسنوية ل اإلنتاج كمية ):III4-( اجلدول رقم

  .وثائق داخلية ملديرية اإلنتاج :املصدر

  2009  2008  2007  السنوات

  6580  6015  5600  كمية اإلنتاج

 للسنة/ طن :الوحدة    



CHIALI( دراسة حالة شركة ....................................................... :الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث  Profiplast( بسطيف  

174 
 

  :من خالل الشكل املوايل أعاله، وميكن ترمجة نتائج اجلدول

  )CHIALI Profiplast( السنوية لشركة اجـاإلنت ةيكم :)III-5(رقم  الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  .من إعداد الباحث :املصدر
، حيث بلغت نسبة الزيـادة  ألخرىمن سنة  يزداداإلنتاج حجم  أنّ ،أعاله شكلال من خاللنالحظ 

 مثّ ،النسـبة  هوهذا يفسر بزيادة الطلب على منتجات الشركة ذ، % ,74 حوايل 2008 و 2007بني سنيت 
املصنع انطالق إىل  أساساً ويرجع ذلك ،وهي نسبة معتربة ،% 5,17 إىل 2009يف سنة  نسبة الزيادة وصلت
        .املذكورة يف اإلنتاج مع اية السنة اخلاص بصناعة األبواب والنوافذ اجلديد

لتجارية بالشـبكة  والدائرة ا اإلدارة العامة عن م 200حبوايل مقرها عد واليت يبترتبط مديرية اإلنتاج 
اإلنتـاج  تكاليف ( املرتبطة بالتصنيع العمليات خمتلفملعاجلة ) Sage100(برنامج ، كما يتم استخدام احمللية
إىل  يف إطار الشبكة احمللية بطريقة آلية إرساهلا، هذه البيانات يتم )...تكاليف الصيانةالوحدات املنتجة،  عدد

  .قسم احملاسبة واملصلحة التجارية يفأساساً اجلهات اليت تطلبها واملتمثلة 

  )Gestion des ventes( اتـبيعيري املـتس: لثالفرع الثا

علـى   املسـؤولون  يقـوم الشركة، حيث  منتجاتوتسويق عملية بيع  مصلحة إدارة املبيعاتتتولّى 
تبـدأ  و ،)Sage100(باستخدام برنـامج   باملبيعاتمعاجلة مجيع العمليات املرتبطة مبتابعة و املصلحةمستوى 

إعداد الفـاتورة  حيث يتمGestion des commandes(،  (املقدمة من طرف الزبائن العملية بتسيري الطلبات 
الشـروط املتعلّقـة    كافة معرفةله  تسنىلزبون اجلديد حىت يوهذا فقط بالنسبة ل ،)Devis client(الشكلية 

 وبعـدها ، )وأجل االستحقاق الدفع والنقل طريقة الكمية، السعر، ،نوع املنتوج(باملنتوج الذي يريد شراءه 
تالزبائن اليت متّ تقدميها طلبات ل كلسج )La saisie des commandes( ،ّمث  التأكّـد مـن وجـود    يتم

  )Base de données produits( بيانات املنتجـات من خالل تفحص قاعدة  املطلوبة من عدمهاالكميات 

آ�ّ� ا	��ـ�ج  (��) 
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د املستخدماليت تيات املتوفّرةب يتعلّقفيما  منتوجكل  علومات حولاملكافة ب زواألسـعار  زنايف املخ الكم ،
    املطلوبـة  الكميةتحضري لتصنيع لا تبدأ عملية ، ففي حالة عدم توفر الكمية الالزمة أو عدم كفايتهاوغريها

 وصـل التسـليم  بإعداد ) Préparation des livraisons(لتسليم ا حتضري يتم هابعد -كما أشرنا سابقاً  -
)Bon de livraison( ن والذي يية املسلّمة ادةنوع املبيالمث  .والكم سواء كانـت   يف وسيلة النقل شحنيتم

ويف  ،)Bon de chargement( وصل الشحنب ، مع إثبات العمليةبالشركة حسب االتفاق خاصة بالزبون أو
  إىل قسم احملاسـبة  واليت ترسل بطريقة آلية ،)05 رقمانظر امللحق ( )La facture( يتم إعداد الفاتورةاألخري 

 القدامى أما الزبائن، )cash( فوراًالدفع  جمربون علىفهم  لزبائن اجلددبالنسبة لف ؛واتريوفيما خيص تسوية الف
طـار  اإل هـذا  ويف ،لألوفياء منهمبالنسبة  يوم 80ألجل، حيث قد تصل املدة إىل فالدفع يكون  والدائمني

من ، )La gestion des impayés(تسيري املستحقات غرب املدفوعة ب للمستخدم )Sage100(رنامج ب يسمح
ومن  ،)Création de scénarios de recouvrement des créances(إنشاء سيناريوهات للتحصيل خالل 

مـن   ضفّخي أننه وهذا من شأ ،)L'envoi des lettres de relance( القيام بتذكري الزبائن مبواعيد الدفعمثّ 
          .وبالتايل العمل على تأمني خزينة الشركة الدفع ومن أخطار عدم التحصيل أجال

 Base de( لزبـائن اقاعدة بيانات  ضمنشكل ملفّات يف تنظيمها  مع الزبائن يتمإنّ مجيع املعامالت 

données clients(، تصنيفهم مثلالوالياتحسب  حيث يتم ، :C 19  ؛يـة سـطيف  والزبائن من C 05 

كـل   عرفة ومتابعةمب لمستخدمل سمح، وهذا ما يذاوهك جباية واليةزبائن من C 06  ؛والية باتنةزبائن من 
املعلومـات  كـل  بعد مصدراً داخلياً للشركة يزودها ت؛ كما أنّ هذه القاعدة منظّمة وسهلة بطريقة زبون

 تحليـل املبيعـات  لسحب تقارير دوريـة   جاريحيث ميكن للمسؤول التاحلاليني، عن زبائنها  الضرورية
  باإلضـافة إىل  ، الرقابة واختاذ القرارات تساعد علىاليت و، )اخل...املناطقحسب املنتوج، جمموعة الزبائن، (

مثل توفري يف الشركة  قوة البيع حيث تتولّى ؛األسواق والزبائن احملتملنيحول املنافسني،  املعلومات اخلارجية
يف جمـال   ، وهم جمموعة من املهندسـني ممثّلي الشركة يف األسواق خاللن م وذلك، اهلامة هذه املعلومات

  .الري، كما سبقت اإلشارة إليهم

           )Gestion des ressources humaines( ةوارد البشريـيري املـتس: رابعالفرع ال

 إذ ،حجمها وطبيعة نشـاطها مهما كان  ،اقتصاديةة مؤسسأي يف  ةبالغأمهية  املورد البشري يكتسي
ي ك األساسيعدا امل احملر ا مـع   الداخلي على املستوىسواء  ؤسساتلكل العمليات اليت تقومأو يف عالقا

هذا املورد داخـل  بشكل عام على كيفية تسيري التعرف  ة سنحاول، ومن خالل هذه الفقرةاخلارجي هابيئت
  .حمل الدراسة شركةال

يف عمـل  يهذا األخري كان حيث ، يف الشركة مسؤول املوارد البشرية لمقابلة معلمن خالل إجرائنا ف
عموماً، وتسيري املوارد  طريقة التسيري أنّأكّد و، ملا كانت تابعة للدولة قبل عملية اخلوصصة نفسها املؤسسة
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كانـت  مقارنة بالوضع السابق ملا  شهدت حتسينات كبريةقد  ،الشركةعلى وجه اخلصوص داخل  البشرية
 كما سـبق وأنّ رأينـا   ،يف التسيرياحلديثة  والنظم جياتكنولوال إدخالب يتعلّقخاصة فيما  ،املؤسسة عمومية

 ؛ ففي إطار امللكية العموميـة )وغريها احمللّية الشبكة ،قواعد البيانات، Sage100 نامجبر، أجهزة احلاسوب(
اإلمهال وسوء  إىل ذلكف ، ضة بسيطة وتقليديةيتم بطريق كان التسيريو التكنولوجيا موجودة،مل تكن هذه 
هذه هي احلال الـيت   احلقيقة يفو ،هاعلي راكمتت الديونهذا ما جعل و ،تعرفه املؤسسة تكانالتسيري الذي 

القيـام  هلذه املؤسسـة هـو ضـرورة    احللول جنع أمن أحد لذا كان  نا العمومية،ؤسساتمعظم تشهدها م
  .تهاوصصخب

إجناز  تسهيل من كبري إىل حدSage100( برنامج ( تهاجميبرو احلاسوبولوجيا تكن استخدام مكّنلقد 
نظام معلومـات   وبلورة كما ساهم كذلك يف بداية تشكيل ،الشركة داخلفراد األب املتعلّقةخمتلف األنشطة 

علـى   ممارسـتها م األنشطة اليت يتوفيما يلي ميكن التطرق إىل أهم  ،بالشركة بتسيري شؤون األفراد خاص
سواء بصـفة  ؤدى بطريقة آلية تأصبحت  ، حيثتشكّل أنظمة فرعية ، واليتمستوى وظيفة املوارد البشرية

  .كلّية أو جزئية

حيـث يـتم   ، عامل بالشركة دلكل فر شخصيال بتسيري امللفويتعلّق األمر  :تسيري ملفّات األفراد �
اجلـنس   ،السن االسم واللقب،: ضمنتت واليت؛ ة بكل فرداصاخلاملعلومات األساسية تسجيل وحفظ 

   مدة العمـل يف الشـركة وغريهـا   ، الوظيفة، األجراسم العنوان،  احلالة العائلية، التعليمي، املستوى
           االجتماعية للشـركة  الصورة  طيعلومات تع، هذه امل)06 امللحق رقم ى منـة األولـالصفح انظر(
)La photographie sociale de la société(. 

 Sage paie( يعرف بـ دفعخاص بال تستخدم الشركة برنامج معلومايت :األجور واملرتبات تسيري �

version 16.00( ،من خالله تسيري وحساب تآاالقتطاعات واملكافأجور العمال وخمتلف  والذي يتم 
نح امتيازات عديدة مفاستخدام هذا الربنامج قد  ؛)06 امللحق رقممن  3و 2الصفحة انظر ( املتعلّقة ا

باإلضافة  ،األخطاءوتفادي  ساباتاحل تسهيلوذلك من ناحية  واملرتبات ما خيص حساب األجورفي
 )La masse salariale(  لكتلة األجورة قيق، وهذا ما يضمن متابعة دالعمليات تنفيذإىل السرعة يف 
 مقارنـة وحتليـل للبيانـات    اءإجريعطي إمكانية  )Sage paie(برنامج  مع العلم أنّ .داخل الشركة
 ، وهذا مااحملاسبةب واخلاصة )Sage 100 gestion commerciale( بيانات برنامجمع  اخلاصة بالدفع

من أجـل اكتشـاف    اليت حتدث بني احملاسبة والدفع) les écarts(الفروقات مبتابعة ومراقبة يسمح 
       .وتصحيحهااألخطاء 

ـا   العـاملني  أداء األفراد مستويات حتسني على شكل كبريب إدارة الشركة حترص :تسيري التكوين �
 فإنّربامج، هذه الفيما خيص تسيري و ،كلما دعت احلاجة إىل ذلك برامج للتكوين ختصصفهي  لذلك
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يسمح له بإعـداد خطـط    ، حيث)Sage100( برنامجاستخدام  يعتمد على مسؤول املوارد البشرية
فرديـة  ( والتكاليف املرافقة األفرادتطور كذلك متابعة ، والفعلية االحتياجاتمع  مبا يتناسب للتكوين

مكـان  يف  تنفيذه مـن بـرامج تكوينيـة    كل ما متّ تسجيلبكذلك  الربنامج يسمحكما  ،)كلّيةأو 
 .املوجودة الكفاءاتللتعرف على  مرجعل شكِّوالذي يHistorique(، ( األحداث

مبتابعة وتسيري املسار املهـين لألفـراد    )Sage100( يسمح برنامج :فاءاتتسيري املسار املهين والك �
بالشركة، مبا ميكّن من معرفة الكفاءات املتوفّرة، وكذا تتبع ومعرفـة الوظـائف الشـاغرة     العاملني

والترقيات املمنوحة وخمتلف املناصب اليت متّ تقلّدها يف الشركة، وهذا ما يساعد على التخطيط، التنبؤ 
  .وغريها حتياجات، التوظيف، تقييم األداءباال

، العطل، الساعات الغياباتك ؛بالدفعاألحداث اليت هلا عالقة  متابعةوذلك من خالل  :الوقتتسيري  �
مغناطيسية فإنّ إدارة الشركة قامت بإعداد بطاقة وقت ، ويف هذا اإلطار العالوات وغريها اإلضافية،

)Carte magnétique( أوقات حضـور   من معرفة سؤول املوارد البشريةملمح  تس، واليتلكل عامل
مكّن مـن  ، ومن مثّ يتواجهة حمطّة العمل اخلاصة به علىمباشرة ة دقّوبكل سرعة  العاملني وانصراف

       .للعاملنياليت ستدفع  الفعلية الشهرية احتساب األجور

   )Gestion comptable et financière( احملاسيباملايل و يريـالتس: الفرع اخلامس

 شـرع امل يعتربهـا ، والـيت  مبادئ احملاسبة العامة على تطبيق )CHIALI Profiplast(عتمد شركة ت
 عتمـاد االال يتم يف حني  ،اجلزائرية االقتصاديةاملؤسسات  كلل بالنسبة الرمسية واإلجباريةاحملاسبة  اجلزائري

يعود ذلك و - حىت بالنسبة للكبرية منها األخرى اتمعظم املؤسسوذلك على غرار  - حملاسبة التحليليةا على
أنهـا   عملية اختيارية، كمايبقى  حملاسبة التحليليةاتطبيق نظام  إىل أنّ للشركة املدير املايل واحملاسيبحسب 

باإلضافة إىل مكلفة صعبة التطبيق وجد ،ية ها تعطي معلوماتأنل ذلك خطراً علـى  ، مما يشكّتفصيليةو سر
  .∗يف حالة اإلفصاح جتاه منافسيهاا الشركة

 )Sage100( احلاسـويب  ربنامجال استخدام من خاللالشركة  يف احملاسبيةاملالية والوظيفة  يتم ممارسة
ـ من  إىل حد ماقد مكّن فهذا الربنامج  -كما هو مبين يف الشكل السابق  - احملليةعرب الشبكة  نظـام  ة أمتت

أهـم   التطرق إىل خالل من هذا النظام آلية عملحيث بإمكاننا توضيح  ،للشركة اسيباحملايل واملعلومات امل
  .املدخالت، العمليات واملخرجات :مكوناته، واملتمثلة يف

                                                 
 نيعتربا اجلزائري املخطط احملاسيب الفرنسي وكذلك فإنّ، إجباري عمل التحليلية احملاسبة أنّ مسك الذي يعترب األمريكي احملاسيب لنظامخالفاً ل ∗
 املؤسسات حتول نّولإلشارة فإ، املؤسسة إستراتيجيةتعلّق بت يةسر معلومات ا حتتويه منإىل م ورمبا يعود ذلك ،ليست إجبارية التحليلية احملاسبة أنّ
ت معايري حماسـبية  تعمل حت هاسيجعل، 2010سنة  ابتداء منوذلك  ، مبا فيها املؤسسات اجلزائرية)IAS/IFRS( احملاسبة الدولية معايري تطبيق إىل

كل الكامل عن فصاحاإلعلى  جترب املؤسساتسوف  عايري اجلديدةهذه امل ،دةموح ا الداخليةمعلوما.     
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ة سواء بينها شركيف البيانات اليت تتولّد عن األحداث املالية اليت تقوم ا ال ملدخالتا تتمثّل :ملدخالتا �
  املُشكِّلة هلا دوائر واملصاحللعمليات الداخلية اليت تنشأ بني خمتلف الوبني اإلطراف اخلارجية، أو من خالل ا

  :ا فيما يليهمهأ ميكن حصرو
العالقات مع ( البيع والشراء رة روتينية من العمليات اخلارجية، واملتعلّقة بعملياتبيانات تتجمع بصو -

اسـتراد   يف أساساً الشراء عمليات لتتمثّ ، حيثأنها أكثر تكراريةبواليت تتميز  ،)الزبائن واملوردين
ــة ــواد األولي ــاتو )PE/PVC( امل ــائل )Accessoires( امللحق ــذلك الوس ــزات وك  والتجهي

)Immobilisations( )الـيت   عمليات البيعأما  ،)هاوغري جتهيزات املكتب طع الغيار،ق ،اإلنتاج آالت
وملحقاا  من األنابيب البالستيكية ئيةاملنتجات النهانحصر يف بيع تف الدائرة التجاريةمستوى  تتم على

) Tubes PE & PVC et accessoires(، األبواب والنوافذ )portes et fenêtres en PVC(، وكذلك 
 .)Faux plafonds en PVC( السقوف عمدةأ

فيما يتعلّـق   ، وذلك)Société générale & BNP Paribas(البنوك  بيانات عن عالقات الشركة مع -
ة إدار وغريها، وكـذلك العالقـة مـع    االعتماد املستنديب التسويات اخلاصةوائدها، وفبالقروض 

    .الضريبية وتسديد املستحقات تصرحياتبال قالضرائب فيما يتعل

 الدوائر واملصـاحل  خمتلف روتينية من العمليات الداخلية، نتيجة للمعامالت بني تتجمع بصورةبيانات  -
معاجلتها علـى   واليت يتم )دخول وخروج املواد واملنتجات(خزون حركة امل عن كبيانات ،الداخلية
، إهـتالك  الصناعية يف املراحل اإلنتاجية املختلفة عن التكاليفبيانات  ،تسيري املخزون دائرة مستوى
ختـص  ، بيانـات  دائرة اإلنتـاج واليت تنشأ على مستوى  ،وغريها تكاليف الصيانة، إلنتاجآالت ا

واليت وغريها،  ، مصاريف التكوين، العالوات، التعويضاتألجور واملرتباتاك مصاريف املستخدمني
   .مصلحة املوارد البشريةيكون مصدرها 

ما ميكن مالحظته هنا هو أنّ النظام احملاسيب يستخدم مجيع البيانات واملعلومات اليت تنشـأ داخـل   
تنشأ نتيجة تعـامالت   اليت رجيةاخلا املعلومات كذلك مجيع ستقطبكما ي الشركة، مصاحل ودوائرخمتلف 

 Réceptacle de toutes les informations liées aux( ذات العالقـة  اخلارجيـة  الشركة مع األطـراف 

relations avec les tiers(دين،املتعلّقة ب، وعترب مبثابـة   ،البنوك وإدارة الضرائب الزبائن، املورلذلك فهو ي
  .األخرى داخل الشركة ةالذي يتوسط األنظمة الفرعي ) Le centre névralgique( املركز العصيب

على خمتلف هذه البيانات بطريقة آلية يف إطار استخدام الشبكة الداخلية، حيث  دائرة احملاسبةحتصل 
بإرسال البيانات الضرورية لقسم احملاسـبة  ) حمطة العمل(يقوم كل مستخدم انطالقاً من حاسوبه الشخصي 

بـني   واملعلومـات  البيانات انتقال يف واملوثوقية السرعة والدقة وهذا يضمن، )يطلبها أو إىل أي قسم آخر(
  .أجزاء الشركةخمتلف 
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  )Sage100(، عن طريق استخدام برنامج معاجلتها يتم املطلوبة البياناتكل  جتميع وحصربعد  :عاجلةملا �
بإمكانه أن يستجيب لكل  فهذا الربنامج، ةوفقاً لاللتزامات القانوني العمليات احملاسبية يسمح مبسك والذي

 La comptabilité( احملاسبة التحليلية واحملاسـبة املوازنيـة  عامة، الشركة فيما يتعلق باحملاسبة الاحتياجات 

budgétaire( ، ه يسمح باملعاجلةوفـق مبـادئ احملاسـبة الدوليـة    كما أن )Compatible aux normes 

IAS/IFRS(ا فقط احملاسبة العامة تمد علىتع ، ومبا أنّ الشركةذكرنـا كما سبق وأن  - يف مسك حسابا - 
 لرحت مث ،)Journal( اليومية يف بياناتال تسجيلب بدأتواليت تتم بشكل آيل، فإنّ املعاجلة وفق هذا الربنامج 

 إعداد عملية اتليه ،)Grand Livre des comptes( األستاذ بدفتر يسمى ما أو احلسابات إىل لةاملسج املبالغ

املنصوص  )Reports( القوائم املالية إعداد ميكن والذي من خالله )de contrôle Balance( املراجعة ميزان
  .)80و 70 رقم نيامللحق انظر( ،النتائج حسابات جدولو اخلتامية امليزانية واليت من أمهّها  عليها قانوناً

املعلومـات  ب مـزودة  )احملاسـب ( املستخدممل اخلاصة بة العحمطّ تصبح بعد عملية املعاجلة: تخرجاملا �
إعـادة   ،بتخزين هذه املعلومات أن يقوم املستخدم بإمكانحيث ، النظام خمرجات عبر عن، واليت تاملطلوبة

  الشـركة  داخـل إىل اجلهات اليت تطلبها  يف الوقت احلقيقيو ةبطريقة آلي ،إرساهلا أو حتديثها ،استرجاعها
البنـوك   اجلهات اليت تطلبها، واملتمثّلـة يف  ما أما لالستشهاد على األوراقيقوم بطبعها  نكما ميكن له أ

     .الضرائب مصاحلو
مجيع البيانات واملعلومات اليت تسري داخل وخارج ضم ياحملاسيب املايل ولكون نظام املعلومات  اًنظرو
 )Tableaux de bord(القيـادة   اتلوح لشكّت هذا النظامخمرجات فإنّ  - أن أشرناوكما سبق  - الشركة

) Les indicateurs clés(املؤشـرات األساسـية   تشتمل على اليت  هذه األخرية ؛للمسؤولني داخل الشركة
العمـالء   حمفظـة (بيانات عن العمالء واملـوردين   ،األرباح هوامش، التطور يف رقم األعمالنسب : مثل

ف على  ، واليت متكّنج وغريهااإلنتا ،األفرادبيانات عن  )دينواملوركل نقاط القـوة والضـعف   من التعر
  .نقاط القوة تعزيزو تصحيح ومعاجلة نقاط الضعف نيلمسؤولسنى لوبذلك يت ،املوجودة داخل الشركة
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:  

.  

