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  :املقدمة

من ميلك املعلومة الصحيحة ويف الوقت املناسب يكون قد ملك كل عوامل القوة "

مقولة  "والسيطرة يف عامل متغري يستند على العلم يف كل شيء وال يسمح باالرجتال والعشوائية

وبذلك .تة األفراد واتمعا تلعب دورا حيويا يف حيايشهرية ومتداولة تبني أمهية هذا العصر، فه

فهي مورد ال غىن عنه يف أي نشاط منارسه، فهي املادة اخلام للبحوث العلمية واحملرك الرئيسي 

الختاذ القرارات الصائبة يف عامل متغري يستند على العلم يف كل شيء وال يسمح باالرجتال 

  . والعشوائية

  

 على ساهم يف تطور الدول واحلفاظ والنشاط االقتصادي من بني أهم ااالت اليت ت

ا اهلدف جند املؤسسات االقتصادية تعمل على امتالك كل ما ومن أجل حتقيق هذ. استقالهلا

يساعدها على التطور من إمكانيات مادية تتمثل يف األجهزة املختلفة وبرجميات تسيريها، 

  . وإمكانيات بشرية متمثلة يف اليد العاملة املتخصصة واخلبرية

  

عترب التكنولوجيات احلديثة املتعلقة باملعلومات من بني أهم ما حتتاج إليه املؤسسة خاصة  وت

حيث تعمل املؤسسة وأدائها ملختلف نشاطاا،فيما يتعلق بصناعة القرار اإلداري ألنه أساس قيام 

  .سبهذه التكنولوجيات على تزويد املؤسسة أو صاحب القرار باملعلومة املناسبة يف الوقت املنا
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ومن أجل االستفادة املثلى من هذه املعلومات تعمل املؤسسات على احلصول عليها 

نظام كون ذلك يف إطار منظم يطلق عليه ويتنظيمها وختزينها بغرض استرجاعها،ومعاجلتها و

 غري أن الوصول إىل املعلومة اجليدة والدقيقة يف عصر املعلومات ليس باألمر ،الرصد املعلومايت

من أجل هذا جاءت هذه الدراسة لتعرض لنا مواصفات النظام الذي باستطاعته تقدمي واليسري، 

معلومات تساهم يف ازدهار املؤسسة ومسايرة التطورات وذلك من خالل معرفة مدى كفاية 

  .وفعالية نظام الرصد املعلومايت باملؤسسة االقتصادية

  

هوم العوملة االقتصادية وارتفاع حدة  مفانتشارقتصاد العاملي و اإليف املؤسسة ندماجا وأمام

جربة على خدمة الزبون وعرض السلع  جتد هذه املؤسسة نفسها موالعاملية،املنافسة احمللية 

 والسعر املطلوبني وذلك لتتفوق على نظرياا وبالتايل كسب الزبون ومن مث باجلودةواخلدمات 

  . ميزة تنافسية جتابه ا منافسيهاكسب

  

مبا رصد معلومايت  الذكر، تظهر لنا أمهية وضع املؤسسة لنظام السابقةتطورات  على الوبناءا

 يتعلق بشأن ما، وهذا بغرض رصد وجلب كل اخل...،  تنافسي، جتاريتكنولوجي، رصدفيه من 

 املستقبلية، أهدافهم بدءا مبعرفة أهم منافسيها يف السوق، نقاط ضعفهم وقوم، يطها اخلارجيحم
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 نظام معلومات بتصميمولتحقيق هذا الغرض على املؤسسة القيام . م املتبعةاتيجيستراإوصوال إىل 

  . اإلداريةاملستوياتيكفل هلا جبمع ومعاجلة ونشر املعلومات عند الضرورة إىل خمتلف 

وهذه املهمة هي مهمة منوطة باختصاصي املعلومات الذي يتخطى األعمال الكالسيكية املعروفة 

لوجيات احلديثة يف مجع كفاءة استخدام التكنوا على القدرة الذهنية وعتمد أساسإىل دور ي

  .بثها من أجل املسامهة يف إدارة املؤسسة املعلومات، معاجلتها و

  

خالل ما سبق تتجلى لنا إشكالية موضوع البحث واليت نطرحها يف التساؤل الرئيسي  ومن

  :التايل

    ؟ على أنظمة رصد معلومايت سكيكدةsomikهل تتوفر مؤسسة الصيانة الصناعية 

   وما هو دور اختصاصي املعلومات يف عملية الرصد املعلومايت ذه املؤسسة ؟

  