 هااليت متّ توزيع ستبياناال استمارة من  اليت متّ احلصول عليهااإلجابات إىل حتليل  املبحثيتطرق هذا 
مـن  هذا االستبيان  أسئلة قد قمنا بإعدادو ،)CHIALI Profiplast(عينة من موظّفي وإطارات شركة على 

اإلطارات  فهم درجة معرفةضمن تتاليت و، مبوضوع البحث ةرتبطاملأجل احلصول على املزيد من املعلومات 
كـذلك  و ،يف املؤسسـات اإلستراتيجية املعلومات وتطبيقاا وتكنولوجيا بنظم  للجوانب املتعلّقةوالعاملني 

من خاصة  ،كتوجه استراتيجي داخل شركتهم نظام فعال للمعلومات بناء وتطويربأمهّية  هموعيمدى معرفة 
 ، باإلضافةللشركة رات يف البيئة الداخلية واخلارجيةاملتغيخمتلف  حتليلتشخيص ويف استخدامه كأداة خالل 
هـذا   فـإنّ ، لذلك لمعلوماتيف أي نظام لعترب من املكونات األساسية ياته يف حد ذالعنصر البشري إىل أنّ 

 مسـامهتهم  خالل ، منعلوماتاملكجزء من نظام معرفة دور األفراد  إىل من ناحية أخرى فاالستبيان يهد
   .الشركة اليت تسري داخل وخارج املعلوماتو خمتلف البياناتوحتليل  وتبادل مجعيف 

  وتصميم االستبيان ةالدراس ةعين: املطلب األول
  م العينةـوحج ع الدراسةـجمتم: الفرع األول

 عامالً 135 يف البداية كما ذكرنا ،، والبالغ عددهماألفراد العاملني بالشركةيتمثّل جمتمع الدراسة يف 
  :وزعون حسب الفئات التاليةيت
- 10 رةإطارات مسي )Les cadres- dirigeants(؛  
 ؛)Les cadres( موظف إطار 15 -

 ؛) Les agents de maîtrise( عمال التحكّم 10 -

 .) sexécutantLes( تنفيذيونعمال  011 -

  املـذكورة خمتلف الفئات  ، حيث متّ اختيارهم بطريقة عشوائية منعامالً 40تتكون من عينة متّ أخذ 
ممـن   نأن يكـون املسـتجوبو   يف ذلك متّ مراعاة وقد ،ممثِّلة أكثر تمع الدراسة العينة وذلك حىت تكون

فهـم  من هم مقبول ميكّن أو على األقل هلم مستوى تعليمي ،)اإلطاراتخاصة ( نظام املعلومات يستخدمون
والـيت    ة ومصداقيةأكثر دقّ إجاباتاحلصول على من ننا يمكّسهذا ما و عليها، ةواإلجاب األسئلة املطروحة

  .ل إليهانريد الوصواليت  النتائجتزيد من دقّة ومصداقية بدورها 
، وهـذا بفضـل   )% 100( لّهـا كومتّ استرجاعها  على العينة املذكورة استبياناً 40 لقد قمنا بتوزيع

   .االمتنانو التقدير خالصو والعرفان الشكر جزيل اهلم منلذلك  ،الشركةالتعاون الكبري للمسؤولني ب
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  م االستبيانـتصمي: الفرع الثاين
نـوع   حيث كانت مـن  ،∗)01 انظر امللحق رقم(سؤاالً  36لـ  ةنتضمن مجاءت استمارة االستبيا

مـع حماولـة    ،أخرى يف أحيانأكثر من إجابة أو يف بعض األحيان اليت حتتمل إجابة واحدة  ،املغلقة سئلةاأل
ـ  بآرائه اخلاصةلإلدالء  ريةوإعطائه احلبعض األسئلة  يفاال للمستجوب  فتح  راحـات باالقت هدوعدم تقيي

لضـمان   ،اسـتمارة االسـتبيان  يف إعداد وتصميم  االعتماد على هذا النوع من األسئلة متّ ، وقداملوضوعة
حيث كانت  ،ةة واملهنيالتعليمي مستويام اختالفعلى  كل املستجوبنيل بالنسبة اإلجابة يف السهولة والدقّة

تكون  غالباً مااليت األسئلة املفتوحة  اعتماد ، على عكستساعد على تسهيل الدراسة األسئلة سهلة وحمددة
مـا ال  أو رب باإلجابة بكل جديةيهتم  ال ما جيعل املستجوبوهذا ، عدة احتماالت لإلجابةتتطلّب و صعبة

  .الدراسة من اليت ينتظرها الباحث نتائجاليؤثّر على  من شأنه أنوهذا  ،سئلةيكمل اإلجابة على كل األ
 نتها استمارة االستبياناألسئلوفيما خيصكما يليحماور ، فقد متّ تقسيمها إىل أربعة ة اليت تضم :  

املسـتوى   ،اجلنس، السـن  وذلك فيما خيص ؛تتعلّق باملستجوب معلومات شخصيةتضمن  :احملور األول
  .يف الشركة التعليمي والوظيفة اليت يشغلها

ـ  ملعرفـة مـدى  ، وذلك ونظم املعلومات علوماتامل وضوعمبتعلّقت  أسئلةاشتمل على  :احملور الثاين  مفه
تتـوفّر علـى    هذه املعلومـات  يف الشركة، وهل أنّ تهاأمهيب ، وملدى وعيهماملعلوماتاملستجوبني ملفهوم 

 معرفـة كذلك فقد أردنا  لنظم املعلومات، وبالنسبة ةسليمات الالختاذ القراراليت جتعلها مالئمة  اخلصائص
الـيت   هدافوكذلك األ ،الشركةمتلكه  نظام املعلومات الذية معرفة مدى فعاليوبني املستجومفهومها لدى 

  .من وراء تبنيها للنظام ترمي إليها

كـأداة   ـا وزالذي حب نظام املعلومات الشركة تستخدمما إذا كانت صص للتساؤل عن خ :لثاحملور الثا
، مبا يف ذلـك توضـيح دور   اخلية واخلارجيةالد خمتلف عناصر ومتغيرات بيئتها هامة يف تشخيص وحتليل

  .الشركة معلوماتنظام يف  ساسياألام واهلزء اجليشكّلون  يف عملية التحليل، باعتبارهم األفراد العاملني

 موتطـوير نظـا  بتحسـني   مدى اهتمام إدارة الشركةتدور حول أسئلة  احملورهذا تضمن  :رابعاحملور ال
  .ق ذلكلتحقي معلوماا والسبل املمكنة

  

  

                                                 
، وهـذا  يتحكّمون يف اللغة الفرنسية أكثر من اللغة العربيـة  معظم املستجوبني يف الشركةلكون ، أسئلة االستبيان باللغة الفرنسية قمنا بإعداد ∗
   . ومصداقية دقّةإجابات أكثر  ومن مثّ تقدميلى فهم األسئلة بشكل أكرب، يساعدهم عس
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   ل أجوبة االستبيانـحتلي :املطلب الثاين
  ةحمور املعلومات الشخصي: الفرع األول
 مكّنتنـا مـن   ؛ هذه األسئلةالشخص املستجوبب تعلّقت ةشخصي أسئلةعة أربطرح  هذا احملور تضمن

  :كما يلي، العينة املدروسةفردات أكثر مبالتعريف 
وهذا ما متّ ، هم إناث %10 والباقي أي، % 90، وذلك بنسبة كورذالعينة هم  اتدمفر أغلب وجدنا أنّ .1

  .ذكورالجنس  من كانواالعاملني  جلّ، حيث أنّ للشركة مالحظته فعالً عند زيارتنا
 .اجلدول املوايل يوضح النتائج، فاألفراد املستجوبني فيما خيص سنو .2

  ة حسب السنـع أفراد العينـتوزي ):III5-( اجلدول رقم

  ).02(تفريغ نتائج االستبيان للسؤال رقم  :املصدر
  .تائج بشكل أفضل من خالل الشكل املوايلالنوضيح هذه توميكن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  التكرارات النسبية  التكرارات املطلقة  سـنال
25-20  04 10%  
30-26  08 20%  
31-35   13 ,532%    
36-40  02 05 %  
41-45  04 10%  
46-50  07  ,517%  
51-55  02 05%   

  %00 00  سنة 55 أكثر من
  %100 40  امـوع

20-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

%32,5أآ�� ���  55 ��� 

10%
20%

5%

10%

17,5%
5% 0%
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أعمارهم  تقلّ % 60أكثر من حيث أنّ  ،شبابال فئةمن  هم العينةأفراد معظم  أنّ ،أعاله النتائج بينت
 وهذا ما يدلّ %532,بنسبة ، وذلك سنة 35-31 تتراوح أعمارهم ما بني أغلب هؤالء أنّ سنة، كما 35 عن

 اإلبـداع  بالكفاءة والقدرة على اليت هلا شهادات جامعية وتتمتععلى العناصر الشابة ز تركّعلى أن الشركة 
عن األفراد الـذين  ، أما خرجيي اجلامعات واملعاهد املتخصصةتوظيف  العمل على ، وذلك من خاللالعملو

 50 و 46بني حيث أن أغلبهم تتراوح أعمارهم  ،% 40عن نسبة تقل  فهم ميثّلون ،سنة 35تفوق أعمارهم 
ضـمن شـروط   ، ومتّ اإلبقاء عليهم ملا كانت تابعة للقطاع العام كانوا يعملون يف الشركة، وهم ممن سنة

  .طويلة يف جمال عملهمهلم خربة  كذلك ، وهؤالءاخلوصصة

 إطار  25إطاراً من جمموع  23 ، حيث متّ استجواب%557,بنسبة  ، وذلكإطاراتهم أغلب املستجوبني  .3
عمـال   فهي موزعـة بـني  ية املتبقّ %542, أما نسبةمن اموع الكلي إلطارات الشركة،  %92أي بنسبة 

 .%30عمال التنفيذ بنسبة و %512,التحكّم بنسبة 

  :املوايل نسب املبينة يف اجلدولهم موزعون حسب الستوى الدراسي ألفراد العينة، فأما فيما خيص امل .4

  ستوى التعليميتوزيع أفراد العينة حسب امل ):III6-( اجلدول رقم

  ).04(تفريغ نتائج االستبيان للسؤال رقم  :املصدر
  

  
  
  
  
  

  

  لتكرارات النسبيةا  التكرارات املطلقة  املستوى التعليمي
  %05 02 ابتدائي
  %10  04  متوسط
    %20  08  ثانوي
  % 55 22  جامعي

  %10  04   مستوى آخر
  %100 40  امـوع

 ��إ��ــــ�ا

����ــــ  

ــ���ي "ــ

ــــ��#�   $

��ــــ��ى &%ـــــ� 
55%

10% 5%
10%

20%
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وهذا  %55بنسبة وذلك أنّ معظم املستجوبني هلم مستوى جامعي،  ،من خالل النسب أعاله يتضح
مكّنهم مـن اإلجابـة   الذين لديهم مستوى تعليمي عايل  نراجع لكون أنّ أغلب من متّ استجوام كانوا م

على األسئلة املطروحة خاصة من فئة اإلطارات؛ فهي اليت تعىن أكثر باستخدام نظـام املعلومـات داخـل    
مـن عمـال الـتحكّم    االبتدائي إىل الثانوي ومعظمهم كانوا فمستواهم كان من  %35نسبة  ، أماالشركة

              .)TS(كان هلم مستوى آخر  %10نسبة ، يف حني والتنفيذيني
  حمور املعلومات ونظم املعلومات :الفرع الثاين

5. نـة؛ ى مفهوم املعلومات لدالذي أردنا من خالله معرفة  اخلامس السؤال فيما خيصفالنتـائج   أفراد العي
 .نياملوالي الشكلو اجلدول هايبينكانت كما 

  ةـوم املعلومة لدى أفراد العينـمفه ):III7-( اجلدول رقم

  ).05(تفريغ نتائج االستبيان للسؤال رقم  :املصدر

 

  
  
  
  
  

  

كل ما يزيـد مـن    هي املعلوماتأنّ لب املستجوبني يعتربون أغ أنّ أعاله، نتائجيظهر من خالل ال
أما الباقي  ،وعـميف ا %70تفوق  ، وذلك بنسبةياناتناجتة عن معاجلة الب ، أو أنهامستوى املعرفة لديهم

أنها كل ما يقلّل من حالة ب كذلك رىمن ي ، ومنهمجمموعة من البياناتمتثّل  أنها على ينظر إليها منهم منف

  التكرارات النسبية  التكرارات املطلقة  البيـان 

  %517,  07 جمموعة بيانات
  %35 14  ناجتة عن معاجلة البيانات

    %10  04  كل ما يقلّل من عدم التأكد
  %537, 15  كل ما يزيد من مستوى املعرفـة

  %100 40  امـوع 

������ت � ���(��)�

��+(��� )��� �#��(��� ا�*�����ت    

     �آ�. ��� 01ّ/�. ��� )���م ا��,ّآ��

آ��. ���� ��131� ���� ������ى ا����2�#�   
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35%
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يف اجلانـب  رأينـا  سـبق وأن  كما  -عبر عن مصطلح املعلومات ت، وهي كلّها مفاهيم مقبولة تأكّدعدم ال
  .ذا البحثمن ه النظري

كل فرد  يف وجهة نظر االختالفإىل  اًأساسيعود اإلجابات  االختالف يفإىل أنّ  ،وميكن اإلشارة هنا
هي ما ينـتج عـن   الذين أجابوا بأنّ املعلومات  املستجوبني فمعظم ؛بالشركةالوظيفة اليت يشغلها  حسب

وعمـال الـتحكّم، فهـؤالء     اإلطاراتكانوا من فئة  ،كل ما يزيد من مستوى املعرفة أو معاجلة البيانات
املعلومـات عـن   بادل تب يقومونأو  ،على معلومات مفيدةمبعاجلة بيانات خام للحصول  يف الغالب ونقومي

، أما الذين كانت إجابتهم اليت يؤدوا حول خمتلف املهام واألنشطة تهمعرفلزيادة درجة م طريق االتصاالت
على اعتبـار  وهذا ما يهمهم أكثر  ،رةمن اإلطارات املسيظهر أنهم قد ف ؛التأكّدالتقليل من حالة عدم هي 
قالوا بأنّ املعلومات هي جمموعة مـن  الذين  ، يف حنياملختلفة القرارات مسؤولني عن اختاذو مسيرينأنهم 

          .ئهمرؤسا اليت يتلقّوا من وامراألالذين يقومون بتنفيذ  التنفيذيني العمال كان أغلبهم من البيانات

أمر ، وهذا تهمشركبالنسبة ل ة املعلوماتأمهي ، على%100؛ أي بنسبة ءاستثناكل املستجوبني دون أمجع  .6
يف الوقـت   تعمـل  مهما كان حجمها وطبيعة نشاطها، أن ،ألي مؤسسةطبيعي، على اعتبار أنه ال ميكن 

ـ البيئ اليت تميز عدم التأكّدو رالتغي ظروف يف ظلّ، خاصة توفّر عنصر املعلوماتدون  احلايل، الـيت   ةة احلالي
 .تعمل يف إطارها املؤسسات

أفـراد العينـة   من  %90 إنّ نسبة، فبالنسبة للشركة ةعن نوع املعلومات الذي يعترب أكثر أمهيأما و 
ـ املتبقّّية %10 نسبةأما كل من املعلومات الداخلية واخلارجية، ة على أمهي تأكّد ـ ى ، فقد أكّدت عل ة أمهي

كمورد استراتيجي للشـركة   ة املعلوماتمدى وعي األفراد بأمهيالداخلية فقط، وهذا يدلّ على املعلومات 
 الشـركة  أنّعلـى   ، ولو بشكل مبـدئي، ة أخرىناحي، كما يدلّ من أو اخلارجيةالداخلية  تهابيئسواء يف 
 .بيئتها اخلارجية ما حيدث يف على منفتحة

 من أفـراد العينـة   %587,نسبة  إنّ، فداخل الشركةاليت يستخدمها األفراد  وخبصوص حجم املعلومات .7
 واأجـاب فية املتبقّ %512, ةنسب أما بعملهم، حجم كبري من املعلومات أثناء قيامهمحيتاجون إىل وا بأنهم أجاب
بالنسـبة  ة املعلومـات  على أمهيؤكّد مرة أخرى وهذا ما ي بشكل متوسط، تكونلمعلومات حاجتهم ل بأنّ

  .شركةالؤدى داخل الوظائف واألنشطة اليت تملختلف 

8.  دى توفّر السؤال املتعلّق مبوفيما خيصـل   ، املعلومات احلصول على يف ة السرعةخاصيفالنتـائج املتحص
 .اجلدول املوايلعليها موضحة من خالل 
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  داخل الشركة سرعة احلصول على املعلومات ):III8-( اجلدول رقم

   ).08(تفريغ نتائج االستبيان للسؤال رقم  :املصدر

يف  ،يتلقّون املعلوماتين متّ استجوام من األفراد الذ %547,أنّ نسبة ، أعاله اجلدول يف نتائجال تظهر
املعلومات تصلهم، دائماً، بالسـرعة   أجابوا بأنّ %517,كما أنّ نسبة ، يف الوقت املناسبغالب األحيان، 

 "إطالقاً"يف حني مل يتم تسجيل أي إجابة على  نادراً،بني أحياناً و أما النسبة املتبقّية فكانت إجابتها املطلوبة،
بفضـل اسـتخدام الشـركة     وهذا ،تتوفّر على خاصية السرعة بالشركة علوماتامل أنّالقول  من هنا ميكن

 صرح أحد املـوظفني  فقد ويف هذا اإلطار ،)االنترنت ، الشبكة الداخلية،اهلاتفك(لوسائل االتصال احلديثة 
يف  ول على املعلومـة قطاع العام، بأنّ احلصاملؤسسة عندما كانت تابعة لليف عملوا من قبل  دالذين كانوا ق

لوقت احلـايل ويف  ، أما يف ا، قد يصل إىل ساعات أو حىت إىل أياميأخذ وقتاً طويالًكان إطار امللكية العامة 
 .يف الوقت احلقيقي يتم أصبح املعلومات اصة، فاحلصول علىإطار امللكية اخل

  :هذه املعلومات؛ فالنتائج كانت كما يلي مدى كفايةأما عن  .9

  اتـكفاية املعلومة ـدرج ):III9-( قماجلدول ر

  ).09(تفريغ نتائج االستبيان للسؤال رقم  :املصدر

  التكرارات النسبية  التكرارات املطلقة  البيـان
  %517, 07 دائـماً
  %547,  19  غالـباً
    %25  10  أحيـاناً
  %10 04  نـادراً

  %0 0  00  إطـالقاً
  %100 40  امـوع

  التكرارات النسبية  التكرارات املطلقة  البيـان
  %15 06 دائـماً
  %45  18  غالـباً
    %30  12  أحيـاناً
  %10 04  نـادراً

  %0 0  00  إطـالقاً
  %100 40  امـوع
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 عد كافيةعليها ت ونصلبأنّ املعلومات اليت حي أجابواالعينة أفراد من  %45ة أنّ نسب اجلدول تبين نتائج
جند ، وبذلك دائماًأجابت بأنها تكون كافية  %51 كما أنّ نسبة ،األحيان أغلب، وذلك يف أعماهلمللقيام ب

    .كفاية املعلوماتدت على قد أكّ %60يف اموع أنّ نسبة 
10.  نة يف اجلدول املوايل، ة املعلوماتدقّوفيما خيصفالنتائج مبي. 

   ة املعلوماتـدقّ مستوى ):III10-( اجلدول رقم

   ).10(بيان للسؤال رقم تفريغ نتائج االست :املصدر

 ونحيصـل املعلومات اليت من األفراد قالوا بأنّ  %537, نسبة أنّ جند اجلدول تائجقراءتنا لنمن خالل 
تتميـز   منهم أكّدوا بأنّ املعلومات اليت تصـلهم  %20أنّ نسبة  اكم ،غلب األوقاتيف أتكون دقيقة  عليها

، إذن مـن  أحياناً فقـط بأنّ الدقّة يف املعلومات تكون ا وبأجافقد  %35ما نسبة بشكل دائم، أ بأنها دقيقة
بشـكل  ة الدقّـة  تتوفّر على خاصـي اليت تسري داخل الشركة نستنتج أنّ املعلومات خالل هذه اإلجابات 

     .موحدة تضمن سالمة ودقّة املعلومات قاعدة بيانات إىل وجود -كما ذكرنا  - أساساً جعمقبول، وهذا را
 :، فقد حتصلنا على النتائج التاليةاملعلوماتيف ضوح ة املتعلّقة بدرجة الوأما عن اخلاصي .11

  اتـة وضوح املعلومـدرج ):III11-( اجلدول رقم

  ).11(تفريغ نتائج االستبيان للسؤال رقم  :املصدر

  التكرارات النسبية  التكرارات املطلقة  البيـان
  %20 08 دائـماً
  %537,  15  غالـباً
    %35  14  أحيـاناً
  %507, 03  نـادراً

  %0 0  00  إطـالقاً
  %100 40  امـوع

  التكرارات النسبية  التكرارات املطلقة  البيـان
  %25 10 دائـماً
  %45  18  غالـباً
  %522,  09  أحيـاناً
  %507, 03  نـادراً

  %0 0  00  إطـالقاً
  %100 40  امـوع
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يف املعلومـات  متوفّرة كذلك ة الوضوح يخاصأنّ  ،كذلك من خالل النتائج يف اجلدول أعالهيتضح 
اليت تصلهم  قالوا بأنّ املعلوماتمن املستجوبني  %70، حيث جند أنّ نسبة الشركةعلى مستوى املستخدمة 

  .األوقات أغلبيف كل أو ، وذلك تعترب واضحة
 حول خصائص املعلومـات  11 ،10، 9، 8 النسب السابقة، واخلاصة باألسئلةخري متثيل وميكن يف األ

    :كما يلي حىت تكون يف صورة أوضح،

  يف الشركة اتـاملعلوم م خصائصـأه :)III-6(رقم  الشكل
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  ).11، 10، 9، 8(رقم  يان لألسئلةباالعتماد على نتائج االستبمن إعداد الباحث  :املصدر

12. لها إدارة الشركة يف سبيل  تكاليفال رأي األفراد حول وفيما خيصتوفري املعلومات املالئمـة اليت تتحم 
 .اجلدول املوايل مبينة يف فالنتائج

 ة احلصول على املعلوماتـتكلف): III12-( اجلدول رقم 

  .)12(تفريغ نتائج االستبيان للسؤال رقم  :املصدر

  التكرارات النسبية  التكرارات املطلقة  البيـان
  %507, 03 مرتفعة جداً

   %532,  13  مرتفعة 
  %512,  05  متوسطة
  %05 02  منخفضة
  %542,  17  ال أدري 
  %100 40  امـوع
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 %542,بـ  ةقدرواملهلؤالء ، غري أنّ أكرب نسبة املستجوبني من قبل ةـاملقدمهناك تباين يف اإلجابات 

 مرتفعـة بـني   ذه التكاليفهل كان تقديرهافقد  % 40، أما نسبة حجم هذه التكاليف ال تعلم بأنها أجابت
  .متوسطة ومنخفضة بني تهااملتبقّية فكانت إجاب نسبةال أمافئة اإلطارات، كانت متثّل  ، حيثومرتفعة جداً

 ليف كبرية يف سبيل تـوفري املعلومـات  إدارة الشركة تتحمل تكا هذه النسب أنّخالل  نستنتج من
الشـبكة  توفّر الشركة علـى  هو  كرب حجم هذه التكاليف يربر لنا، وما باخلصائص املطلوبة للمستخدمني

 ، حيث سبق وأن أشرنا أنّ الربنامج احلاسـويب لبنائها كبرية املعلوماتية وما تتطلّبه هذه األخرية من تكاليف
)Sage100( دجمليون  03لغ لوحده متّ شراءه مبب. 

، فقد أمجـع  همللقيام بوظائف األفراداليت حيصل عليها  يما خيص السؤال املتعلّق مبدى مالئمة املعلوماتف .13
 جنـاز إيف  مفيدةوعترب مالئمة ت صلون عليهااليت حي وماتأنّ املعل على ،%100بنسبة  وذلك ،أفراد العينة كل

خصـائص   اليت تضـمنت ئلة السابقة نتائج األس ذا ما يؤكّدوه، داخل الشركة املوكلة إليهم هامامل خمتلف
  السـرعة املطلوبـة؛ ك  أهم اخلصـائص  علىإىل حد كبري تتوفّر   هذه األخريةاملعلومات، حيث وجدنا أنّ 

      .راراتقاألعمال واختاذ الخمتلف جناز إلفعالً مالئمة  اليت جتعلهاو ،والوضوح ةالدقّ الكفاية،

ـ لعينةلدى أفراد ا نظام املعلومات مفهوم أردنا من خالله معرفةلذي ؤال السذا اهل بالنسبة .14 لنا ، فقد حتص
 :على النتائج التالية
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  ةـات لدى أفراد العينـوم نظام املعلومـمفه ):III13-( اجلدول رقم

  ).14(تفريغ نتائج االستبيان للسؤال رقم  :املصدر
   

  
  
  
  
  
  
  
  

 هـذه   كثر، لكن أنظام املعلومات رهم ملفهومتصوفيما خيص  قدمها املستجوبون هناك إجابات خمتلقة
برجميـات  على أنه جمموعة الوسائل املادية من حواسـيب،  جابات تركّزت حول اعتبار نظام املعلومات اإل

اعتبـار  علـى  أمشل لنظام املعلومات اً ، فقد أعطت تصور%25أما نسبة ، %42,5، وذلك بنسبة وشبكات
ـه يتمثّـل يف    %20نسبة  ، أمانوعاً ما وهو املفهوم األصح ريةوالبش ةتكامل للعناصر املاديه ـأنفقالت بأن

 أنّ نظام املعلومـات املتبقّية  %512, ، يف حني اعتربت نسبةالداخلية واخلارجية اليت ختص الشركةاملعلومات 
   .يتمثّل يف األشخاص املستخدمني للمعلومات داخل الشركة

حصـرت   معظمها أنّ على إجابات األفراد ما يؤخذ لكن بولة،كل املفاهيم املقترحة مق اعتبار ميكن
  يف احلقيقـة  ،، مهملة بذلك اجلانب البشري الذي يعدفقط )التكنولوجي( نظام املعلومات يف جانبه املادي

   .نظام للمعلوماتأي  عمل هم عنصر يفأ
  

  التكرارات النسبية  التكرارات املطلقة  البيـان
  %42,5 17 ...جمموعة حواسيب، برجميات وشبكات

   %512,  05  األشخاص املستخدمني للمعلومات بالشركة 
  %20  08  املعلومات الداخلية واخلارجية للشركة 

  %25 10  تكامل املفاهيم السابقة
  %100 40  امـوع

�ت و�F*Gت)��� ،I�(��)� �Aا�
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كانت كما بني نّ إجابات املستجوفإ، لشركةا باالياملعلومات املعتمد حنظام  وتطور فعاليةأما عن درجة  .15
  .اجلدول املوايل هاوضحي

  ام معلومات الشركةـنظة فعالية ـدرج ):III14-( اجلدول رقم 

  ).15(لسؤال رقم تفريغ نتائج االستبيان ل :املصدر
  
  
  
  
  
  

  
  
يف ، ةالفعاليأنه متوسط يتميز بنظام املعلومات احلايل للشركة  أنّ من أفراد العينة %62,5نسبة  تعتربا

فقد كانت إجابتها بــ  املتبقّية  %10نسبة  أما، فعال ومتطور النظام احلايل بأنّ %27,5حني أجابت نسبة 
النظـام متوسـط    قالوا بـأنّ  الذيناألفراد  األسباب اليت قدمهاعن  أما ،العترب غري فع؛ أي أن النظام ي"ال"

 بأنّ األسباب يف ذلك تعود إىل النقص يف الكفاءات منهم %80 حوايلأجاب  ، فقدة أو أنه غري فعاللياالفع
السبب يعود إىل  أجابوا بأنّف يةقّتبامل %20 ، أما نسبةيا احلديثة وصيانتهااليت تتحكّم يف استخدام التكنولوج

  .الوسائل املاديةيف نقص ال
16. اليت ترمي إليها إدارة الشركة من وراء ة وخبصوص األهداف احلقيقيفقد كانت ها لنظام املعلوماتيتبن ،

   .إجابات املستجوبني، كما هي مبينة يف اجلدول املوايل

 
 

  التكرارات النسبية  التكرارات املطلقة  البيـان
  %27,5 11 نعـم

  %62,5  25  بشكل متوسط 
   %10  04  ال 

  %100 40  امـوع
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  اتـداف نظام املعلومـأه ):III15-( دول رقماجل

، وكـذلك األمـر بالنسـبة    %100نالحظ أنّ جمموع نسب هذا اجلدول يفوق  ∗ ).16(تفريغ نتائج االستبيان للسؤال رقم  :املصدر
  .ن إجابةبإمكانه اختيار أكثر مكان ب يف هذه احلاالت ، وهذا راجع لكون املستجواملوالية) 20 ،19، 18، 17( رقم للجداول

  

  

  

  

  

  

  
  

  تبنيها لنظـام املعلومـات  هداف احلقيقية للشركة من وراء األ خبصوصخمتلفة  إجابات أعطى األفراد
هدف احلصول على  يليه، وحتسني اختاذ القرارات تحسني التسيرياهلدف اخلاص ب ؛ألوىلجاء يف املرتبة الكن 

واخلاصـة  يف املرتبة األخرية  اءت األهداف األخرى، وبعدها جتعليم املستخدمنيمثّ هدف ، امليزة التنافسية
بنـاء بنيـة حتتيـة    وكذلك ، حتقيق فهم ملا حيدث يف احمليط اخلارجي من تغيراتبتخفيض تكاليف العمل، 

د وق ،حبسب النسب املوضحة يف اجلدول والشكل أعاله وذلك ،تكنولوجية ومتابعة التطورات التكنولوجية
       .التنبؤ والتقليل من الفاقدب خاصهدف  )رىأخ(املستجوبني  أضاف أحد

ة على األمهي وهذا ما يدلّ، ةمهم ، وهي كلّهااألهداف املذكورة مشلت كل اإلجابات أنّ ما نالحظه
  .لشركةل داخل علوماتاملنظام يت يكتسيها لا اإلستراتيجية

  ∗التكرارات النسبية  التكرارات املطلقة   البيـان
  %22,5 09 حمليط اخلارجـيفهم متغيرات ا

  %37,5  15  احلصـول على ميزة تنافسيـة 
   %547,  19  حتسـني التسيري واختاذ القـرارات 

 %527,  11  تعليــم املستخدمــني

  %22,5  09  ختفـيض تكالـيف العمل 

 %517,  07  بناء بنية حتتية تكنولوجية ومتابعة التطورات التكنولوجية 

 %502,  01  أخرى 
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  وبيئة الشركة اتـنظم املعلومور ـحم :الفرع الثالث

I. ةـالبيئة اخلارجي  
 درجـة (مستوى عدم التأكّـد  حول األفراد  أردنا معرفة رأي، يف هذا احملوراألول سؤال المن خالل  .17

 الشـكل و يبينـها اجلـدول  شركة، حيث كانت اإلجابات كما اخلارجية لل بيئةال يف )التغيرمعدل التعقّد و
 .نياملوالي

  د يف بيئة الشركةـوى عدم التأكّـمست ):III16-( اجلدول رقم

  .)17(تفريغ نتائج االستبيان للسؤال رقم  :املصدر
  
  
  
  
  
  
  
  

  من عـدم التأكّـد   ايلعتتميز مبستوى البيئة اخلارجية للشركة  من أفراد العينة أنّ %45أجابت نسبة 
إطالع وتتبـع ملـا    على أنّ هؤالء األفراد على وهذا يدلّه مستوى متوسط، أجابوا بأن %25نسبة أنّ  كما

فعالً عنـد قيامنـا   لنا إليه تتوافق مع ما توص ات، خاصة وأنّ هذه اإلجابجيري يف احمليط اخلارجي للشركة
 علهااملتغيرات جتمن العوامل والعديد تتضمن  األخرية هذه ، حيث وجدنا أنّلبيئة اخلارجية للشركةا بتحليل

بعدم علمهـم  أجابوا  من األفراد %30نسبة  اكوهن، ومن مثّ زيادة مستوى عدم التأكّد تتميز بالتعقّد والتغير
       .بوظائفهمبالقيام يف الغالب إالّ  تمونيه الذي المن العمال التنفيذيني باألمر، حيث كان أغلبهم 

  التكرارات النسبية  التكرارات املطلقة  لبيـانا 
  %45 18 مرتفع

   %25  10  متوسط  
   %00  00  ضعيف 
 %30  12  ال أدري 

  %100 40  امـوع 
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 ، فقدخلية لليقظةوجود  ع املعلومات؛ مبعىنيف مج ختتصوجد بالشركة مصلحة كان يإذا ما وخبصوص  .18
 ، يف حـني ، على عدم وجود هذه املصلحة يف الوقت احلاضـر %85 ، وذلك بنسبةمعظم أفراد العينة أكّد

حبكـم  فهؤالء تنفيذيني، فئة العمال الكانوا كلّهم من  حيث، بذلك عدم علمهمباملتبقّية  %15أجابت نسبة 
اليت حتدث على مسـتوى    جيهلون كثرياً من األمور بعيداً عن اإلدارة، فهم يعملون يف ورشات اإلنتاجأنهم 
   .العليا ةاإلدار

 تهمشـرك على ؤثّر ميكن أن ت األحداث اليتخمتلف  معرفةأو  املعلوماتجبمع وعن مدى اهتمام األفراد  .19
عبر عن ت ،بذلك، وهي نسبة كبريةيهتمون أجابوا بأنهم  من أفراد العينة %70سبة نيف بيئتها اخلارجية، فإنّ 

وهو  ،ظيفته وشركتهكل فرد منهم بو عن مدى اهتمامكذلك  كما تعبر ،التيقّظ الذي يتمتع به هؤالء مدى
  .قدمه كل واحد منهم الذي السبب

20.  ون جبمعها بأما فيما خيصمـة، فهـي    درجة أكربنوع املعلومات اليت يهتمحسب االقتراحـات املقد ،
   .ملخصة يف اجلدول املوايل

  ةـوع املعلومات امعـن ):III17-( اجلدول رقم

   ).20(تفريغ نتائج االستبيان للسؤال رقم  :املصدر

  

  

  

  

  

  

  
  

  التكرارات النسبية  التكرارات املطلقة   البيـان
اقتصادية، اجتماعية (معلومات عن البيئة العامة للشركة 

  %57 ,53  15  ) اخل...ثقافية، سياسية، قانونية

   %21,43  06  معلومات عن املنافسـني 
  %35,71  10  املورديـن  معلومات عن 

  % 28,57  08  معلومات عن الزبائــن

  %14,28   04  معلومات عن املنتجات البديلة 

  %42,85  12  معلومات عن قرارات الدولة وتشريعاا 
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البيئـة العامـة   ب املتعلّقة تلك هي ،بدرجة أكرب ،األفراد جبمعهااليت يهتم  املعلومات أنّ النتائج توضح
تعلّقـة بالبيئـة   تأيت املعلومـات امل ، وبعدها اخلاصة بقرارات الدولة وتشريعاا تأيت املعلومات ، مثّللشركة

 ه بـالرغم مـن أنّ  الحظ أنواملُ اله،كما هي مبينة يف الشكل أع ،ةتنافسية للشركة، وذلك بنسب متفاوتال
، هي زبائن واملنتجات البديلةواملتعلّقة باملنافسني، املوردين، الاملعلومات على مستوى البيئة التنافسية للشركة 

 على مستوى خلية لليقظة اإلستراتيجيةعدم وجود ؤكّد ما ي، وهذا ها جاءت يف املرتبة األخريةإالّ أن ،األهم
   . الستخدامها يف رسم خمتلف االستراتيجيات بشكل منتظم مجع مثل هذه املعلومات ىتتولّ الشركة
 املتحصل عليها النتائج، فمعلوماتهم للمجعيف عملية  األفراد عتمد عليهايأهم املصادر اليت ب يتعلّقوفيما  .21

   :ما يليكانت ك
  ع املعلوماتـادر املعتمدة يف مجـاملص ):III18-( اجلدول رقم

  ).21(تفريغ نتائج االستبيان للسؤال رقم  :املصدر
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  التكرارات النسبية  التكرارات املطلقة   البيـان
  %64,28  18  ت ـاالنترن