ومن أجل اإلحاطة بكل اجلوانب املشكلة هلذا املوضوع وبغية التطرق إىل كل العناصر 

  :املتعلقة به جاءت دراستنا يف مخسة فصول وتناول كل منها ما يلي

ذا الفصل التعريف باملؤسسة االقتصادية والعرض التام واملدقق لكل العناصر  تضمن ه:الفصل األول

احمليطة واملرتبطة ا وذلك لكي تكون لنا الصورة الواضحة عن املؤسسات االقتصادية كوننا 

ولكي توضح الصورة عن الدراسات وذلك حبكم طبيعة التخصص، بعيدين نوعا ما عن مثل هذه 
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، ىل طرق تنظيم املؤسسة االقتصاديةنا يف هذا الفصل إضافة إىل ما سبق إاملؤسسة االقتصادية تعرض

 العالقة بني املؤسسة وبيئتيها الداخلية واخلارجية وختمنا هذا  أيضاهذا الفصليف كما تناول 

الفصل بعنصر صناعة القرار باملؤسسة كون القرارات تعترب احملرك األساسي لنشاط هذه 

  .املؤسسات

تناول نظم املعلومات باملؤسسة االقتصادية من خالل التطرق إىل املعلومات وعالقتها : الفصل الثاين

 وبعد ذلك مت ،تعريف بنظام املعلومات وما ارتبط به من مفاهيم مث تطرقنا للباملؤسسة االقتصادية،

التعرض إىل أنواع نظم املعلومات باملؤسسة االقتصادية وأخريا دور نظم املعلومات باملؤسسة 

  . قتصاديةاال

تناول هذا الفصل موضوع أنظمة الرصد املعلومايت باملؤسسة االقتصادية وما ارتبط :الفصل الثالث

به من مفاهيم من خالل توضيح مصطلح الرصد و نشأته مث خمتلف أنظمة الرصد املتوفرة 

 كيفية  وبعد ذلك مت التعرض إىل وسائل ،أهداف الرصد املعلومايت وأخريا تطرقنا إىل،باملؤسسة

  . وضع نظام رصد معلومايت باملؤسسة

 عاجل هذا الفصل دور اختصاصي املعلومات يف عملية الرصد من خالل التطرق إىل :الفصل الرابع

، مث انتقلنا إىل إعطاء علومات وما ارتبط به من مصطلحاتخمتلف املفاهيم املتعلقة باختصاصي امل

الختصاصي املعلومات وأخريا مت التعرض إىل مسامهة مفهوم للمتيقظ املعلومايت وهو الدور اجلديد 
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اختصاصي املعلومات باعتباره متيقظا معلوماتيا يف عملية الرصد املعلومايت واختاذ القرارات 

  .باملؤسسة

 أردنا من خالله عرض خمتلف النتائج اليت خلصت إليها الدراسة امليدانية إضافة إىل :الفصل اخلامس

  ا تعريف هذا الفصلكما تضمن حول هذه النتائج،ل اليت أوردناهاالتحالي

كما حاولنا خالله التذكري مبختلف اإلجراءات املنهجية اليت اعتمدناها عند ،املؤسسة حمل الدراسةب 

 .القيام ذا اجلانب امليداين من الدراسة

ن إبداء   وأخريا ختمنا هذا البحث ككل البحوث خبامتة عامة خلصنا فيها إىل عدة نتائج مكنتنا م

بعض التوصيات يف هذا املوضوع، وبغية فتح باب البحث من جديد قمنا بطرح بعض األفاق 

  .املستقبلية يف شكل عناوين تصلح ألن تكون إشكاليات مواضيع لبحوث مستقبلية

  

ولقد اعتمدنا يف إجناز هذه الدراسة على جمموعة قيمة من املراجع ذات العالقة مبوضوع 

  :هم هذه املراجع نذكرالدراسة، ومن بني أ
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  :أما خبصوص الصعوبات اليت واجهناها عند إجناز هذه الدراسة فنلخصها على العموم يف

صعوبة الوصول إىل بعض املراجع املتخصصة وذات الصلة باملوضوع، مع انعدامها باللغة  -

  .العربية

صعوبة إجياد مؤسسة جزائرية خاصة للقيام بالدراسة امليدانية، مع صعوبة احلصول على  -

 .املتعلقة مبوضوع البحثبعض البيانات 

  

  

  

http://www.confere.org/actes/articles/CONFERE2006_GORIA.pdf
http://hal.inria.fr/docs/00/05/22/16/PDF/vsst2004.pdf
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  :أمهية الدراسة.أ

تستمد هذه الدراسة أمهيتها من أمهية املوضوع الذي تعاجله ، وهو أنظمة الرصد املعلومايت يف 