   %17,86  05  قواعد البيانات اخلارجية
 %35,71  10  زبائن وموردي الشركة   

 %28,57  08  )البصرية -املكتوبة أو السمعية(وسائل اإلعالم 

 %25  07  الكتب واالّت املتخصصة

  %42,86  12  ولية أو الد/املعارض والصالونات الوطنية و

  %00  00  اجلوسسة الصناعية على املنافسني  

 %39,28  11  املصادر الداخلية للشركـة 
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عـد  ، وتمصادر خمتلفة للحصول على املعلوماتعلى  عتماداال أنه يتم ائج يف الشكل أعاله،نتالتبين 
 كم متكّن من بلوغ هامةأداة  لكِّشت هذه األخريةخاصة وأنّ ، هي الوسيلة األكثر استخداماً نترنتاالشبكة 

 بعـد ذلـك املعـارض والصـالونات    مثّ تأيت  ،التكاليف يف أسرع وقت وبأقلّ املعلومات هائل من عونو
الـوطين أو  لى املستوى ع سواًء جمال نشاطها صختيف كل املعارض اليت تشارك  هاأنالشركة  فاملعروف على

والتعرف علـى   التعريف مبنتجاافهذه املعارض متكّن الشركة من ؛ ) Batimatec, Pollutec:مثل( الدويل
 بعدها تأيت املصـادر الداخليـة للشـركة    احلصول على معلومات أخرى، باإلضافة إىل، منتجات منافسيها

قواعد وكذا الكتب واالّت املتخصصة  ،ائل اإلعالموستأيت مثّ ، متقاربة نسبةب هاوموردي هاوكذلك زبائن
اجلوسسـة   واملُالحظ أنّ الشركة ال تعتمد إطالقاً على، بالنسب املذكورة موالية يف مرتبة البيانات اخلارجية

علـى نظـام    تهمشركعدم اعتماد  خبصوص صدق تصرحيات املسؤولني فعالًلنا د ؤكّوهذا ما ي الصناعية
        .من هذا الفصل 160الصفحة حيث كنا قد أشرنا إىل هذه النقطة يف ، نافسنيعلى امل لالستخبار

يسـتخدمون  منـهم   %62,5نسبة  ، فقد وجدنا أنّأفراد العينةاالنترنت من قبل شبكة استخدام عن و .22
ض مـن اسـتخدامها، فقـد    غراعن األ أما السؤال السابق، ؤكّد نتائجكبرية توهي نسبة شبكة االنترنت، 

 .يبينها اجلدول املوايلكما انت اإلجابات ك

  ة االنترنتـراض استخدام شبكـأغ ):III19-( اجلدول رقم

  ).22(تفريغ نتائج االستبيان للسؤال رقم  :املصدر 

  
  
  
  
  
  

  

  التكرارات النسبية  التكرارات املطلقة   البيـان
  %76 19 البحث عن معلومات ختص العمل 
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اليت  من قبل األفراد هو بغرض البحث عن املعلوماتاالنترنت شبكة تبين نسب اجلدول أنّ استخدام 
خاصة على مستوى مصـلحة  فعالً ، وهذا ما الحظناه ابات األفرادمن إج %76، وذلك بنسبة ختص العمل
  مصلحة املوارد البشـرية على مستوى ، ولبحث عن املوردينيف ا بصفة أساسية تخدمس، حيث تاملشتريات

  املـوارد البشـرية   ةوظيفب األنشطة املتعلّقة تطوير دفبشكل كبري أنه يستخدمها بحيث صرح املسؤول 
      .دوكذلك يف تنمية املعارف اخلاصة باألفرا ،االتصال باإلضافة إىل استخدامها كذلك بشكل كبري يف

23. ا  استخدام إدارة الشركة مدى وفيما خيصلف عناصر بيئتها اخلارجيـة  لتحليل خمتكأداة لنظام معلوما
فقد أجابت األغلبية املطلقة لألفراد، وذلـك بنسـبة   ، املوجودة الفرص والتهديداتخمتلف  اكتشافدف 
ئتها اخلارجية دف التعرف علـى  بأنّ الشركة ال تستخدم نظام معلوماا للقيام بتشخيص عناصر بي 90%

 خـر آلمن شـخص  فقد تنوعت  ، أما عن األسباب اليت قدمها هؤالء،خمتلف الفرص والتهديدات املوجودة
إىل املسـتوى  ال يـرق   للشـركة  احلايل نظام املعلوماتأنّ  إىل يعود السببأنّ  األفراد ممعظ جابحيث أ

بتحليـل بيئتـها   بأنّ الشـركة ال ـتم    أجابت فقد %47 نسبة أما ،%64,7وذلك بنسبة  ،اإلستراتيجي
للنظـام   تغالل األمثلعدم القدرة على االسإىل بأنّ السبب يعود  ،%35,3 ، يف حني أجابت نسبةاخلارجية

، ويف هذه احلالة فاملعلومات املتحصـل عليهـا   املسيرة الكفاءات يف نقصالب، وهذا ما يفسر للشركة احلايل
              . بالشركة ةاإلستراتيجيو اهلامة تالقرارااختاذ  دفحتليلها وتفسريها  ا أية قيمة ما مل يتمسوف لن يكون هل

II. البيئة الةـداخلي   

أفـراد  من  %80 تبين أنّمن خالل طرحنا للسؤال املتعلّق بوضعية التسيري، بصفة عامة، داخل الشركة،  .24
  أنها جيدة جـداً قالت ب %10 نسبة نّداخل الشركة هي جيدة، كما أ أنّ طريقة التسيريأكّدت على العينة 

هـا  أنب أجابـت املتبقّية ف %10أما نسبة  ،تواجدنا بالشركةفترة  أثناءفعالً  كان يظهر لناو الحظناه وهذا ما
 .النقص يف الكفاءات املسيرةإىل  ، حسب رأيهم،يف ذلكأرجعوا السبب حيث  ،سيئة

25. نة  %72,5بالشركة، فإنّ نسبة العاملني تقييم أداء ب املتعلّق ؤالالس وفيما خيصأجابت بأنّ من أفراد العي
 كـون الشـركة تسـتخدم   لوهذا راجع معقولة جداً،  وهي إجابة، املعلومات يتم على أساسالتقييم هذا 

كما رأينا  - مجذا الربناالتطبيقات املهمة هل خاصة وأنّ أحديف تسيري األفراد، ) Sage100( الربنامج احلاسويب
البيانـات  ، حيث يسمح بتسجيل ومعاجلة كـل  والكفاءات تسيري املسار املهين تسهيله لعمليةهو  -ً سابقا

  عامـل بالشـركة   عن كل فرد معلوماتل قاعدة تشكّت، ومن مثّ باملسار املهين لألفرادواملعلومات املتعلّقة 
ال يـتم   تقييم األفراد فأجابت بأنّ %20 أما نسبة، املعلومات لكت بناء على ميكّن من تقييم األداء هذا ماو

وهذا رمبـا يعـود إىل    ،متاماً األمرنفت ، بقّيةاملت %07,5نسبة كما أنّ  ،فّرةدائماً على أساس املعلومات املتو
  .األفراد داخل الشركة هؤالءيشعر به عدم الرضا الذي  وأ من قبل اإلدارة بعض التحيز
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ـ بالشركة على  دى تأثري استخدام تكنولوجيا ونظم املعلوماتمب السؤال املتعلّق صأما فيما خي .26  هاهيكل
 التكنولوجيا استخدام مبعىن أنّ ؛ريأثت هناك وجديال بأنه  ، أكّدوااملستجوبني من %67,5نسبة ، فإنّ التنظيمي

وهذا ما رأيناه يف  ،من عدد املوظفني أو إىل التقليل من املستويات اإلدارية أيي إىل حذف مل يؤديف التسيري 
اليت تشـتمل علـى    هذا التأثري يظهر أكثر يف املؤسسات الكبرية احلجممثل ، حيث قلنا أنّ اجلانب النظري

أمـا نسـبة    .اليت تكون مستوياا التنظيمية حمدودة م ص م، بعكس الـعدد كبري من املستويات اإلدارية
العمال التنفيذيني الـذين  ، حيث كانوا يف معظمهم من ليس هلا علم بذلك هبأن أجابت قدف املتبقية، 32,5%

 .اًمهم كثري ، وهي يف احلقيقة اليعرفون كثرياً من األمور اإلدارية ال

جند أنّ  ،ا كانت تابعة للقطاع العاممـنظرنا إىل الشركة نفسها ل، إىل أنه لو لكن ميكن اإلشارة هنا
 250اخلوصصـة مـن   عملية حيث اخنفض عدد العمال يف إطار عدد العمال، هناك اختالف على األقل يف 

السـبب األساسـي اخلـاص    باإلضافة إىل ( عامل حالياً، ولعلّ من أحد األسباب يف ذلك 135 عامل إىل
       .اخلاصة إطار امللكيةيف بشكل أفضل  تكنولوجيا املعلوماتنظم وهو استخدام  )بتخفيض التكاليف

بنسـبة   بالضـبط و ،فمعظم املستجوبني من أفراد العينة ،لشركةل الثقافة التنظيميةتعلّق بوعن السؤال امل .27
منهم  %27,5 ، أما نسبةةمتوسط بأنها شركتهمداخل  مستوى الثقافة التنظيمية كان رأيهم حول ،57,5%

مـن خـالل   ف ،مقبولة إجاباتهي ، وأنها ضعيفةباملتبقّية  %15، يف حني أجابت نسبة فقد قالوا بأنها قوية
   .مقبولة إىل حد كبريقيم وثقافة األفراد  بدا لنا أنّ للشركةاملتكررة زياراتنا 

 فـإنّ  ،ةثقافتلك اليف تعزيز وتقوية  املعتمدة بالشركة املعلوماتنظم وتكنولوجيا مسامهة أما عن مدى  .28
ساهم يف تقوية الثقافـة  ي ا املعلوماتنظم وتكنولوجيوا بأنّ استخدام أجاب، )منهم %90( أغلبية املستجوبني

  .وكأداة للتعلّمتبادل املعلومات واملعارف يف تسهيل  وذلك من خالل مسامهتهاداخل الشركة، التنظيمية 

علم يساعدهم على التنظام املعلومات بالشركة استخدام  ، بأنّمتّ استجوام األفراد الذين من %90أكّد  .29
حيـث  ، نتائج السؤالني السابقني حول الثقافة التنظيمية كّدؤهم، وهذا ما ياملعارف لدي مستوى زيادةعلى و

 .هذه األخرية التعلّم سيكون له انعكاس على أنّ زيادة مستوى

30. كانت النتائج كمـا  من قبل األفراد، فقد األكثر استخداماً  االتصال وسائلباملتعلّق السؤال  فيما خيص
    .يبينها اجلدول املوايل
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  ال املستخدمة بالشركةـوسائل االتص ):III20-( اجلدول رقم 

   ).30(تفريغ نتائج االستبيان للسؤال رقم  :املصدر
  

  

  

  

  

  

  

  
الـداخلي، غـري أنّ    من خالل اجلدول يظهر أنه يتم االعتماد على وسائل متعددة للقيام باالتصـال 

حيث تتوفّر الشركة علـى خـط خـاص باالتصـال      ،%75هي اهلاتف، بنسبة  الوسيلة األكثر استخداماً
طريقـة   ميزوهذا ما ي ،%5,67ية بنسبة تأيت بعد ذلك االتصاالت الشفهية املباشرة يف املرتبة الثانالداخلي، 

 مديرية اإلنتاجخاصة بني ) Outlookاستخدام الـ (مثّ الرسائل االلكترونية  ،م ص مالـ االتصال يف معظم
نصـوص، صـور   ( خمتلف األشكالحتت تبادل البيانات ؛ فهذه الوسيلة تسمح باإلدارة العامة والتجاريةو

اجلريـدة   لوحات القيـادة اخلاصـة بالتسـيري،   (األنواع  مبختلفوكذلك  )اخل...أصواتفيديو، أشكال، 
  .، مثّ تأيت االتصاالت الكتابية يف املرتبة األخرية)اخل...الداخلية، معلومات مالية

حيـث   ،األكثر اعتماداً بالشركةاالتصال غري الرمسي هو ، أنّ االتصالنمط السؤال املتعلّق ب بينت نتائج .31
ا لقلة عدد مسـتويا نظراً  م ص مالـ معظم وهو ما تتميز به، ستجوبني ذلكمن امل %5,62 أكّدت نسبة 

، فأجابت بأنّ االتصاالت %5,37أما نسبة  امليدانية، الحظنا ذلك فعالً خالل الزيارة كما كنا قد ،اإلدارية
 .رمسيتتم بشكل 

  التكرارات النسبية  التكرارات املطلقة   يـانالب
   %75  30  اهلـاتف 

  %42,5  17  الرسائل اإللكترونية 
 %5,67  27  االتصاالت الشفهية املباشرة 

 %12,5  05  االتصاالت الكتابية 
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كان نظـام املعلومـات   ذي أردنا من خالله معرفة ما إذا وخبصوص السؤال األخري يف هذا احملور، وال .32
ـ من أفراد العينة  %85فإنّ نسبة ، مراراق د املستخدمني على اختاذواالتصاالت يساع   "نعـم "ـ أجابت ب

، حيث )11، 10، 9، 8األسئلة ( تائج األسئلة السابقة حول خصائص املعلوماتن ة أخرىمر ؤكّدي وهذا ما
  ؛ كالسرعة، الكفايـة عموماً على اخلصائص املطلوبةر تتوفّ ،اليت تسري داخل الشركة املعلومات وجدنا أنّ

هذا  ، حيث قدم هلايةالشبكة احمللّ ضمن) Sage100(الشركة لربنامج  استخدام نتيجة، وهذا الدقّة والوضوح
 .الكثري من احللول يف جمال التسيري األخري

 الشركة اتـني نظام معلومـور اخلاص بتحسـاحمل: الفرع الرابع

هـو   باملقارنة مع مـا  نظام معلومات الشركة مستوىمعرفة  أردناهذا احملور،  ل سؤال يفمن خالل أو .33
هـي  كمـا  ، حيث كانت إجابام الذين متّ استجوامرأي األفراد ، وذلك حسب عند املنافسني مستخدم

 .اجلدول املوايل موضحة يف

  ةـحسب رأي أفراد العين سنيارنة مع املنافـباملق الشركةام معلومات ـنظ ):III21-( اجلدول رقم

    ).33(تفريغ نتائج االستبيان للسؤال رقم  :املصدر
  
  
  
  
  
  
  

  

  التكرارات النسبية  التكرارات املطلقة   البيـان
   %42,5  17  أفضل من املنافسني  

  %20  08  مماثل ملا هو عند املنافسني 
5,07  03  ا هو عند املنافسني أقل مم% 

 %30  12  ال أدري  

  %100 40  امـوع 
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من نسبة أكرب  ، غري أنّحول هذا السؤال املستجوبني نا نالحظ تعدد يف أراء، فإنأعاله لنتائجاستناداً ل
باملقارنة مع  أنه أفضل ،عتمد بشركتهماملعلومات املكان رأيهم حول نظام  %42,5 واملقدرة بـ أفراد العينة

 وهذا ما يدلّبأنه مماثل تقريباً ملا هو مطبق يف املؤسسات املنافسة  اوأجابمنهم  %20كما أنّ نسبة ، نياملنافس
كما  ،تحركات املنافسني على األقل يف هذا اجلانبب واهتمام العمعظم األفراد يف الشركة على إطّعلى أنّ 

هند تشخيصنا لنظام معلومات الشركةعلنا إليه أنّ هذه اآلراء تتوافق مع ما توصيف يتوفّر ، حيث وجدنا أن ،
، خاصة إذا توفّرت الكفاءات ةعلى مستوى مقبول جداً من الفعاليجتعله مهمة  بنية تكنولوجية على احلقيقة،
  .اليت تتحكّم يف استخدام هذه التكنولوجيا الالزمة

حيث كـانوا  ، حول هذه النقطة علمهلم  ليس همأجابوا بأن من األفراد %30نسبة  كذلك أنّنالحظ 
  املتبقّية %5,07نسبة عن ، أما الذين ال يستخدمون النظام بشكل كبري م من فئة العمال التنفيذينييف معظمه

  .مقارنة باملنافسنيأقل يف مستوى  هفقد قالت بأن وهي نسبة ضعيفة،
ستخدمة يف التسيري، فإنّ إجابات املبتحسني الوسائل التكنولوجية  تموخبصوص ما إذا كانت الشركة  .34

 :جاءت كما يلياألفراد 

   التسيري ة يفالشركة بتحسني الوسائل التكنولوجية املستخدم إدارة درجة اهتمام ):III22-( اجلدول رقم

  ).34(تفريغ نتائج االستبيان للسؤال رقم  :املصدر
   
  

  
  
  
  

  

  التكرارات النسبية  التكرارات املطلقة   البيـان
  %5,52  21    مهتمة جداً

35  14   ةـمهتم%  
 %5,12 05   بشكل متوسطمهتمة 

 %00  00    ليست مهتمة 

  %100 40  وعامـ 
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ـتم بتحسـني التكنولوجيـا    إدارة الشركة أكّدوا أنّ أفراد العينة من  %5,87 أنّ نسبة النتائجتبين 
لتغيري  نّ اإلدارة وضعت خمطّطخبصوص أ سابقا، وهذا يتوافق مع ما كنا قد أشرنا إليه املستخدمة يف التسيري

كما أنّ  ،التكنولوجية احلاصلةللتطورات ، حىت تكون مواكبة باستمرار كل ثالث سنواتهذه التكنولوجيا 
، من خـالل  بإدماج التكنولوجيات احلديثة يف التسيريأنّ هذه األخرية تم  الواقع احلايل للشركة يدل على

برنـامج  مـات ذات جـودة عاليـة،    عتاد حاسـوب بعال شبكة االنترنت،  داخلية،لشبكة ها استخدام
)Sage100( اً من قبل معظممة م ص مالـ، واملستخدم حاليخط اتصال داخلي وغريها∗يف الدول املتقد ،.       

  نظم أو تكنولوجيا املعلوماتب هلا عالقةمن برامج تكوينية دى استفادة األفراد أما عن السؤال املتعلّق مب .35
مـن مثـل هـذا    برنامج تكويين  من أي، بأنهم مل يستفيدوا %90سبة فقد أجاب معظم األفراد، وذلك بن

حيث من املعروف  الشركة لديها ثالث سنوات فقط منذ أن انطلقت يف نشاطها،لكون  النوع، وهذا راجع
ىل إغري أننا نشري هنـا   .يف خمتلف ااالت للقيام بالربامج التكوينية على الشركة أنها ختصص ميزانية معتربة

حديثة وغري معروفة بشكل كبري من قبـل معظـم   مازالت  تكنولوجيا املعلوماتوبنظم املتعلّقة  ااالتأنّ 
      .م ص مالـمنها مؤسساتنا الوطنية خاصة 

 : يليكانت كما ، فاإلجابات تهمشركلدرجة رضا األفراد عن نظام املعلومات احلايل خبصوص و .36

   ايل للشركةـاحلاملعلومات نظام فراد عن رضا األدرجة  ):III23-( اجلدول رقم   

  .)36(تفريغ نتائج االستبيان للسؤال رقم  :املصدر

 حيـث هي كـبرية،  نظام املعلومات احلايل للشركة  هم عندرجة رضابأنّ ة العينأفراد عبر نصف 
يف متتلكه الشـركة   ذية نظام املعلومات العلى مدى فعالي ، وهذا يدلّكانوا بني راضني إىل راضني جداً

 فأجابوا بأنهم %10أما نسبة  أنهم راضني بشكل متوسط،عن  %40ت نسبة ، يف حني عبرايلالوقت احل

                                                 
 8,5حـوايل  ، 2008وذلك إىل غاية اية سبتمرب ، يستوى العاملاملعلى  )Sage100(اليت تستخدم برنامج  لمؤسساتاإلمجايل ل عددالبلغ  ∗

ـ معظمها من مؤسسة  مليون /Sage/sage.aspx.FRhttp://www.absyscyborg.com/         : مـن موقـع االنترنـت    .م ص مالـ

(Consulté le : 10/03/2010).  