املؤسسة االقتصادية ودور اختصاصي املعلومات يف عملية الرصد ، حيث أن املعلومات هي 

عتبار اختصاصي املعلومات هو الوسيط الذي العصب األساسي يف اختاذ القرارات يف املؤسسة و با

 ،يقوم بتوصيل هذه املعلومات ملتخذ القرار يف املؤسسة من خالل البحث عنها ومعاجلتها مث بثها

ومنه فأمهية الدراسة تتجلى يف الدور اجلديد الذي يلعبه اختصاصي املعلومات يف عملية الرصد 

  .املعلومايت ومكانته يف خلية الرصد 

  

ثل أمهية هذه الدراسة أيضا من خالل ما تقدمه من جمموعة اإلضافات املتوقعة، واليت ميكن كما تتم

  :أن تفيد الباحثني يف احلقل األكادميي واملمارسني يف الواقع العملي، واليت ميكن تناوهلا كما يلي

إن موضوع أنظمة الرصد املعلومايت باملؤسسة االقتصادية ذو أمهية بالغة، ليس  •

اليوم، بل باعتباره بارها أداة رئيسية للتطوير يف خمتلف األنشطة يف عامل فقط باعت

  .ام هذه النظم إىل أنشطة أخرى كاإلقتصاد، حيث تعدت استخدموضوعا حديثا

استخدام أنظمة الرصد املعلومايت باملؤسسات االقتصادية حيقق لإلدارة مزايا كثرية  •

 والضرورية الدقيقة عند احلاجة تتمثل خاصة يف احلصول على املعلومات الالزمة
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إليها يف صنع واختاذ القرار للوصول إىل حتقيق أهداف املؤسسة وعوامل النجاح 

  .احلامسة

، حيث تسعى  يؤدي إىل ارتفاع اخلدمة املقدمةاالعتماد على أنظمة املعلومات •

 .  املؤسسات إىل االحتفاظ بعمالئها يف ضوء املنافسة الشديدة يف اال

مهية الرصد املعلومايت يف استمرارية حياة املؤسسة ويف تفوقها على تبيان أ •

منافسيها من خالل كسبها مليزات تنافسية انطالقا من رصد بيئتها اليت تؤثر 

  .وتتأثر ا

  .ضرورة التعريف باألدوار اجلديدة الختصاصي املعلومات يف املؤسسة االقتصادية •

تطبيقي للمؤسسات اجلزائرية، إذ من وهلذا البحث أمهية أيضا على املستوى ال •

خالله حناول إبراز ضرورة تكيف وتأقلم املؤسسة مع الظروف احلالية للبيئة 

  .املتميزة بالتغري املستمر بتطبيقها ألساليب تسيريية جديدة وحديثة

  

  :أسباب اختيار املوضوع.ب

ة ودور اختصاصي كان اختيار موضوع أنظمة الرصد املعلومايت  يف املؤسسات االقتصادي

املعلومات يف هذه العملية  نتيجة جلملة من األسباب اليت دفعت بنا إىل دراسته وحتليله منها ما 

  :يلي
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، وروح الفضول يف "إدارة املعرفة وأنظمة املعلومات"حبكم التخصص العلمي الذي درسناه -

  . اكتشاف خبايا هذا التخصص ومعاجلة موضوع خيدم هذا التخصص

الشخصي بأمهية هذا املوضوع، وكذا الدور الذي تلعبه أنظمة الرصد املعلومايت يف  اليقني -

  .استمرارية وبقاء املؤسسة

 قلة البحوث والدراسات واملراجع الفكرية اليت عاجلت موضوع النظم املعلوماتية باملؤسسات -

ة ، وسالحا ملواجه ووسيلة فعالة لتحقيق التطورا حيوياستراتيجيا إاالقتصادية، باعتبارها مورد

  .قتصاديةالتغريات احلاصلة يف البيئة اإل

 مع جماالت علمية متعددة كعلم  خروج التخصص علم املكتبات إىل جماله الواسع وعالقاته-

 وذلك علومايت على املؤسسات االقتصادية،قتصاد، وذلك بدراسة مدى تأثري أنظمة الرصد املاإل

هذا املورد باعتباره أحد املزايا التنافسية ملواجهة التهديدات إلدراك املؤسسات ملدى أمهية وضرورة 

  .احلاصلة يف بيئتها اخلارجية

 أمهية املوضوع نفسه، فموضوع أنظمة الرصد املعلومايت يعد من األمور البالغة األمهية يف تسيري -

راع من أي مؤسسة بل يعترب حجر األساس الذي يقوم عليه منو وازدهار واستمرار املؤسسة والص

  .أجل البقاء

 إثراء الرصيد الفكري الذي يتناول املعلومات يف املؤسسات وذلك للمساعدة ولو بالقدر الضئيل -

  .على فهم احتياجات املؤسسات االقتصادية من املعلومات
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 فهم واستيعاب أمهية أنظمة ى مساعدة األشخاص الذين يتعاملون مع املؤسسات االقتصادية عل-

يت باعتبارها ضرورة حيوية لبقاء املؤسسة من خالل التطرق إىل كافة العناصر اليت الرصد املعلوما

متكن من استخدامها واستغالهلا بالطريقة الصحيحة وأداء العاملني لوظائفهم بالطريقة اليت حتقق 

  .أهداف املؤسسة

ة احلديثة وكذا  التعريف باألدوار اجلديدة والكفاءات اليت ميتلكها اختصاصي املعلومات يف البيئ-

  .دوره يف عملية الرصد املعلومايت و اختاذ القرارات باملؤسسة

  

  :أهداف الدراسة .ج

، كما تعترب  صنع القرار باملؤسسة االقتصاديةتعترب املعلومات احملرك األساسي يف عملية

ة أنظمة الرصد املعلومايت يف املؤسسة مبثابة املصدر الرئيسي الذي من خالله تستمد املؤسس

كما يعترب اختصاصي املعلومات عنصرا أساسيا ملناسبة الختاذ القرار باملؤسسة، املعلومات احلرجة ا

  :، وعليه فهذه الدراسة دف إىل ألدوار والكفاءات اليت يتمتع ايف هذه العملية من خالل ا

ية توضيح ماهية أنظمة الرصد املعلومايت مع التعرض ملختلف مكوناته وكيفية تنظيم عمل -

  .الرصد يف املؤسسة

تبيان أمهية التفتح على البيئة من أجل تطبيق الرصد املعلومايت وتطوير امليزة التنافسية  -

  .للمؤسسة
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حماولة إبراز عملية تطبيق الرصد املعلومايت باملؤسسة اجلزائرية من خالل دراسة حالة  -

املعلومات  سكيكدة ودور اختصاصي  - سوناطراك– somikمؤسسة الصيانة الصناعية 

  .يف عملية الرصد

التعرف على الطرائق املستخدمة للحصول على املعلومات الالزمة لعملية اختاذ القرار  -

 . سكيكدة somikمبؤسسة 

 . سكيكدةsomikالتعرف على واقع أنظمة الرصد املعلومايت مبؤسسة  -

 .الكشف عن دور اختصاصي املعلومات يف عملية الرصد باملؤسسة -

  

  :راسةإشكالية الد.د

تتعرض بيئة األعمال اليوم إىل الكثري من التغريات السريعة، وذلك بتأثري العوملة 

سية وزيادة واالبتكارات التقنية اليت هي يف تطور دائم، ضف إىل ذلك التغيريات االجتماعية والسيا

  .     وكل هذه التغريات تؤدي حتما إىل وجود بيئة تنافسية حادةالوعي وطلبات الزبائن،

ا  أو زواهلا ومن هالرهان الذي يواجه املؤسسة هو استمراريتيف الوقت احلايل، التحدي وو

وحدها املؤسسات القوية اليت يمن على األسواق هي اليت تضمن بقائها من  اآلن فصاعدا،

 لبيئة عليه فيجب معرفة ا  ومواكبتها للتطورات التكنولوجية،ا وخالل نقاط القوة اليت تتمتع

إعادة تشكيل بة ومعرفة املصادر واكتشاف وحتليل وبث املعلومات املستقاة وتنظيمها واملناس
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 التغريات يف العوامل االقتصادية، نشاطات الرصد املعلومايت اإلستراتيجي حىت تتماشى مع

  .والتكنولوجية السياسية، االجتماعية 

، وبكل ما يوفرها اقد اهتمت املؤسسات ومبا أن املعلومة هي أساس أو عماد القرار ف

هذا ما حتم .ويتيح الوصول هلا ويكشف عن املتغريات الداخلية واخلارجية اليت حتيط ببيئة املؤسسة

على املؤسسات خاصة االقتصادية منها كوا أكثر تأثرا مبختلف العوامل داخلية كانت أو خارجية 

قدم هلا معلومات حديثة ايت ت األخرى إىل إنشاء أنظمة رصد معلومت املنافسة من املؤسساةوخاص

 وآنية تساعد على اختاذ القرار الذي يعترب املنطلق األساسي لتطوير املؤسسة ومواجهة سريعة