  التكرارات النسبية  التكرارات املطلقة   البيـان
  %12,5  05  جداً   راضي

  %,537  15  يـضرا
 %40   16   اـراضي نوعاً م

 %10  04     غري راضي

  %100 40  امـوع 
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ذلك كما هو مبين يف على النظام، وتحسينات المزيد من إجراء هؤالء على كل وافق  حيث ،اضنيغري ر
  : الشكل املوايل

  شركةمعلومات النظام  املقترحة يفالتحسينات  :)III-7(رقم  الشكل

  

  

  

  

  

  

  ).36(رقم  نتائج االستبيان للسؤال :املصدر

 األفراد عليها اليت ركّز من مجلة التحسينات املقترحةنه أ يف الشكل أعاله، تبين النتائج املتحصل عليها
  : يكانت كما يل

الشـركة ال   لنا إىل أنّنا توصخاصة وأنختصيص برامج للتكوين يف جمال تكنولوجيا ونظم املعلومات،  -
يف اسـتخدام تلـك    لعنصر الكفاءات واخلربات اليت تـتحكّم تفتقد للوسائل املادية بقدر ما حتتاج 
  وصيانتها؛ الوسائل

 بشـكل أكـرب   ،منـها  حىت يتم االستفادة، (Le débit) شبكة االنترنتعرب  االتصال حتسني نوعية -
 ؛كأداة للتعلّم واكتساب املعارفللبحث عن املعلومات ووسيلة ك

للشركة، سواء على العناصر األساسية يشمل مجيع للنظام احلايل، حىت حتسني التطبيقات اإلستراتيجية  -
 .الداخلية أو اخلارجيةها تبيئمستوى 
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  ان والدراسةـق نتائج االستبيـات وفاختبار الفرضي :املطلب الثالث

وضوعة يف بدايـة  ميكننا اختبار الفرضيات امل ونتائج االستبيان، الدراسةنتائج ويف األخري وعلى ضوء 
 :، كما يليهذا البحث

ختتلـف   ، لكنهااجلزائرية على نظم للمعلومات تتوفّر املؤسسات الصغرية واملتوسطة": الفرضية األوىل �
تتميز بالبساطة وبأنها أقل تطوراً بالنظر للتطورات الكبرية احلاصلة يف جمـال   كما أنها من مؤسسة ألخرى،

 ."تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

إىل أنّ  )CHIALI Profiplast(توصلنا من خالل دراستنا لواقع نظام املعلومات املستخدم بشـركة  
 يف جانبه التكنولوجي بشكل مقبول جداً، خاصة ام معلومات ميكن القول أنه متطورالشركة حتوز على نظ

تربط مجيع وظائفها األساسية، كما تستخدم كذلك الربنامج ) LAN(على شبكة حملّية  الشركةتتوفّر حيث 
ـ وبية املوجهة بصفة خاصـة  اس، والذي يعد من أشهر وأهم الربامج احل)Sage100(احلاسويب     م ص مللـ

أنّ هـذه   ذلك ميكن القولوب، ة نظام االتصاالت من خالل وجود خط لالتصال الداخليباإلضافة إىل فعالي
املعلومات اليت حتوز عليـه   ر نظامتطو، فإنه مهما كانت درجة ، فمن جهةبشكل كامل الفرضية غري حمقّقة

ه من خالل الدراسة، ومن جهـة  ، وهذا ما متّ التوصل إلييد من التحسيناتإىل مز نه يبقى حيتاج، فإالشركة
نظـام  الـيت متتلـك   متوسطة احلجـم  املؤسسات اجلزائرية  منواحدة فالشركة حملّ الدراسة تعد  ؛أخرى

أنه لو متت الدراسـة   متّ اختيارها كحالة للدراسة، ومن املؤكّدللمعلومات وحتاول تطويره باستمرار، لذلك 
مـن مؤسسـة   يف خصوصية نظام املعلومات  أنّ هناك اختالفاً، ألظهرت النتائج م ص معينة من الـعلى 

معتـربة  هلا إمكانيات مالية  صغرية ومتوسطة، مؤسسة خاصة وعامة، مؤسسةمؤسسة ، خاصة بني خرىأل
             .اخل...وأخرى متوسطة أو قليلة

املعلومات يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل زيادة مالئمـة   يؤدي استخدام نظم " :الفرضية الثانية �
املعلومات، حبيث تساعد على حتليل عناصر البيئة الداخلية، وبالتايل التمكّن إىل حد ما من التعرف عن نقاط 

 ."القوة والضعف املوجودة ا

 ما خيص مسـامهته يف التسـيري  فيمقبولة بفاعلية  ميتاز نظام معلومات الشركة أنّ الدراسة نتائجبينت 
 هـذا الربنـامج   هلا دمحيث ق ،)Sage100(برنامج  ، خاصة من خالل استخدامملختلف الوظائف الداخلي

ن م ؤولني، حبيث متكّن املسمات تتوفّر على اخلصائص املطلوبةإنتاج معلوب ومسح ،حللول املتميزةا الكثري من
الل التعرف على نقاط القوة والضعف املوجودة على مستوى وذلك من خ حتليل الوضعية الداخلية للشركة

الوظائف، باإلضافة إىل أثر النظام على عناصر أخرى مهمة من الناحية اإلستراتيجية على مسـتوى البيئـة   
الثقافة التنظيمية، ومنه وانطالقاً من هذه النتائج ميكن القـول  بالداخلية للشركة واملتعلّقة باهليكل التنظيمي و

 .هذه الفرضيةحقّق بت
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ال تم املؤسسات الصغرية واملتوسطة الوطنية بشكل كبري بتحليل عناصـر بيئتـها   " :لثةالفرضية الثا �
  اخلارجية القتناص الفرص املتاحة وتفادي التهديدات املفروضة، وذلك حبكم القرب أو اجلوارية من جهـة 

 ."جي من جهة أخرىوحملدودية تطبيقات نظم معلوماا على املستوى اإلستراتي

ـ  ز بتعقّد وتغير عناصـرها  أظهرت نتائج الدراسة كذلك أنّ البيئة اليت تعمل يف إطارها الشركة تتمي
خاصة فيما يتعلّق باجلوانب القانونية والتشريعية للدولة، جانب املنافسة؛ حيـث يشـهد قطـاع حتويـل     

الوطين كما سـبق وأن رأينـا، كمـا أنّ     البالستيك الذي تنتمي إليه الشركة منافسة كبرية على املستوى
        جوارية، وذلك على خالف مـا تتميـز بـه معظـم    يها ليست تعامالت هذه الشركة مع زبائنها ومورد

؛ فالشركة تتعامل مع موردين أجانب من خمتلف الدول األجنبية، كما أنّ زبائنها ينتشرون عـرب  م ص مالـ
رات وغريها حتتم على الشركة القيام بتحليل هذه البيئة للتعرف على غيمناطق خمتلفة من الوطن، كل هذه املت

ما تتضمنه من فرص لالستفادة منها وما تتضمنه من ديدات لالحتراز منها، وقد تبين أن الشركة ال تقوم 
بتحليل عناصر بيئتها اخلارجية بالشكل املطلوب، خاصة يف ظلّ عدم وجود نظام معلومـات اسـتراتيجي   
باملعىن احلقيقي، عدم وجود خلية لليقظة اإلستراتيجية، غياب نظام لالستخبار على املنافسني وغريها، وبناء 

 .على هذا ميكن القول بتحقّق هذه الفرضية كذلك بشكل مقبول

إنّ إجياد نظم معلومات فعالة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة الوطنية من خالل سعي " :رابعةالفرضية ال �
لني إىل حتسينها، الشك أنه سيمكّنها بدرجة كبرية من فهم وتفسـري مـتغريات بيئتـها الداخليـة     املسؤو

 ."واخلارجية

مقبولـة جـداً مـن    على درجة  شركةالاملعلومات املعتمد بنظام  أنّالدراسة ظهر  من خالل نتائج
يف حـني تبقـى  ، الثانية فرضية، كما متّ اإلشارة إىل ذلك يف الالداخلية ةعلى مستوى البيئة، خاصة الفعالي 

، مـن  االستبيان نتائج ظهرتألذلك فقد ة، حمدودة وأقل فعاليعلى مستوى البيئة اخلارجية تطبيقات النظام 
ء على أوسع سوا إستراتيجية لتشمل تطبيقاته جماالت معلوماام انظالشركة إىل حتسني  سعي ،ناحية أخرى

  . األخرية للدراسة الفرضية ذا ما يؤكّدوه، توى البيئة الداخلية أو اخلارجيةمس
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 يتعلّقفيما  ة اجلزائريةاالقتصادي واقع املؤسسةالتعرف على الدراسة  لقد حاولنا من خالل هذه
بيئتـها  كأداة يف حتليل خمتلف عناصر  ذه النظمهل هااستخداممبدى لنظم املعلومات و امتالكها دىمب

 هي شركةلى مؤسسة جزائرية متوسطة احلجم؛ ع ء هذه الدراسةإجرا متّحيث  ،الداخلية واخلارجية
)CHIALI Profiplast( البيئـة اخلارجيـة للشـركة    ففي البداية قمنا بتشخيص ؛بسطيف )  العامـة

وتتميز بدرجـة   والتغير،على درجة كبرية من التعقّد  أنّ هذه البيئة ، حيث متّ التوصل إىل)والتنافسية
والتحليـل   املتابعـة  ، لذلك فهي حتتاج إىلما يتعلّق جبانب املنافسةة فيخاص د،لية من عدم التأكّاع

  وتفاديها اجتناايتم حىت تفرضه من ديدات ما فرص لالستفادة منها وعن ما تتضمنه من  للكشف
 لةحماو من خالل نظام املعلومات املعتمد بالشركة طبيعة انتقلنا يف مرحلة ثانية، إىل تشخيص وبعدها

 خاصة العناصر متوفّرة،هذه أنّ حيث تبين  ،سواء املادية أو البشرية العناصر املكونة لهلوقوف على ا
 احلاسـوب  عتاد(حديثة من تكنولوجيا املادي، من خالل ما تستخدمه الشركة  اجلانبب فيما يتعلّق
  )خادم/نظام زبون(ية الشبكة املعلومات، )paie Sage  +Sage 100 gestion commerciale( وبرجمياته

مزيد من  العنصر البشري فيبقى حيتاج إىلب فيما يتعلّق أما، )وغريها ، الفاكسشبكة االنترنت، اهلاتف
 يف استخدام هـذه التكنولوجيـا   أكثر التحكّم علىالكافية قدرة الله  صبححىت تالتكوين والتدريب 

  .هاتيحاليت ت زايااملواالستفادة من 

 عناصرالحتليل خمتلف يف  ةكأدام معلوماا النظالشركة حملّ الدراسة م وخبصوص مدى استخدا
وكذا  للنظام، من خالل عملية التشخيص الدراسة نتائج قد بينتف، بيئتها الداخلية واخلارجيةل املكونة
بكفـاءة  تستخدم نظام معلوماـا  أنّ الشركة  ؛لعينة املدروسةيف احتليل إجابات املستجوبني  نتائج
هيل عملية التسـيري جلميـع   من تسالنظام  مكّنى مستوى بيئتها الداخلية، حيث مقبولة علة وفعالي

باخلصائص املطلوبة، خاصة من ناحية السرعة، الدقة، الكفايـة  ، كما مسح بتوفري املعلومات الوظائف
 الداخليـة  عن العناصر نقاط القوة والضعف مجيع من معرفةن املسؤولني سيمكِّ، وهذا ما والوضوح

ا، خذةومن تفعيل القرارات املتبشأ  تطبيقات النظام على مستوى البيئـة اخلارجيـة  أما فيما خيص  
عدم وجـود  باملعىن احلقيقي،  عدم وجود نظام معلومات إستراتيجي خاصة يف ظلّ ةفعالي فيبقى أقلّ

             .ا، غياب نظام لالستخبار على املنافسني وغريهخلية لليقظة اإلستراتيجية
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.  

تلعب دوراً  نظم املعلومات اإلداريةكيف أنّ ملوضوع هلذا ا النظرية والتطبيقية رأينا من خالل دراستنا
   واحـدة مـن   علـى  التطبيقية ت دراستنامتّ، حيث م ص مالـوباخلصوص  ،املؤسسات عمل يف بيئة مهماً
حتوز إىل أنّ هذه الشركة  لناتوص قدو، بسطيف )CHIALI Profiplast( وهي شركة ؛اجلزائرية م ص مالـ

وذلـك   ،خاصة على مستوى البيئة الداخلية ،جداً مقبولٍ إىل حدّميكن القول أنه فعال على نظام معلومات 
على  اإلدارية واألنشطة جناز خمتلف الوظائفإمكّن من اليت تاملالئمة  يف توفري املعلومات مسامهتهمن خالل 

 أما تطبيقات النظام على مسـتوى البيئـة  ، اختاذ القرارات بشأا سنيحت مثّ التمكّن من ومن ،أحسن وجه
من سرعة التغيـر والتعقّـد يف   البيئة هذه  به ميزتتما  ، خاصة يف ظلّفتبقى دون املستوى املطلوب اخلارجية

كـون  حـىت ت على نظام معلوماـا  الالزمة  مطالبة دائماً بإجراء التحسينات تبقىالشركة لذا ف عناصرها،
  .ارجيةأو اخل بيئتها الداخلية على مستوىسواء  اصر اليت مهانتطبيقاته شاملة لكل الع

�    

  : ، ميكن يف األخري اخلروج بالنتائج التاليةذا املوضوعمن دراسة هلما تقدم على ضوء 
أنّ  وجـدنا  )CHIALI Profiplast(لشركة  )العامة والتنافسية(ا بتحليل البيئة اخلارجية قيامنمن خالل  .1

  .عدم التأكّدستوى عايل من جيعلها تتميز مب التعقّد والتغير والذيهذه البيئة على درجة كبرية من 

كما هو احلال بالنسـبة ملعظـم    ي فقطاملستوى احمللّ علىتنحصر لشركة ال اخلارجية ل بيئةال وجدنا أنّ .2
املسـتوى   إىل بل متتـد ، )املمن أطراف التع هو ما يعرف بالقرب أو اجلواريةو( الوطنية م ص مالـ

           .هذه البيئة وتغير تعقّددرجة  زيد منا يموهذا تعاملها مع موردين عامليني، ، وذلك من خالل العاملي

3. هـذه  كبري علـى أداء  هلا تأثري  ،لشركةابيئة يف  أحد العناصر اهلامةباعتبارها  اجلزائرية الدولة ن أنّتبي
قوانني االسـتراد  ك(تشريعات قوانني و ما تضعه منمن خالل  البيئة العامة، سواء على مستوى األخرية

 أو علـى ، )وغريهـا  قوانني الضرائب، قوانني االستثمارخاصة فيما يتعلّق بقانون االعتماد املستندي، 
تدخل يف ، كما أنها شركةمتثّل أهم زبائن الالدولة مؤسسات وجدنا أنّ ئة التنافسية، حيث مستوى البي

 .ملنتجات الشركة ، خاصة من خالل استراد أو إنتاج املنتجات البديلةاألحيان كمنافس هلا بعض

واملتعلّـق بتحويـل   نتمي إليه ت القطاع الذي وجدنا أنّلشركة لمن خالل حتليلنا كذلك للبيئة التنافسية  .4
املة يف نفـس  الع من املؤسساتسجل القطاع العديد ، حيث يةمنافسة حاديشهد البالستيك واملعادن 
 .صناعة األنابيب البالستيكيةأساساً يف  مثّلواملت جمال نشاط الشركة

وبالعمـل   ،على بيئتها مبزيد من االنفتاح، فالشركة مطالبة وغريها الظروف البيئية املذكورة هذه يف ظلّ .5
ن ، ولضـما املفروضة والتهديدات املتاحة الكتشاف الفرصحتليل عناصرها، تشخيص و علىباستمرار 
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يكون  ، واليتعلى توفّر عنصر املعلوماتأساساً التكيف أكثر مع ما حيدث ا من تغيرات، وهذا يعتمد 
 .تلمعلومال فعال نظام مصدرها وجود

ـ  تناسبي اعتماد الشركة على هيكل تنظيمي وظيفيبينت الدراسة  .6 ا، ويضـم الوظـائف   مع حجمه
، مع وجـود مصـلحة   االستمرار يف العملية اإلنتاجيةو اااليت تضمن للشركة القيام بنشاطاألساسية 

 .قـتسهر على ضمان سري نظام املعلومات املطب لإلعالم اآليل

عالقاا اجليدة مع البنوك، والـذي يسـمح هلـا    ، باإلضافة إىل بإمكانيات مالية معتربةتتمتع الشركة  .7
بتكنولوجيا ونظـم  صة تلك املتعلّقة للقيام مبختلف االستثمارات، خاالالزمة باحلصول على التمويالت 

 .املعلومات املستخدمة يف التسيري 

 يشتمل علـى   لنظاماأنّ  ، تبينحملّ الدراسة نظام املعلومات املعتمد بالشركة تشخيصنا لواقعمن خالل  .8
كة شب ،اتيةالشبكة املعلوم، )Sage100برنامج ( ياتهاحلاسوب وبرجم عتاد واملتمثّلة يف ؛األساسية صرناعلا

 .للنظام مستخدالعنصر البشري املُإىل  ، باإلضافةياناتلبا قاعدة االنترنت،

نولوجي، وهذا ه التكشقّ خاصة يف نظام معلومات الشركةتطور وفعالية  نتائج الدراسة كذلك أظهرت .9
 مواكبـة بصـفة دائمـة    ، واليت جتعلهاالشركة إدارة الكبرية اليت تتمتع ا لليقظة التكنولوجيةراجع 

مـن   ،، ويف هذا اإلطار أكّدت نتائج االسـتبيان على املستوى العاملي احلاصلةللتطورات التكنولوجية 
  التكنولـوجي  هجانب، على األقل يف نياملنافس معقارنة بامللشركة تفوق نظام معلومات ا ة أخرى،ناحي

هؤالء كـان فهمهـم لنظـام     ، خاصة وأنّ معظممثّلني للعينة املدروسةاألفراد امل راءآل استناداًوذلك 
 .التكنولوجي فقط هجانبحمصوراً يف املعلومات 

 :وذلك من خالل استخدامها يف ااالت التاليةدوراً مهماً يف بيئة الشركة،  رنتشبكة االنتتلعب  .10

 عرب خمتلف دول العامل؛ نورديامل أفضل كأداة هامة يف البحث عن مصلحة املشترياتمن قبل  -

االتصاالت بـني  ، ومنه تسهيل )الرسائل االلكترونية(الداخلية  يف إجراء االتصاالت استخدامها كأداة -
 خمتلف الوظائف؛

 الـيت مهـم  استخدامها من قبل العديد من اإلطارات والعاملني، كوسيلة للبحث عن املعلومـات   -
علـى  و همعارفعلى تنمية مكذلك ، كما تساعد لديهمساعد على زيادة درجة اليقظة وبذلك فهي ت

 .لديهم التعلّم مستوىزيادة 

تعلّق خاصة فيما ي ،)CHIALI Profiplast( شركةبيئة يز ميالذي  وعدم االستقرارالديناميكية من بالرغم  .11
إالّ  ،هـا مع لتأقلموامتغيراا فهم ل ظ الدائمضرورة االستعالم والتيقّ هامنوالذي يتطلّب  ،جبانب املنافسة