  .املنافسة

 ومدى أمهية ةومن أجل الوقوف على واقع أنظمة الرصد املعلومايت باملؤسسة االقتصادي

يق امليزة التنافسية من خالل املعلومات املنتجة من طرف هذه النظم يف تطوير املؤسسة وحتق

صنع القرار اجليد ودور اختصاصي املعلومات يف هذه العملية قمنا ذه الدراسة من أجل 

  :معرفة

    ؟ سكيكدة على أنظمة رصد معلومايتsomikهل تتوفر مؤسسة الصيانة الصناعية 

   وما هو دور اختصاصي املعلومات يف عملية الرصد املعلومايت ذه املؤسسة ؟
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  :تساؤالت الدراسة.ه

  : و على ضوء ما تقدم ميكن إدراك عناصر املشكلة من خالل التساؤالت التالية

   سكيكدة ؟somikما هو واقع أنظمة الرصد املعلومايت مبؤسسة الصيانة الصناعية . 1

   ؟somikما هي طبيعة املعلومات اليت حتتاجها مؤسسة الصيانة الصناعية .2

   سكيكدة؟somikاملعلومات املتوفرة مبؤسسة ما هي خمتلف نظم .3

  ما هو موقع اختصاصي املعلومات يف خلية الرصد املعلومايت باملؤسسة؟.4

  كيف يساهم اختصاصي املعلومات يف عملية الرصد املعلومايت باملؤسسة؟.5

  : فرضيات الدراسة .و

تاج ذكي يصوغه  ختمني أو استناتعد الفرضية عنصرا هاما يف عملية البحث، وتعرف بأ

لتكون كمرشد له يف البحث ...ويتبناه الباحث مؤقتا لشرح بعض ما يالحظ من احلقائق والظواهر

كما تعرف بأا إجابة مبدئية عن سؤال البحث، أي ختمني معقول . 1والدراسة اليت يقوم ا 

  .2ت امعةللحل املتوقع، ويتم إثبات صحته أو خطأه عن طريق اختباره باملعلومات والبيانا

  : على ضوء مشكلة الدراسة و ما طرحته من تساؤالت مت صياغة الفرضيات التالية ومنه، ف

  

                                                 

  1بدر، أحمد.أصول البحث العلمي ومناهجهأصول البحث العلمي ومناهجهأصول البحث العلمي ومناهجهأصول البحث العلمي ومناهجه.القاهرة:المكتبة األكاديمية،1996.ص.97

  2بدر، أحمد.مناهج البحث في علم المكتبات والمعلوماتمناهج البحث في علم المكتبات والمعلوماتمناهج البحث في علم المكتبات والمعلوماتمناهج البحث في علم المكتبات والمعلومات.الرياض :دار المريخ،1998.ص.47
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  : الفرضية األوىل  

لى أنظمة رصد معلومايت متكنها من مراقبة  سكيكدة عsomik تتوفر مؤسسة الصيانة الصناعية 

  .بيئتها وحتقيق امليزة التنافسية

   : الفرضية الثانية

ىل املعلومات اخلاصة بالزبائن اليت تساعدها  سكيكدة إsomik الصيانة الصناعية حتتاج مؤسسة

   .على اختاذ القرار باملؤسسة

  :الفرضية الثالثة

يعترب اختصاصي املعلومات عنصرا أساسيا يف خلية الرصد باملؤسسة باعتباره منشطا هلا من خالل 

  .سةالبحث، معاجلة وبث املعلومات ملتخذي القرار يف املؤس

  :الفرضية الرابعة

خالل املعلومات  يساهم اختصاصي املعلومات بصفة كبرية يف اختاذ القرارات داخل املؤسسة من

  .اإلستراتيجية اليت يرصدها واملسامهة يف مجيع مراحل سلسلة اختاذ القرارات
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  :منهج الدراسة.ز

قيامه بالدراسة، أو عند إن منهج الدراسة هو الطريقة املوضوعية اليت يسلكها الباحث عند 

امل، وحىت يتمكن من التعرف عليها، متيزها، تتبعه لظاهرة معينة من أجل حتديد أبعادها بشكل ش

  .1مؤشراا والعوامل املؤثرة فيها للوصول إىل نتائج حمددةمعرفة أسباا و

 يف قيقةكما نعين به جمموعة القواعد العامة اليت يضعها الباحث بقصد الوصول إىل احل

 باختالف املواضيع، وهلذا توجد عدة أنواع من فواملناهج أو طرق البحث عن احلقيقة ختتلالعلم،

وتبعا لإلشكال املطروح والتساؤالت والفرضيات فقد .2ة احلقيقة العلميناملناهج أو طرق البحث ع

مايت يف وجدنا من األنسب تطبيق منهج دراسة احلالة من خالل تبيان واقع أنظمة الرصد املعلو

 سكيكدة       وتبيان دور اختصاصي املعلومات يف عملية somikمؤسسة الصيانة الصناعية 

  .الرصد املعلومايت باملؤسسة مكان الدراسة

وكان اختيارنا هلذا املنهج نظرا لطبيعة املوضوع حيث اعتمدنا على دراسة حالة مؤسسة 

  .لدراسة ا سكيكدة ومعرفة واقع موضوع اsomikالصيانة الصناعية 

                                                 

 خالدي، الهادي.قدي، عبد المجيد.المرشد القيد في المنهجية وتقنية البحث العلميالمرشد القيد في المنهجية وتقنية البحث العلميالمرشد القيد في المنهجية وتقنية البحث العلميالمرشد القيد في المنهجية وتقنية البحث العلمي .الجزائر: دار 

22.ص.1996هومة، 1  

  2عبد الهادي ،محمد فتحي.البحث ومناهجه في علم المكتباتالبحث ومناهجه في علم المكتباتالبحث ومناهجه في علم المكتباتالبحث ومناهجه في علم المكتبات.القاهرة: الدار المصرية:2003 .ص.178
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: ومن بني ذلك جند ،من وسائل متعددة يف مجع البياناتكما يعتمد البحث على اإلفادة 

املقابلة واستمارة االستبيان اليت مت توزيعها على اإلطارات باملؤسسة من أجل معرفة واقع أنظمة 

  .ةملية الرصد يف املؤسسة حمل الدراسالرصد املعلومايت ودور اختصاصي املعلومات يف ع

  

  :الدراسات السابقة.ح

 دراسة  ، pmi Algériennes/la veille stratégique dans les pme :الدراسة األوىل

 يف إطار فعاليات امللتقى العلمي الدويل األول حول أمهية "كارو ميينة"قامت ا الباحثة 

 -جلزائر ا–، األوراسي ج الفعلي يف اإلقتصاد العامليالشفافية وجناعة األداء لالندما

ستراتيجي ة يف هذه الدراسة موضوع الرصد اإلوقد تناولت الباحث. 2003جوان /ماي

وواقعه يف املؤسسات املتوسطة والصغرية يف اجلزائر من خالل إجراء دراسة ميدانية على 

وقد انطلقت الباحثة من إشكالية واقع . املؤسسات الصغرية واملتوسطة لوالية تيزي وزو

وقد عاجلت هذه اإلشكالية من . املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ؟ي يف الرصد االستراتيج

مفهوم وخصائص املؤسسات : ، وهيرق لثالثة حماور أساسية يف البحثخالل التط

الصغرية واملتوسطة ، تطبيق الرصد االستراتيجي يف هذه املؤسسات وأخريا واقع الرصد 

إىل جمموعة وقد توصلت الباحثة . اجلزائراالستراتيجي يف املؤسسات املتوسطة والصغرية يف

  :، ما يليمن النتائج نذكر منها
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  .ستراتيجي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائريةغياب الرصد اإل -

 .ضعف الصادرات وعدم القدرة على املنافسة اخلارجية حىت على املستوى الوطين -

 .القتصادية اجلزائريةاختاذ القرارات بصفة عشوائية انعكس سلبا على املؤسسات ا -

 .عدم القدرة على التفاوض -

ضعف املوارد املالية واملادية املتمثلة يف البىن التحتية لالتصاالت عن بعـد وكـذا               -

 .ستراتيجي يف هذه املؤسساتلبشرية الضرورية لتطوير الرصد اإلاملوارد ا

 .ستراتيجيخصص يف جمال الرصد اإلضعف ونقص التكوين املت -

émergence : le médiateur de l’information et de l’innovation:الدراسة الثانية •

d’un personnel essentiel à l’intelligence de l’entreprise،    ـ  ا  دراسـة قـام

قتصادي جلت هذه الدراسة موضوع الذكاء اإل     ، وقد عا  "غوريا ستيفان "و" أودري كنوف "

،كما تناولت أيضا دور اختـصاصي      ختصاصي املعلومات يف هذه العملية    واإلبداع ودور ا  

قد خلصت الدراسة إىل جمموعـة مـن        و. باملؤسسةاملعلومات يف سلسلة اختاذ القرارات      