 :ما يلي ؛ ونعين بذلكةبيئهده ال ح معاجناللتعامل ا هلا ضمنت آليات ورطمل تأنّ الشركة 
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  )اإلسـتراتيجية  خلية لليقظةمبعىن عدم وجود (عن البيئة  ختتص جبمع املعلومات مصلحة عدم وجود -
 ميكـن أنّ  املعلومات اليت خمتلف بالبحث عن هلم اهتمام كبرياألفراد  هذا تبين لنا أنّ منبالرغم لكن 

، حـىت  يل فاألمر حيتاج إىل تنظيم وتدعيم جهود هؤالء األفرادوبالتا، بيئتها اخلارجية م الشركة يف
 .الشركة داخل) Comme des veilleurs( كمتيقّظني صبح هلم دوري

نظـام  خاصة يف ظـلّ غيـاب   للكشف عن حتركام واستراتيجيام،  القيام بتحليل املنافسنيعدم  -
لكن هذا ال ، )Un système de renseignement sur les concurrents( املنافسني لىع ارلالستخب

  الطرق املشـروعة باستخدام خاصة ، ختص منافسيهاال حتصل على معلومات أنّ الشركة  ةباملر يعين
اجلوسسـة  كغـري املشـروعة    ساليباأل على ال تعتمدأنّ الشركة  لنا من خالل الدراسةحيث توص

خاصة مـن خـالل    ،عاديةو عفوية ات بطريقةل على هذه املعلومبل يتم احلصو، وغريها الصناعية
استخدام شبكة ، )منتجات املنافسني احلصول على معلومات ختص( والصالونات املشاركة يف املعارض

 .وغريها رجال املبيعات طريق نأو ع  االنترنت

كّن املسيرين من تعزيز مي، بالقدر الذي نظام معلومات الشركة إىل املستوى اإلستراتيجيارتقاء عدم  -
ممثّلـة يف شـكل    العناصر والعوامل اليت تتضمنهاأهم بالبيئة اخلارجية، حبيث تصبح أكثر  تاالتصاال

مـع   هـذه املؤشـرات   بتكامـل من مثّ وو، )خاصة فيما يتعلّق باملنافسة( ملخصة تقارير ومؤشرات
واختـاذ القـرارات    ستراتيجيبالتخطيط اإل القياممن  يتمكّن املسيرون ،املعلومات يف البيئة الداخلية

                         .وغريها عمليات الرقابةكذا القيام باإلستراتيجية و

جاءت يف االستبيان  األفراد اليت آراءإىل ، وباالستناد من خالل قيامنا بتحليل الوضعية الداخلية للشركة .12
إىل  ، وهـذا راجـع أساسـاً   جيدةأنها وضعية داخل الشركة، فقد تبين لنا وضعية التسيري  خبصوص

 ؛ فقد م ص مللـ أحد أشهر الربجميات املوجهة بصفة خاصة، )Sage100(الربنامج احلاسويب استخدام 
ميـع  جل ةملاش، كما أنّ تطبيقاته ، خاصة وأنه يتميز باملرونةللشركة الكثري من احللول هذا الربنامج قدم

  )املوارد البشـرية املالية واحملاسبة و تسيري املخزونات، ت، اإلنتاج، املبيعات،املشتريا(األساسية  الوظائف
 ، الرسائل االلكترونيةداخلي هاتفخط استخدام  ، من خاللفعالية نظام االتصاالت باإلضافة إىلهذا 

)Outlook (عة؛ من ناحية السـر باخلصائص املطلوبة، فكل هذا ساهم يف إنتاج معلومات عرب الشبكة  
 .اختاذ القرارات املناسبة من مسيرينللسمح، من دون شك، ستواليت  ،لدقة، الكفاية والوضوحا

 مني للمسـتخد  قدرته على توفري املعلومات املالئمةمن خالل  نظام معلومات الشركة ةفعاليبالرغم من  .13
احلديثة الـيت يتـوفّر    بناءه، خاصة من ناحية التكنولوجياتكاليف كبرية يف سبيل  تملحتاإلدارة  أنّ إالّ

بـالتحكّم اجليـد يف   لـه  اليت تسمح واخلربة تنقصه الكفاءة كما أنّ اجلانب البشري يف النظام ، عليها
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لـه  من برامج تكوينية فيما معظم األفراد ، خاصة يف ظلّ عدم استفادة ت احلديثةالتكنولوجيااستخدام 
 .يف التسيريستخدمة امل احلديثة أو تكنولوجيا املعلوماتنظم جال مب عالقة

14. ي أنّ إىل ،هذه الدراسة من خاللكذلك لنا توصهو بغرض حتقيق مجلـة  الشركةب لمعلوماتنظام ل تبن 
وحتسني اختاذ القرارات، فإنّ هناك املتعلّق بتحسني التسيري إىل اهلدف فباإلضافة  ؛ةوهرياجلهداف األ من

ارتبـاط  كما جيعلها علـى  لشركة ميزة تنافسية، اكسب يفوجود مثل هذا النظام ة؛ أخرى هام اًأهداف
  .وغريها وخربام معارفهممستوى  رفعو ني، زيادة على مسامهته يف تعليم املستخدمأكرب ببيئتها

وبـاألخص  ( يـة زائراجل ؤسساتامل من نا باإلمكان أن جند العديدأن إىل ا اإلطار،اإلشارة يف هذوجتدر 
 لتكنولوجيات احلديثةإدماج اسعيها إىل  خالل مننظام معلوماا  تطوير تعمل على )املؤسسات اخلاصة

حتقيقهـا   اليت جيبهداف األ ال يقومون بتحديد ما ،اًغالب، هذه املؤسسات مسؤويلأنّ  غري، يف التسيري
 هو رد التعـرف علـى آخـر التطـورات    للتكنولوجيا  إدماجهمحبيث يكون  ،بواسطة ذلك النظام

 القصوى من املزايا الـيت بدافع حتقيق االستفادة  أكثر مما هو ،بدافع الفضول خدامهاالتكنولوجية واست
  .توفّرها ميكن أنّ

�    

ات ميكن يف األخري تقدمي بعض التوصي، أعاله النتائج املتوصل إليهايف إطار هذه الدراسة، وعلى ضوء 
 ض من النقائص املوجـودة ع عالج بيفساهم تو لشركة حمل الدراسة،اب املسؤولني مكن أن تفيدامل من اليت

  :نذكر منها ما يلي

  املؤسساتكل  يف إطارها عملتاليت أصبحت  البيئة بأنّ الشركة  على مستوىسؤولنياملي ـضرورة وع .1
التعقّد على درجة كبرية من ، بل أصبحت وقليلة التغير بسيطةكما يف السابق  عدمل ت، يف الوقت احلايل

؛ هو عدم اهتمامها مبا حيـدث يف  ةلوطنيا ناؤسساتميز ماليت ت وانب السلبيةد اجلأح أنّخاصة و ،والتغير
بعيد االقتصاد اجلزائري اقتصاد منغلق  البيئة ال تتغير، كونهذه  بأنّمن تغيرات، اعتقاداً  اخلارجية هاتبيئ

رات التعن كل التحوصح، اليت حتدث على املستوى العاملي والتغي خاصة يف ظلّيحاً لكن هذا مل يعد 
وإمضاء اتفاقيات  )OMC( االنضمام املرتقب للجزائر إىل املنظمة العاملية للتجارةو العاملية حترير التجارة

رات بالتغيأكثر على ارتباط  والذي سيجعل بيئة األعمال اجلزائرية ،الشراكة مع االحتاد األورويب وغريها
 .بني املؤسسات ملنافسةا بازدياد حدةخاصة فيما يتعلّق  ،العاملية

 )L' analyse systémique( التحليل النظميمن املهم جداً أن يفهم ويطبق املسؤولون بالشركة مفهوم  .2
 : والذي سيفيدهم فيما يلي
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إعطاء متثيل جديد للشركة من خالل تعريفها على أنها متثّل جمموعة من النظم وتتفرع منـها نظمـاً    -
   ؛(Une organisation hiérarchique de systèmes et de sous-systèmes)فرعية أخرى 

 يسمح بدراسة ومعاجلة معظم املشكالت، خاصة تلك املتعلّقة باملعلومات والقرارات وغريها؛ -

اليت تسمح بتحسني عمل النظام بالشركة، من خـالل   )Les mesures( يساعد على حتديد املقاييس   -
 . نهجيةتوفري بعض األدوات املفامهية وامل

 املعلوماتكتسيها تيت أصبحت ال ة اإلستراتيجيةألمهياالشركة  مسؤويل درككذلك أن ي من الضروري .3
رأس املال والعنصر شركة مثل من أصول الأصل جيب أن ينظر إليها على أنها  واليت؛ يف الوقت احلاضر
ما حيدث ويف فهم  وأنها هي األساس يف جناح التسيري الداخليوغريها،  واآلالت ألوليةالبشري واملواد ا

ـ  ت ، كمـا أنهـا  تغيراتمن  اخلارجيةالبيئة  يف                  املعرفـة األساسـي للحصـول علـى     قعـد املنطل
)La connaissance( ،زة يتالوالسمة املمي عديف عصرنا احلايل املعاصرة ملؤسساتلالقتصاديات وا ت.   

على املستوى الوطين، وباخلصـوص   الكبرية اليت يعرفها قطاع حتويل البالستيك واملعادنللمنافسة نظراً  .4
 بتحليل املنافسة، فإنّ هذه األخرية مطالبة ، أين تتواجد الشركة حملّ الدراسةوالية سطيفعلى مستوى 
ـ ضمان يتم من خالله  وضع نظام لالستخبار على املنافسني منها وهذا يتطلّب ومنـتظم   دائـم  عتتب

وذلـك يف إطـار   ، م احلالية واستراتيجيام املسـتقبلية كاملعرفة حتر املباشرين يف القطاعلمنافسني ل
 .وغريهاالتجسس اليت ال ختلّ بأخالقيات املهنة بعيداً عن استخدام الطرق املشروعة 

ب أن يكـون فقـط علـى    التركيز ال جي إىل أنّ ،، يف هذا اإلطارنلفت انتباه املسؤولني بالشركةكما 
حىت على تلك كذلك كيز التر كوني ، بل جيب أننفس منتجات الشركة مقداليت ت املؤسسات املنافسة

 على منتجات الشـركة  ، نظراً للتهديدات اليت يمكن أن تفرضهااملؤسسات اليت تنتج املنتجات البديلة
دد، خاصـة وأن القطـاع   منافسني ج إمكانية دخوليضعوا يف احلسبان كما جيب على املسؤولني أن 

      .اتاالستثمارمن  املزيد باستيعاوله القدرة على مازال غري مشبع 

 ؛ مبعىنالبيئية العناصر خمتلف عن جبمع املعلوماتعلى مستوى الشركة ختتص خاصة مصلحة استحداث  .5
تم من خالهلا تنظيم وتدعيم ، ي)Une  cellule de veille stratégique( خلية لليقظة اإلستراتيجية إجياد

 تؤدى يف شكل نشـاطات حبيث تصبح  ،)اإلستراتيجية( هلامةا يف البحث عن املعلومات جهود األفراد
   .اخلارجية اليقظة على البيئةتعىن حقيقة ب

للعـب دور  "املشـتريات " مصلحةمسؤويل و الدائرة التجارية ضمن"قوة البيع" مسؤويلحتفيز و تدعيم .6
 ةلشـرك ا مـوردي من زبائن و أكرب هم من يكونون على احتكاك وقربحيث  ،تجارينيال تيقّظنيامل

واالتصـال   البحـث يف  الرئيسي وزيادة على دورهم )جمموعة املهندسني( قوة البيع ملسؤويلفبالنسبة 
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 سواء كانت معلومات هامة مبقدورهم احلصول على، فهم واليات الوطنبالزبائن احملتملني عرب خمتلف 
فباإلضافة إىل  ؛، أما مسؤويل املشترياتأو أي معلومات أخرى م الشركة لزبائنبا لّق بصفة خاصةتتع

يف نفـس  ، فهـم  املواد األولية تأمني من أجلوالتفاوض معهم  البحث واالتصال باملورديندورهم يف 
أو ، باملواد املستوردةسواء فيما يتعلّق املوردين  هؤالءمن  ةهام معلومات احلصول على الوقت بإمكام

) Total( ؛ كشـركة عامليـة  ذات شـهرة  خاصة وأنها نفسها، معلومات عن الشركات املوردةحىت 
 املقارنـة املرجعيـة   فيد حىت يف إجـراء حيث باإلمكان أنّ ت ،وغريها األمريكية )Itochu( الفرنسية،

)Benchmarking(  وانبهاج على حتسني وتطوير الكثري مناليت تساعد الشركة. 

ومن أجل  يف قيادة الشركة، لالستفادة منها مبعاجلتها وحتليلهاجتميع املعلومات دون القيام  من غري املفيد .7
  :أحد اخليارات التالية، فإنه بإمكان الشركة االعتماد على د للمعلومات امعةيج وحتليل ضمان معاجلة

 )L'expertise de compétences du personnel( املوجـودة البشرية الكفاءات  خربة االعتماد على -
حىت يتم التعرف على  )Sage100 برنامجاستخدام ( املسار املهين لكل عامل تتبعلذلك من املهم جداً 

 ؛هذه الكفاءات

 )Datamining) =Logiciels de traitement de l'information معاجلة املعلومات استخدام برجميات -
بشـكل  تستخدم ت أصبحهائل من املعلومات، خاصة وأنّ هذه الربجميات  عاجلة كمتسمح مب اليتو

      ؛عرب خمتلف أحناء العامل م م صلـا من قبلحىت  واسع
خمـابر  : مثـل  يف معاجلة وحتليل البيانات واملعلومات اليت ختتصباهليئات واملراكز اخلارجية االستعانة  -

 .وغريها االستشارةو الدراسات ، مكاتبالبحث

جيعل نظام  أن، وهذا من شأنه البيئة اخلارجية للشركةجبميع أطراف التعامل يف  االتصاالت ةوتقوي زيزتع .8
 ، حبيث)إجياد نظام معلومات إستراتيجي( املستوى اإلستراتيجي يرقى إىل ككل املعلومات واالتصاالت

التخطيط ارات اإلستراتيجيةمن اختاذ القر )مدير الشركة(املسؤولني على مستوى اإلدارة العليا  نمكِّي ،
 .وغريها )ء على أساس من املعلوماتتقييم األدا(اإلستراتيجي، الرقابة الداخلية 

 دائماً اليت تتمتع ا الشركة، حىت تبقى )La veille technologique( اليقظة التكنولوجيةاحلفاظ على  .9
رات التكنولوجية مواكبة للتطو عتاد احلاسوب وبرجمياتـه (جمال التسيري احلديثة، خاصة تلك اليت ختص  

ألسـاس  عـد ا هذه التكنولوجيات يمثل فإدماج  ؛)اخل...املعلوماتية ، الشبكاتوسائل االتصال احلديثة
 .الذي تقوم عليه نظم املعلومات احلديثة

ا عالقـة  يف ااالت اليت هل )إلطاراتبالنسبة لخاصة ( تكوينية لألفراد العاملني بالشركة ختصيص برامج .10
يف ة كفـاء ذو  يتم إجياد فـرد مؤهـل   التسيري، وذلك حىتيف  وتطبيقاا نظم وتكنولوجيا املعلوماتب

  .عقدة أو خوف التكنولوجيات احلديثة من دون أي استخدام
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كأداة يف البحـث  داخل الشركة، من خالل استخدامها  شبكة االنترنتنظراً للدور الكبري الذي تلعبه  .11
يكون مـن  لذلك ، وغريها للتعلّم واكتساب املعارف وكوسيلةاالتصاالت،  إجراء يفو ،عن املعلومات

 يـتم  حـىت   (le débit)معدل التدفّق يف البياناتزيادة  بكة، من خاللهذه الش عمل حتسني الضروري
       .فضلق االستفادة منها بشكل أحتقي

12. خاصة مـن خـالل اسـتخدام     ،الداخلية نظام معلومات الشركة على مستوى البيئةة بالرغم من فعالي
   جلميع وظائف الشـركة بالنسبة  )Les solutions( الكثري من احللول قدم الذي ،)Sage100( برنامج

شارة إىل حيث متّ اإل - أخرى رمبا تكون هلا مزايا أفضل حاسوبية جتريب برامجكذلك  إالّ أنه باإلمكان
املتخصصـة   )Oracle( إنّ اموعة الدوليةولإلشارة، ف -167 رقم سابقاً يف الصفحة بعض هذه الربامج
أوراكـل أو يب أم  ( ة وأداء املؤسسـات لتقييم فعالي ام جديدنظ، أعلنت عن إطالق يف جمال الربجميات

واجلوانب املتعلّقة  النواحي يف العديد مناملؤسسات اجلزائرية يفيد  املمكن أنفهذا النظام من ، )2مؤشر 
ة أنظمة املعلومات اليت تستخدمها املؤسسات على تقييم نوعينظام لة التسيري، حيث يعتمد البتفعيل وأمث

: ستة عناصر أساسـية هـي  ، وترتكز على ية العمليات اليت يتم القيام ا، فضالً عن نوعومدى دقّتها
والنتـائج   واملخطّطات اإلستراتيجية وأخرياً العمليـات  الفاعلني ومناذج السوق والنموذج االقتصادي

ـ استخدام يف املستقبل إىل تطلّع ت أن كما يكون من املفيد للشركة ،1املسجلة ختطـيط  : ـما يعرف ب
والـيت  ، ERP (Entreprise Resource Planning = Progiciel de Gestion Intégré) عشـرو امل موارد

إذا مسحت اإلمكانيـات  ، ، وهذا كلّه طبعاًة يف التسيري، خاصة إذا زاد حجم الشركةتكون أكثر فعالي
هة للشركة، املاليلـها   التكاليفعلى  من الضروري الضغط ويف هذا اإلطار نشري كذلك إىل أناليت تتحم

، فمن بـني أحـد اخلصـائص    درجة ممكنة إىل أدىنودلك  ،يف سبيل توفري املعلومات املالئمة الشركة
      .)تصاديةاق(هو أن تكون بأقل تكلفة األساسية للمعلومات 

على شكل  اهلامة ختزين أكرب قدر من البيانات من نمتكّ حبيث ة،تطوير قاعدة البيانات احلاليالعمل على  .13
البيئـة   يكون مصدرها مـن تلك اليت  ، أوللشركة سواًء تلك اليت ختص التسيري الداخلي ،منظّمة أرقام

ـ مبعلـى شـكل مـا يعـرف      ؛ أي تصـبح )حفظ ذاكرة الشركة( اخلارجية  البيانـات  تودعاتس
)Datawarehouse = Entrepôts de données( اً اًدور تلعبس واليتى املسـتوى التكتيكـي   عل مهم

     .واالستراتيجي

مـن كـل    ونظم احلاسوب للمعلومات وقواعد البيانات ، وبشكل دائم،األمن واحلمايةضرورة توفري  .14
   وحتـديثها  )Anti-virus(الفريوسـات  خالل استخدام مضـادات  ، من األخطار والتهديدات احملتملة

 وغريها )Firewalls(باستخدام جدران النار ) Le serveur( املستمرة للحاسوب اخلادمضمان احلماية 
                                                 

1
   .06. ، ص2010أفريل  05االثنني ليوم  ،5957 العدد جريدة اخلرب حفيظ صواليلي،. 
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ـ  تكون له أن هذا األخري الذي جيب، هي من اختصاص املسؤول يف اإلعالم اآليلوهذه املهمة  ة املعرف
اإلعالم يف جمال  بيقظةكذلك  أن يتمتع، كما جيب ملعلوماتانظم وتكنولوجيا  جماليف  واخلربة الكافية

األخطار احملتملة اليت ميكـن أن  بكل  املسبق بالتنبؤواليت تسمح له  )Une veille informatique( اآليل
 .بالشركة املعلوماتيتعرض هلا نظام 