النتائج أمهها أن اختصاصي املعلومات عنصر رئيسي يف عمليـة الرصـد املعلومـايت يف               

مـات   كما يعترب أيضا وسيطا للمعلو     ، حبيث يعترب منشطا خللية الرصد املعلومايت      ،املؤسسة

 ، كما يعترب   نشاطات املتيقظني يف اخللية والربط بني فرق وجمموعات العمل         من خالل مجع  

  .اإلبداع يف املؤسسةأيضا عنصرا أساسيا يف التطوير و
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 vers une meilleure caractérisation des rôles et compétences de:الدراسة الثالثة •

ence économiquel’infomédiaire dans le processus d’intellig ، ا دراسة قام  "

، وقد عاجلت هذه الدراسة أدوار وكفاءات اختـصاصي         "دافيد أموس "و" أودري كنوف 

، وقد انطلقت هذه الدراسة من خالل معاجلة إشكالية      لومات يف عملية الرصد املعلومايت    املع

 أن  وقـد توصـلت الدراسـة إىل      . ختصاصي املعلومات يف عملية الرصد    الدور اجلديد ال  

اختصاصي املعلومات يلعب دورا جوهريا يف عملية الرصد املعلومايت يف املؤسسة حبيـث             

يشارك يف مجيع مراحل الرصد ابتداء من ترمجة املشكلة اإلدارية إىل مشكلة حبـث عـن                

  املعلومات بعد دراسة االحتياجات املعلوماتية ملتخذي القرار وصوال إىل إعداد

ا إىل املستفيدين منها يف املؤسسة من أجل توظيفها يف اختاذ القرارات            بثه التقارير والتركيبات و  

  .اإلستراتيجية

  

 

 le rôle des acteurs dans un dispositif régional d’intelligence:الدراسة الرابعة •

la place de l’infomédiaire en tant que médiateur et :  économique

animateur du dispositif  ،ا دراس وقد عاجلت هذه الدراسة " أودري كنوف"ة قام 

دور ممثلي خلية الرصد يف عملية الرصد املعلومايت باملؤسـسة مـع التركيـز علـى دور                 

، وكان اهلـدف مـن هـذه        عتباره وسيطا ومنشطا خللية الرصد    اختصاصي املعلومات با  



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         

  

 

38 

وقد توصلت  . الدراسة هو إعطاء مرجعية لكفاءات اختصاصي املعلومات يف عملية الرصد         

هذه الدراسة إىل أن اختصاصي املعلومات يلعب دورا هاما يف خلية الرصد باعتباره متيقظا              

معلوماتيا يتعقب املعلومات املناسبة الختاذ القرارات بعد دراسـة وحتليـل لالحتياجـات             

 بعد ذلك يقوم بترمجة وتأويل املشكالت اإلدارية      وماتية ملتخذي القرارات باملؤسسة، و    املعل

إىل مشكالت حبث عن املعلومات يف املصادر املناسبة وبعد ذلك يزود املديرين باملعلومات             

املناسبة اليت تساعدهم يف اختاذ القرار، وبالتايل فاختصاصي املعلومات يف هذه العملية يقوم             

 كما يقوم أيضا بدور منشط      ينية بني املعلومات احلرجة ومتخذي القرار،     بدور الوساطة الب  

  . ة من خالل اجلمع بني فرق العمل املختلفة وتقاسم املعلومات بني أفراد وممثلي اخلليةاخللي

 

  :مصطلحات الدراسة.ط

  :veilleالرصد   •

التكنولوجيـة واإلقتـصادية للمؤسـسة      ،التقنيـة ،لعلميةحتليل البيئة ا  الرصد هو عملية مالحظة و    

  . معرفة التهديداتالكتشاف الفرص و

  :le informationnelleveil الرصد املعلومايت •

مات عنها  مجع املعلو استيفاء و  اليت متكن املؤسسة من البيئة اإلقتصادية و       هو جمموعة من اإلجراءات   

  .وحتليلها مث بثها من أجل اختاذ القرارات املناسبة
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  :veille stratégique  ستراتيجيالرصد اإل •

، التكنولوجيـة   التقنية،البيئة العلمية ى اختاذ القرارات يقوم مبالحظة وحتليل       هو نظام للمساعدة عل   

يرتكز أساسا على املعلومات اإلستراتيجية املستقبلية ملعرفة الفرص والتهديدات و   والتأثريات احلالية و  

  .من أجل اختاذ قرارات مهمة

  :cellule de veille  خاليا الرصد •

اء يف  تتكون من خرب  د و داخل املؤسسة تسمى خبلية الرص    تقوم بعملية الرصد املعلومايت خلية خاصة       