 ، حيـث ة اإلستراتيجيةمن الناحينظم املعلومات  الشركة باألمهية اليت تكتسيها ضرورة وعي مسؤويل .15
 L'analyse( اإلسـتراتيجي  البيئـي  بالتحليـل أداة هامـة للقيـام    هذه النظم تشكِّل باإلمكان أن

environnementale stratégique(،  ف على نقاط القوة  من خالل إمكانية استخدامهاوذلكيف التعر
ت علـى مسـتوى البيئـة    تهديداتشخيص الفرص وال ، وكذلكوالضعف على مستوى البيئة الداخلية

تشـكيل اإلسـتراجتيات   بإمكان الشركة ، ومن مثّ يكون ) SWOTتحليل وهو ما يعرف ب (اخلارجية 
  .فة عامةأو ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية بصاملختلفة، القيام بالتخطيط االستراتيجي 

بشركة  اًمات املعتمد حالينظام املعلواجلوانب االجيابية ل الوطنية أن تستفيد من م ص مجلميع الـميكن  .16
)CHIALI Profiplast( و الرائدة م ص مالـ أحد باعتبارهاذلك وتطبيق نظم املعلوماتالة يف جمال الفع 
   .هذه التوصيات املقدمةمجلة  االستفادة من، باإلضافة إىل مسايرة التكنولوجيات احلديثةيف و

     خاصـة منـها  ، الوطنيـة  ناؤسساتالالزم مل املعلومايت قدم الدعمتأن  اجلزائرية ويف األخري على الدولة .17
املؤسسـات علـى اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات      هذه يع جتش كالعمل مثالً على ؛م ص مالـ

 إقامة نظام وطـين للمعلومـات   توفري بنية حتتية تكنولوجية على املستوى الوطين،، واالتصاالت احلديثة
مـن   فوجود مثل هذا النظـام  ؛)Un système national d'informations économique( االقتصادية

؛ كتلـك  صة على مستوى البيئة اخلارجيـة ، خاوفّر بعض من املعلومات اهلامة للمؤسساتأن يشأنه 
، اجلوانب التشريعية والقانونية، وحىت اإلنذار املنافسة احمللّية واألجنبية ار، األسواقبفرص االستثماملتعلّقة 

  .سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجياالقتصادية اليت ميكن أن حتدث  ماتاملبكّر باألز
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 يبقىفإنه املتاحة،  املادية والزمنيةبنوع من التحليل يف حدود اإلمكانيات  هذا املوضوعتناولنا بعدما 
مـن   تمل على العديدوضوع واسع ويشامل وأنّحيتاج إىل مزيد من الدراسة والتعمق أكثر يف جزئياته، خاصة 

واضيع لدراسـات ألن تكون م بدورها تصلححبيث ، واإلثراء ، اليت تتطلّب مزيد من التحليلةاملفاهيم اهلام 
    :ما يليذكر هذه املواضيع ن ومن مجلة ،ةقلّمست

- ة نظم املعلومات كأداة للتخطيط اإلستراتيجي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛أمهي  
  ؛أداة إستراتيجية ملواجهة التحديات يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة): ERP( وعشرختطيط موارد امل -

 يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ لتحقيق امليزة التنافسية ترقية استخدام نظم املعلومات -

 .يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة البيئي لتكيفكأداة ل ةستراتيجياإل اليقظة دور -

ـ  األساسية وانباجليف معاجلة ة جزئية صفولو بقنا فّكون قد وى أن نننتم ويف ختام هذا البحث ذا هل
مواضـيع  أو يف  ،املواضيع املذكورة أعاله يف أحد للبحثفرصة يف املستقبل أمل أن تكون لنا ون ،املوضوع

   .وشكراً .املوضوعذا  هلا عالقة أخرى جديدة
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Spécialité : économie et gestion des petites et moyennes entreprises (PME) 

 
  
    

Dans le cadre de la préparation du mémoire de Magister en sciences économiques intitulé : 

« L’importance des systèmes d’information comme outil d'analyse environnementale 
dans les PME Algériennes 

Étude de cas : "Société CHIALI  Profiplast  - Sétif " »  

Veuillez adhérer à la réalisation de cette étude en répondant aux questions de ce 
questionnaire. 

Je vous informe que les résultats de cette enquête vont être utilisés uniquement pour des 
fins scientifiques. 

L’objectif de ce questionnaire est précisément d’étudier l’importance d'utilisation les 
systèmes d’information comme un moyens pour analyser l'environnement interne et 
externe dans les PME Algériennes.  

Je vous remercie par avance, et acceptez moi mes sincères salutations. 

� InstructionsInstructionsInstructionsInstructions    ::::    

� Lisez attentivement les questions. 
� Mettez (×) sur la réponse qui correspond à votre choix. 
� Ce questionnaire est anonyme, veuillez ne pas transcrire votre nom. 

Merci beaucoup pour votre collaboration 
 

 

 

I . Informations personnelles  

1. Le sexe ?                        ���� Masculin                               ���� Féminin       
2. Votre âge ?  

Entre :    ���� 20-25           ���� 26-30           ���� 35-31           ����      40-36                              
���� 41-45            ���� 46-50            ����        55-51 ���� plus de 55 ans                               

3. Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ? 

���� Cadre         ���� Maîtrise    ���� Exécution   

    

Le Chercheur 

  

   باللّغة الفرنسية انـارة االستبيـاستم :)01( الملحق رقم
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4. Quel est votre niveau d'instruction ? 

���� Primaire      ���� Moyen      ���� Secondaire     ���� Universitaire    ���� Autre,......... 

II . Information & Systèmes d’information 

5. Quel est le concept de l'information selon votre avis ?  

���� Ensemble de données 
���� Résultante d'un traitement de données  
���� Tout ce qui réduit l'incertitude  
���� Tout ce qui augmente le niveau de savoir  

6. Considérez-vous que l'information est très importante pour votre société (une 
ressource stratégique) ?  

���� Oui                                       ���� Non  

- Si oui, quel type d'information le plus important ?  

���� L'information interne        ���� L'information externe           ���� Les deux ensembles 

7. Avez-vous besoin d'une grande quantité d'informations dans votre travail ?  

���� Oui                             ���� Moyennement                    ���� Peu 

 
12. Selon votre avis, les coûts liés à la fourniture d'informations pertinentes dans la 

société sont ?  

���� Très élevés                    ���� Moyens  

���� Élevés                             ���� Moins élevés 

13. Les informations obtenues sont-t elles utiles pour mener à bien votre travail ?  

���� Oui                                    ���� Non 

                               

8. Obtenez-vous l'information 
rapidement quand vous l'avez 
besoin ? 

Toujours Souvent Parfois Rarement Nullement 

9. Obtenez-vous suffisamment 
d'informations durant votre 
travail ? 

     

10. Les informations qui 
l'obtenez sont-elles Précises ? 

     

11. Quel est votre avis sur la 
clarté de l'information ? 

     

���� Ne sait pas 
 



 أهمية نظم المعلومات اإلدارية كأداة للتحليل البيئي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ........... :المالحـقالمالحـقالمالحـقالمالحـق

 3

- Si non, est-ce à cause de ? 

���� La lenteur de l'information                                      ���� L'ambiguïté de l'information   

���� L'insuffisance de l'information                           ���� Toutes les causes précédentes 

14. Selon votre avis, on peut définir le système d'information comme ?  

���� Ensemble de moyens technologiques utilisés dans la société (ordinateurs, logiciels 
Internet, téléphones, fax...etc.)      

���� Les personnes utilisant les informations dans la société 
���� Toutes les informations internes et/ou externes concernant la société    
���� La combinaison de l'ensemble ci-dessus    

15. Pensez-vous que votre société possède actuellement un système d'information 
fiable et performant ?  

���� Oui                    ���� Moyennement                 ���� Non 

- Si moyennement ou non, quelles sont les causes à votre avis ?  

���� Le manque des équipements modernes (ordinateurs, logiciels, réseaux...etc.)    
���� Les équipements existent, mais il y a un manque dans les compétences humaines 

qui maîtrisent l'utilisation de ces équipements et de sa maintenance        
���� Manque d'équipements et de compétences  
���� Le système d'information n'est pas très important actuellement pour la société 
���� Autre, lesquelles?.......................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 

16. Selon votre avis, quels sont les objectifs réels du système d'information de la 
société ?   

���� Comprendre les changements de l'environnement externe (un outil stratégique) 
���� Obtenir un avantage concurrentiel         
���� Améliorer la gestion et la prise de décision     
���� Instruire (enseigner) les utilisateurs 
���� Diminuer les coûts de travail 
���� Construire une infrastructure technologique et appréhender le changement 

technologique 
���� Autre, lesquels?............................................................................................................. 
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III . Système d’information & L'environnement de la société 
  
III.1. L'environnement externe 

17. Comment évaluez-vous le niveau d'incertitude (le degré de complexité et le taux de 
changement) dans l'environnement externe de la société ?  

���� Élevé                 ���� Modéré                ���� Faible               ���� Ne sait pas                                    
18. Existe-t-il un service spécialisé à la collecte d'informations sur l'environnement de 

la société ?  

���� Oui                  ���� Non                      ���� Ne sait pas 

19. Etes-vous intéressé de collecter les différentes informations ou de connaître les 
événements qui peuvent influencer votre société dans leur environnement externe ? 

���� Oui                    ���� Non      � (Si non, passer à la question n° 22)  

- Si oui, est-ce parce que ?   

���� Vous êtes beaucoup intéressé à votre fonction et à votre société   
���� En tant que membre engagé dans des activités de veille sur l'environnement  
���� Vous voulez acquérir la confiance de votre chef de travail        

20. Quel type d'informations vous intéressez-vous de collecter beaucoup plus ?    

���� Des informations sur l'environnement général de la société, que ce soit (économique 
social, culturel, politique, juridique,...etc.)      

���� Des informations sur les concurrents         

���� Des informations sur les fournisseurs  

���� Des informations sur les clients 

���� Des informations sur les produits de substitution   

���� Des informations sur les décisions de l'état et leur réglementation 

21. Quelles sources utilisez-vous pour recueillir ces informations ?  

���� L'Internet  
���� Les bases de donnes extérieurs         
���� Du terrain de la société (les fournisseurs et les clients)   
���� Média (écrit ou audiovisuel) 
���� Livres &  revues spécialisées 
���� Les foires et les salons nationales et/ou internationales       
���� L'espionnage industriel sur les concurrents 
���� Les sources internes de la société 

22. Utilisez-vous l'Internet ? 

���� Oui                           ���� Non 
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- Si oui, est-ce pour ?   

���� Chercher des informations concernant votre travail   ���� Enrichir vos connaissances 

���� La communication (courriers électroniques)                   

23. Utilise-t-on le système d'information (le système actuel) comme un outil pour 
analyser les différents éléments de l'environnement externe ?  

���� Oui                                                                               ���� Non                                                                                    

- Si non, pourquoi ?  

���� Le système d'information actuel n'est pas fiable (ou bien n'est pas stratégique)  
���� L'incapacité de l'exploitation optimum de ce système    
���� La société ne s'intéresse pas à analyser leur environnement externe         

III.2.  L'environnement interne 
 
24. Comment évaluez-vous, en général, la situation de gestion au sein de votre société ?  

���� Très bonne              ���� Bonne              ���� Mauvaise            ���� Très mauvaise                     

- Si mauvaise ou très mauvaise, est-ce par ce que ?  

���� Les informations ne sont pas pertinentes par ce que le système d'information n'est 
pas fiable      

���� Un manque dans les compétences gérantes           
���� Il y a des conflits internes (le climat social est défavorable)  
���� Autre, (précisez)............................................................................................................ 

25. L'évaluation de performance du personnel est-elle toujours basée sur les 
informations ?      

���� Oui                               ���� Pas toujours                       ���� Non  

26. L'utilisation de système d'information a-t-elle exercé une influence sur 
l'organigramme de la société ? (Par l'élimination de certains niveaux de gestion 
= aplanissement d'organigramme)  

���� Oui                             ���� Non                               ���� Ne sait pas 

27. Comment estimez-vous le niveau de la culture organisationnelle au sein de la 
société ?  

���� Forte                             ���� Moyenne                           ���� Faible       

28. Pensez-vous que l'utilisation des systèmes et technologies d'information renforce la 
culture organisationnelle de la société ?  

���� Oui                               ���� Non                                 ���� Ne sait pas 

29. L'utilisation de système d'information vous aide-t-elle à augmenter votre niveau 
d'apprentissage ? 

���� Oui                               ���� Non                                                     

���� Loisirs (jeux, musique...etc.) 
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30. Quels sont les moyens les plus utilisés dans la communication interne ?  

���� Le téléphone (fixe ou mobile)             ���� Oralement 

���� E-mail (messageries électroniques)     ���� Par écriture 

31. Quel type de communication le plus utilisé au sein de la société ? 

���� La communication formelle               ���� La communication informelle 

32. Le système d'information et de communication actuel vous aide-t-il à la prise de 
saines décisions ?  

���� Oui                                          ���� Non   
IV.  Amélioration du système                             

33. Comment voyez-vous le système d'information de votre société par rapport aux 
concurrents ?  

���� Mieux que les concurrents               ���� Inférieur     

���� Presque le même                          ���� Ne sait pas 

34. Votre société s'intéresse-t-elle à améliorer les moyens technologiques utilisés dans 
la gestion ?  

���� Très intéressée                                       ���� Moyenne intéressée 

      ���� Intéressée                                            ���� Non intéressée  
 35. Avez-vous bénéficié d'une formation ou d'un stage concernant les systèmes 

d'information ou l'utilisation des nouvelles technologies dans la gestion des 
entreprises ?  

���� Oui                                             ���� Non                                      

36. Etes-vous satisfait du système d'information utilisé actuellement dans la société ?  

���� Très satisfait                                          ���� Assez satisfait              

���� Satisfait                                      ���� Non                                                   
- Si non ou assez satisfait, désirez-vous que l'administration fasse des améliorations 

sur ce système ? 

���� Oui                    ���� Non             ���� Ne m'intéresse pas           
- Si oui, qu'est-ce que vous suggérez ?  

���� Améliorer le hardware et le software          
���� Former les personnes dans le domaine des systèmes d'information 

���� Améliorer la connexion Internet (très haut débit) 

���� Mettre en place une cellule de veille sur l'environnement    

���� Améliorer les applications stratégiques de système d'information existant  
���� Autre, (précisez)............................................................................................................ 

Merci beaucoup pour votre collaboration.���� 
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        - ف ف ف ف ــــسطيسطيسطيسطي -    ات عباس ات عباس ات عباس ات عباس ــــجامعـة فرحجامعـة فرحجامعـة فرحجامعـة فرح

        كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسييركلية العلوم االقتصادية وعلوم التسييركلية العلوم االقتصادية وعلوم التسييركلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

        

  قسم العلوم االقتصادية
  اقتصاد وتسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة: ختصص

       
  

يف إطار القيام بإعداد  وذلك )بسطيف  CHIALI Profiplast( هذا االستبيان موجه إىل عمال وموظفي شركة
   :ستري يف العلوم االقتصادية حتت عنوانمذكرة ماج

 "ة نظم املعلومات اإلدارية كأداة للتحليل البيئي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائريةأمهي  

  "بسطيف CHIALI Profiplast  شركة: دراسة حالة
  

اإلجابة على أسئلة االستمارة املرفقة، وأحيطكم علماً ح هذه الدراسة، وذلك بتفضلكم بأرجو تعاونكم معي إلجنا
اليت تقدموا سوف حتاط بالسرية التامة وأنّ نتائج هذا االستبيان لن تستخدم إالّ ألغـراض البحـث    تأنّ كل املعلوما

  .العلمي
لتحليل البيئة الداخلية واخلارجيـة  ة استخدام نظم املعلومات كأداة دراسة أمهياالستبيان هو  اهلدف األساسي هلذا

    .اجلزائرية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

 

 ::::اتاتاتاتــــتعليمتعليمتعليمتعليم �

 .اقرأ بعناية جمموعة األسئلة �

  .لإلجابةيف املكان املناسب  (X)ضع عالمة   �

  .لستم جمربين على ذكر االسم  �

             
        لكم حسن تعاونكلكم حسن تعاونكلكم حسن تعاونكلكم حسن تعاونكشاكراً شاكراً شاكراً شاكراً 

        الباحثالباحثالباحثالباحث                                                                                         

   استمـارة االستبيـان باللّغة العربية :)01(الملحق رقم 
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I. معلومات شخصية  

  ى  ـأنث �                         رـذك                  �؟اجلنس .1

2. 40-63 �       35-31 �       30-26 �     � 20-25     :يتراوح بني   ؟السن    
     سنة 55 أكثر من �       51-55 �       46-50 �      � 45-41                              
  تنفيذي                          �عامل حتكّم          �ارـإط               � ؟الوظيفة .3
  ؟املستوى التعليمي .4

  ............، آخر �     جامعي �     ثانوي �     متوسط �    ابتدائي                        � 

II. م المعلوماتاالمعلومات ونظ   

  ما هو مفهوم املعلومات بالنسبة لك؟ .5
  جمموعة من البيانات� 
             ناجتة عن معاجلة البيانات      �

  دكل ما يقلّل من عدم التأكّ �
      كل ما يزيد من مستوى املعرفة �

     ؟)مورد استراتيجي(أنّ املعلومات مهمة بالنسبة لشركتك  هل تعترب .6
      ال  �                                   نعم �

  ة؟ياملعلومات اليت تعتربها أكثر أمه، فما هي "نعم"إذا كانت اإلجابة بـ   -
  املعلومات الداخلية للشركة� 
             املعلومات يف البيئة اخلارجية      �

  املعلومات الداخلية واخلارجية معاً �
  هل حتتاج إىل حجم كبري من املعلومات أثناء قيامك بوظيفتك؟ .7

                        ليس كثرياً  �                         بشكل متوسط  �                         نعم   �

  دائماً  الفقـرة
معظم 
  األحيان

بعض 
  ال  نادراً  األحيان

            على املعلومات بسرعة عند احلاجة إليها؟ لهل حتص .8
            ؟ةـعليها كافي هل تعترب أنّ املعلومات اليت حتصل .9
            ة؟ـدقيق عليها ملعلومات اليت حتصلهل تعترب ا .10
            ؟واضحة عليها هل تعترب املعلومات اليت حتصل .11
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  يف سبيل توفري املعلومات املالئمة للمستخدمني؟ما رأيك يف التكاليف اليت تتحملها الشركة  .12
  )مقبولة(ليست كبرية  �                         كبرية �
  ال أدري                          �قليلة �

  هل تساعدك املعلومات املتوفّرة لديك من القيام بوظيفتك على أحسن وجه؟ .13
  ال  �                           نعم �

   ؟، فهل يعود ذلك يف الغالب إىل"ال"كانت اإلجابة بـ  إذا  -
  عدم وصول املعلومات يف الوقت املناسب �
                                 عدم كفاية املعلومات      �
        غموض يف املعلومات �
   كل ما سبق ذكره �

  ما هو مفهوم نظام املعلومات بالنسبة لك؟ .14

  ...احلواسيب، الربجميات، االنترنت، اهلواتف(كنولوجية املستخدمة يف الشركة جمموعة الوسائل الت �
                                  جمموعة األفراد داخل الشركة املستخدمني للمعلومات      �
   كل املعلومات اليت ختص الشركة سواء كانت داخلية أو خارجية �
  تكامل كل العناصر السابقة �

  قد أنّ الشركة تتوفّر حالياً على نظام معلومات فعال ومتطور؟هل تعت .15
   ال �                    بدرجة متوسطة �                   نعم �

  ، فما هي األسباب حسب رأيك؟"ال " أو بـ  "درجة متوسطة"إذا كانت اإلجابة بـ  -
  )اخل...بكاتاحلواسيب، الربجميات، الش(نقص التجهيزات املادية احلديثة  �
  التجهيزات متوفّرة، لكن هناك نقص يف الكفاءات البشرية اليت جتيد استخدام تلك التجهيزات وصيانتها �
  نقص كل من املستلزمات املادية والبشرية معاً �
         عدم أمهية نظام املعلومات يف الوقت احلايل بالنسبة للشركة �
  .................................................................................................................................أسباب أخرى، أذكرها �

    لشركة من وراء استخدامها لنظام املعلومات؟ل احلقيقية هدافاألحسب رأيك، ما هي  .16
    استخدامه كأداة إستراتيجية للتعرف على متغيرات البيئة اخلارجية �
    لتحقيق متيز على املنافسني �
  لتحسني املمارسات اإلدارية �
  تعليم املستخدمني داخل الشركة      �
  ختفيض تكاليف العمل      �
  بناء بنية حتتية تكنولوجية ومواكبة التطور التكنولوجي �
  .......................................................................................................................................................أخرى، �
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III.  ة الشركةبيئونظام المعلومات  

  

III.1. البيئة الخارجية   

  ؟لشركةل البيئة اخلارجية يف) التغيرنسبة درجة التعقّد و(كيف تقيم مستوى عدم التأكّد  .17
  مرتفع �
  متوسط �
  ضعيف �
  أدريال  �

   مع املعلومات عن البيئة اخلارجية للشركة؟جب ختتصهل توجد مصلحة  .18
         نعم �

      ال �     
    ال أدري   �   
  اليت ميكن أن تؤثّر على الشركة يف بيئتها اخلارجية؟ األحداثأو معرفة  خمتلف املعلومات هل تم جبمع .19

                             نعم  �
  ) 22 انتقل إىل اإلجابة على السؤال رقم "ال"إذا كانت اإلجابة بـ (                   ال �     
   فإلـى ما يعود سبب هذا االهتمام؟ "نعم"إذا كانت اإلجابة بـ  -

     نظراً الهتمامك الكبري بوظيفتك وشركتك �
  ةـوجودك ضمن خلية لليقظة داخل الشرك �
  لـاحلصول على ثقة رئيسك يف العمتريد  �

    ما نوع املعلومات اليت تم جبمعها بدرجة أكرب؟ .20
املمكن أن يكون هلا  ، واليت من)اخل...ياسية وقانونيةاقتصادية، اجتماعية، ثقافية، س(معلومات عامة، سواء كانت  �

     أثر على الشركة
   معلومات عن املنافسني �
  معلومات عن املوردين �
  معلومات عن العمالء �
  معلومات عن املنتجات البديلة �

  قرارات الدولة وتشريعاامعلومات عن  �     
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   ما هي املصادر اليت تستخدمها يف عملية مجعك للمعلومات؟ .21
  شبكة االنترنت �
  قواعد البيانات اخلارجية �
   )الزبائن واملوردين(من ميدان عمل املؤسسة  �
  املرئية، املسموعة واملكتوبة وسائل اإلعالم �
  الكتب واالّت املتخصصة �
  أو الدولية/من خالل املشاركة يف املعارض والصالونات الوطنية و �
  على املنافسني اجلوسسة الصناعية �

  املصادر الداخلية للشركة �     
   ستخدم شبكة االنترنت؟هل ت .22

            نعم �
   ال  �     
  ؟ستخدامها يففهل تقوم با "نعم"جابة بـ إذا كانت اإل  -
  البحث عن معلومات ختص العمل �     

   االتصال الرسائل االلكترونية �
  تنمية املعارف �
                     لترفيـها �     
ـ  ) لشركةالنظام احلايل ل( هل يتم استخدام نظام املعلومات .23 اذ كأداة يف حتليل عناصر البيئة اخلارجية ـدف اخت

  القرارات؟
              نعم �

                                     ال  �     
  ، فما هي األسباب يف ذلك؟"ال"إذا كانت اإلجابة بـ  -

  )عدم ارتقائه إىل نظام معلومات استراتيجي(عدم فاعلية النظام احلايل  �
  عدم القدرة على االستخدام األمثل للنظام �
  ة بتحليل بيئتها اخلارجيةعدم اهتمام الشرك �
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III.2. البيئة الداخلية   

  التسيري داخل الشركة؟ وضعية كيف تقيم، بصفة عامة، .24
  سيئة جداً �           سيئة            �جيدة          �جيدة جداً �

  ؟، فهل يعود ذلك، حسب رأيك، إىل"سيئة جداً أوسيئة " إذا كانت اإلجابة بـ -
  عدم توفّر املعلومات املالئمة بسبب عدم فاعلية نظام املعلومات �
  الكفاءات املسيرةنقص  �
  )مناخ اجتماعي غري مالئم( وجود نزاعات داخلية �
  ....................................................................................................................................................أخرى،      �

  هل يتم تقييم أداء األفراد على أساس من املعلومات؟ .25
   ال �                       ليس دائماً �                          نعم �

  ؟)=  يةض من عدد املستويات اإلداربالتخفي(على اهليكل التنظيمي للشركة  نظام املعلوماتاستخدام  هل أثّر .26
  أدري ال �                                ال �                          نعم �

  كيف تقيم مستوى الثقافة التنظيمية داخل الشركة؟ .27
  ضعيفة �                          متوسطة �                         قوية �

  لشركة؟ل التنظيمية ثقافةالات له دور يف تقوية هل تعتقد أن استخدام نظم وتكنولوجيا املعلوم .28
  أدري ال �                          ال �                          نعم �

  اك يف التعلم؟يساعدك استخدام نظام املعلومات على الرفع من مستوهل  .29
                                                   ال                           �نعم      �

   ما هي الوسائل اليت تعتمد عليها بدرجة أكرب أثناء قيامك باالتصال داخل الشركة؟ .30
  )الثابت أو النقال(االتصال عن طريق اهلاتف  �
  )الربيد االلكتروين(االتصاالت االلكترونية  �
  االتصاالت الشفهية املباشرة �
  االتصاالت الكتابية �

  ال املعتمد بشكل أكرب داخل الشركة؟ ها هو منط االتص .31
  االتصال الرمسي � 

  االتصال غري الرمسي  �
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  ة؟ السليم اختاذ القرارات علىهل يساعدك نظام املعلومات واالتصاالت احلايل  .32
           ال �                        نعم  �

IV .تحسين النظام   

   ؟دمه الشركة مقارنة باملنافسنيتخكيف ترى نظام املعلومات احلايل الذي تس .33
   مستخدم عند املنافسني أفضل مما هو �
   هناك شبه تقارب �
  مما هو مستخدم عند املنافسنيأقل  �
    ال أدري      �

ما رأيك فيما خيص درجة اهتمام إدارة الشركة بتحسني وترقية الوسائل التكنولوجية املستخدمة يف التسيري داخل  .34
  الشركة؟
  اهتمام ضعيف �                        مام كبرياهت �
   ليس هناك أي اهتمام �                     اهتمام متوسط      �

استخدام التكنولوجيـات احلديثـة يف   بهل استفدت من أي تكوين أو تربص، فيما له عالقة بنظم املعلومات أو  .35
  التسيري؟
  ال �                                نعم �

36. اً بالشركة؟هل أنت راضٍ عن نظام املعلومات املستخدم حالي  
                          راضٍ                           �راضٍ جداً �

  لست راضٍ                  �    بشكل متوسط� 

  النظام؟ ات علىء حتسين، فهل ترغب أن تقوم إدارة الشركة بإجرا"راضٍ بشكل متوسط"أو " غري راضٍ"إذا كنت  -
   ال يهمن األمر �                   ال �                نعم �

   التحسينات؟ ه، فماذا تقترح إلجراء هذ"نعم"إذا كانت اإلجابة بـ   -
   هـاتحتسني يف عتاد احلاسوب وبرجمي �
   تكوين األفراد يف جمال نظم املعلومات �
  عرب شبكة االنترنت الزيادة يف سرعة تدفق البيانات �
  ةـليقظة على البيئلاستحداث خلية  �
  حتسني التطبيقات اإلستراتيجية للنظام احلايل �
  .......................................................................................................................................................أخرى، �
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  )CHIALI Profiplast( منتجات شركة :)20( الملحق رقم

Les Produits PE &  PVC 
 

Tube PE 

 La distribution du Gaz 

Conformément aux normes : 
 
STG A 400 (SONELGAZ) 
EN 1555 - 1 à 7 
ISO 4437 

 La distribution de l’Eau  

Conformément aux normes : 
 
EN 12201 - 1 à 7 
ISO 4427 

 

 

Tube PVC 

 Evacuation, Assainissement & Adduction d'Eau Potable 

Conformément aux normes : EN 1452 / EN 1401 
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Profilés 

 

Menuiserie PVC 

 

1. Porte d'intérieure 

2. Porte balcon ouverture à la 
française  

    

 

3. Volet roulant 

 4. Fenêtre ouverture à la   
française 

    

Menuiserie PVC et faux 
plafonds fabriqués à partir de 
profilés 

 conformes aux normes : 

NF P 24500 
EN 12608 

  

 

 

  )20( تابع للملحق رقم
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Accessoires et Equipements 

soudables-Les Raccords Electro 
 

 
 

En PE jusqu'au DN 630 pour tubes PE gaz, PN4, 
et tubes PE eau, PN6, PN10 et PN16. 

Les Raccords à Compression 
 

 
 

En PP du DN 20 au DN 110 pour tubes PE eau, 
PN6, PN10, PN16 et tubes irrigation.  

VC PressionLes Raccords P  
 

 
En PVC jusqu'au DN 500 pour tubes 

PVC eau et tubes écoulement.  

EvacuationLes Raccords PVC Bâtiment et  
 

 
Une gamme d'accessoires pour l'assainissement et 

l'évacuation des eaux usées et pluviales.  

  

 

  

Soudage et Accessoires Equipements de

Machines de soudage bout à bout (tube-tube) 
jusqu'au DN 630 et d'électrofusion (tube raccord).
Disponibilité de tous les types d'accessoires 
concernant le soudage.

  

La maille 

 )20( تابع للملحق رقم
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1. Fiche - Achats 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Bon de commande – Achats 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

3. Bon de réception - Achats 

 

 

 

  )               commerciale gestion( تسيير المشتريات: )30( الملحق رقم
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4. Fiches – Fournisseurs locaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Fiche – Fournisseur étranger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Liste des documents d'achat 

     

  

 

  )30( تابع للملحق رقم



 أهمية نظم المعلومات اإلدارية كأداة للتحليل البيئي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ........... :المالحـقالمالحـقالمالحـقالمالحـق

 1

 
  

  

  

1. Fiche – Production  
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Familles d'articles  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  

  

)Famille: 01 Tube PVC Pression(  3. Fiche famille d'article  
  

 

    )                gestion commerciale( تسيير التصنيـع :)40( الملحق رقم 
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4. Liste des documents de fabrication  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6. Ordre de fabrication                     5. Préparation de fabrication         
  
  

          
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

7. Bon de fabrication  
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1. Fiche – Vente  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Liste des articles  

  )                 gestion commerciale ( مبيعـاتالتسيير  :)50( الملحق رقم 
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3. Liste des documents de vente  

  

 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

 
  

     4. Devis client                                         5. Bon de commande  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                 

                                                                                   

  

  

6. Préparation de livraison                             7. Bon de livraison     

  

  

 

 

  )50( تابع للملحق رقم
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8. Facture à comptabiliser                        9. Facture comptabilisée   

  

                                                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. Fiches - clients                      

  

   

   

  )50( تابع للملحق رقم
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1. Liste des salariés 
  

  

  

  

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Gestion salarié   

     

 

  )                                     ( وارد البشريةتسيير الم :)60( الملحق رقم 
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3. Fiche – gestion paie  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Liste rubrique paie  

 

 

 

 

  

  )06( تابع للملحق رقم
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5. Bulletin du salarié   

  

  

  )06( تابع للملحق رقم
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DESIGNATION 2007 2008 2009 
ACTIFS       

INVESTISSEMENTS       

Valeurs incorporelles - - - 

Terrains 13.989 42.265 63.508 

Equipements de production 344.563 421.468 474.254 

Equipements sociaux 2.462 2.586 7.933 

Investissements en cours - 15.872 581.295 

investissement Brut 361,014 482,191 1.126.990 

Amortissements 218.816 250.973 290.156 

Investissements nets 142.198 231.218 836.834 

Créances d'investissements 10.201 62.561 16.914 

Créances s/ass. &  Stés apparentées 83.679 217.733 71.043 

Total immobilisation 236.078 511.512 924.791 

STOCKS 

Marchandises 189.415 170.206 195.463 

Matières et fournitures 75.053 97.840 159.289 

Produits finis 22.214 73.812 103.201 

Valeurs exploitation 286.682 341.858 457.953 

CREANCES       

Créances de stocks 102 102 10.969 

Avances pour compte 16.314 6.610 37.598 

Avances d'exploitation 13.585 17.277 34.372 

Créances sur clients 291.977 202.038 274.687 

Provision sur client douteux 2.500 2.500 2.500 

Disponibilité - - - 

Total créances 319.478 223.527 355.126 

TOTAL ACTIFS 842.238 1.076.897 1.737.870 

  .2009، 2008، 2007 :ات للسنواتـالميزاني :)70( الملحق رقم
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PASSIFS       

 Capital  396.000 396.000 396.000 

 Reserves   - - - 

 Ecart de réévaluation  - - - 

 Résultats en instance d'affectation  106.307 246.131 251.351 

 Résultat D'exercice  273.228 314.235 357.082 

 Fond  Propre  775.535 956.366 1.004.433 

 Emprunt Bancaires  48.967 29.928 115.520 

 Autres Emprunt  - - - 

 C/PTE Courant des Associes  - - - 

 DETTES L.M TERME  48.967 29.928 115.520 

 FOND PERMANENT  824.502 986.294 1.119.953 

 Dettes d'investissements  77.486 157.625 127.012 

 Dettes de stocks  116.843 72.818 338.914 

 Detentions pour compte  9400 21.031 13.944 

 Dettes d'exploitation  15.489 29,170 6,182 

 Avances commerciales  498 562 4.680 

 Avance Bancaires  3.326 5.397 127.185 

 Compte Créditeur de L'actif  - - - 

 DETTES A COURT TERME  213.736 286.603 617.917 

 TOTAL PASSIFS  1.038.238 1.272.897 1.737.870 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )07( تابع للملحق رقم
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DESIGNATION 2007 2008 2009 

Ventes de marchandises 414.510 604.929 491.130 

Marchandises consommées 282.167 421.564 359.133 

MARGE BRUTE 132.343 183.365 131.997 

 Production vendue 593.958 817.265 1.320.122 

 Production stockée 9.854 51.598 29.389 

 Production de l'entreprise pour elle-même - - - 

 Prestations fournies 25.988 23.701 13.564 

 Transfert de charges de production - - - 

 Matières et fournitures consommées 341.456 588.070 922.287 

 Services 66.762 66.085 61.150 

VALEUR AJOUTEE 221.582 238.409 379.638 

 Produits divers - - - 

 Transfert de charges d'exploitation - - - 

 Frais de personnel 28.457 36.464 64.377 

 Impôts et taxes 11.052 14.009 18.240 

 Frais financiers 14.237 20.188 26.427 

 Frais divers 526 4.184 5.176 

 Dotations aux amortissements et provisions 26.425 32.694 40.333 

RESULTAT D'EXPLOITATION 273.28 314.235 357.082 

 Produits hors exploitation - - - 

 Charges hors exploitation - - - 

RESULTAT HORS EXPLOITATION - - - 

 Résultat d'exploitation  273.228 314.235 357.082 

 Résultat hors exploitation - - - 

RESULTAT BRUT DE L'EXERCICE 273.228 314.235 357.082 

  .2009، 2008، 2007 :اول حسابات النتائج للسنواتجد: )80( الملحق رقم
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 وذلـك بـالنظر   ،اإلدارية لنظم املعلومات اجلزائرية م ص مالـ تبنيضرورة يف الوقت احلاضر،  ،تزداد
األنشطة والوظائف يف تسيري خمتلف  استخدامها حيث ميكن، توفري املعلومات الضروريةاإلستراتيجي يف  دورهال

 اختاذ القرارات السـليمة  ن منمكُّالت من مثّو ،اخليةالدف على نقاط القوة والضعف لتعرمن ا ميكّنمبا  ،اإلدارية
تغيـرات الـيت   املو العناصرخمتلف تحليل وتشخيص لكأداة  ةاخلارجي البيئة مستوىعلى  استخدامها كما ميكن
 من أجل اسـتغالل  ،اليت تشهدهاتطورات التحوالت والكل حول  لتحقيق مزيد من اليقظةكذلك و ،تتضمنها
بسـرعة  بعدم التأكّد و ،اليوم ،زتتمي هذه البيئة أصبحتة وأنّ خاص ،احملتملة لتهديداتاجتنب و املتاحة الفرص

ةياد دزاوب ،يف عناصرها در والتعقّالتغياتـالقطاع يف كافة بني املؤسسات املنافسة حد .  
ـ كواحدة من  )CHIALI Profiplast( جاءت الدراسة التطبيقية على شركة يف  ،اجلزائريـة  م ص مالـ

 بينت نتائج الدراسـة أنّ  حيث ،البيئيكأداة للتحليل  لنظم املعلومات ةاستخدام هذه األخري ةلة إلبراز أمهيحماو
ختـاذ  احتسني دف  ملختلف األنشطة التسيري الداخلي فيما خيصخاصة  نظم معلوماابكفاءة  وظّفت الشركة

خمتلـف   حتليـل  ـدف  ى مستوى البيئة اخلارجيةعل يف حني يبقى استخدام تلك النظم ،املتعلّقة ا القرارات
 علـى   الشـركة  تسـاعد ، واليت من املمكن أن نا نقترح جمموعة من التوصياتجعلوهذا ما  ،عناصرها حمدوداً

   .سواء على مستوى البيئة الداخلية أو اخلارجية جماالت أوسع اتطبيقالتشمل نظم معلوماا  وتطوير حتسني

ـ  نظم املعلومـات  ،املعلومـات ،ةـاجلزائري م ص ملـا :الكلمات املفتاحية ـ  ،ةاإلداري  اليقــظة  ،ئةـالبي
   .يل البيئيـالتحل

   
 

L'adoption des Systèmes d'Information (SI) est devenu, actuellement, une nécessité 
majeure pour les PME Algériennes, car ils jouent un rôle stratégique pour fournir les 
informations nécessaires. L'utilisation de ces systèmes dans la gestion des différentes activités 
et fonctions administratives permet de mieux connaître les forces et les faiblesses  de 
l'entreprise et de prendre de saines décisions, ainsi que leur utilisation au niveau de 
l'environnement externe, qui se caractérise, aujourd'hui, par un niveau élevé de l'incertitude  
de complexité et de grande concurrence entre les entreprises,  permet également d'analyser et 
de diagnostiquer les différents éléments qu'il recèle, et d'augmenter la veille pour  saisir les 
opportunités d'affaires  et prévenir  les menaces éventuelles .   

Nous avons essayé de montrer l'importance d'utilisation des SI comme outil d'analyse 
environnementale à travers notre étude pratique réalisée auprès de la société (CHIALI  
Profiplast) l'une des PME Algériennes. Les résultats obtenus montrent que la société étudiée 
utilise efficacement leur SI notamment dans la gestion interne de différentes activités afin 
d'améliorer la prise de décisions, mais leur utilisation au niveau de l'environnement externe 
reste limitée et insuffisante, pour cela, une panoplie de recommandations est proposée pour 
aider la société à améliorer leur SI afin d'assurer les mieux applications soit à l'intérieur ou à 
l'extérieur. 
Mots-clés : Les PME Algériennes, Les informations, Les systèmes d'information 
L'environnement, La veille, L'analyse environnementale. 
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