اختصاصيني يف البحث عن املعلومات باستخدام التقنيات احلديثة وخرباء         معاجلة أنظمة املعلومات و   

  .يف ميادين ختصص نشاط املؤسسة

  :information  'spécialiste de lاختصاصي املعلومات •

 ومرافـق ات  مستوى عايل ألداء العمـل مبؤسـس      هو الشخص الذي يتلقى تعليما أكادمييا على        

هو الشخص الذي يهتم بإعداد و جتهيز املعلومات يف جمال من           املعلومات على اختالف أنواعها، و    

  .جماالت املعرفة باستخدام التقنيات احلديثة

  :Entreprise économique املؤسسة االقتصادية •

لني فيها وكذا   اجتماعي ينتظم فيه النشاط املشترك موع العام      هي بناء اقتصادي وتقين وقانوين و     

تشغيل أدوات اإلنتاج وفق أسلوب حمدد من تقسيم العمل بغية إنتاج سلع أو خـدمات بقـصد                 

  .احلصول على الربح
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:متهيد  

 مبختلـف   االقتـصاديني أعمال الباحثني    حيزا معتربا يف كتابات و     االقتصاديةلقد شغلت املؤسسة    

ووصـول  . للمجتمع االقتصادي يف النشاط    األساسية النواة   باعتبارهاوجية،وهذا   اإليديول اجتاهام

متوازية مع التطورات اليت شهدا  واملؤسسة لشكلها العايل كان نتيجة تطورات و تغريات متواصلة   

،و ميكن  االستقراراحلضارات اإلنسانية منذ أن متكن اإلنسان من         و االجتماعية و   االقتصاديةالنظم  

 من اإلنتاج األسري البسيط إىل ظهـور الوحـدات          ابتداء االقتصاديةع تطورات املؤسسة    أن نتتب 

 عاملي البقـاء  اقتصاداإلنتاجية مث الثورة الصناعية،أما املؤسسة يف القرن العشرين فهي تعمل يف ظل    

وعدم فسة   دائرة املنا  اتساعفيه لألقوى،وعامل تسيطر عليه التقنية العالية و التكنولوجية املتطورة و           

 حيث تعتمد املرونـة لتواجـه الظـروف         ا حيث أصبحت املؤسسة أكثر حذر     االقتصادياليقني  

 تلبيـة الطلـب     االقتصاديةاملستقبلية،وكون السوق أصبحت أكثر تنافسية حتاول فيه املؤسسات         

 .جودة املنتوج و التكلفة املنخفضةاملتزايد مع احلفاظ على 

 تـأثري يف   و من طرف املفكرين تعيش عالقة تأثر      االهتمامل  هذه املؤسسة اليت كانت ومازالت حم     

   غري مستقرة،حيث حتاول املؤسسة جاهدة لفهمها وفهم مكوناـا          أقل ما يقال عنها أا بيئة      بيئة

ون للمؤسسة القدرة على    الطريقة الوحيدة هي أن تك    و ،االستمرارالتكيف معها لضمان البقاء و    و

ولكن قبل احلديث عن .الضرورية من أجل احلفاظ على إستمراريتها كل اخلطوات اختاذالتنافس و  
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 واختاذ ا، وتنظيمهتأثريها يف احمليط جيب معرفة ما املقصود باملؤسسة اإلقتصاديةاملؤسسة وتأثرها و

:وبناء على هذا ميكن طرح التساؤالت التالية.القرارات فيها  

أهدافها؟ماذا نقصد باملؤسسة اإلقتصادية و ماهي   

يف يتم تنظيم و تسيري املؤسسة اإلقتصادية؟ك  

 كيف تؤثر املؤسسة وتتأثر باحمليط؟

 اإلقتصادية وكيف تتم صناعة القرار يف املؤسسة ة القرارات يف املؤسسباختاذماذا نقصد 

  اإلقتصادية؟

 

:اإلقتصاديةماهية املؤسسة 1-1  

: تعريف املؤسسة اإلقتصادية1-1-1  

 قـدمت للمؤسـسة     د، فق سسة اإلقتصادية بل هناك عدة تعاريف        ال يوجد تعريف موحد للمؤ    

 نظرا  ، وهذا اإليديولوجيات االجتاهاتاإلقتصادية العديد من املفاهيم يف خمتلف األوقات وحسب         

 يلي سنعرض بعض ا، وفيمته املؤسسة يف طرق تنظيمها وتشعب نشاطاا   عرفللتطور املستمر الذي    

 :يلي ، ونذكر منها مااالقتصاديون أعطاها التعاريف للمؤسسة اإلقتصادية اليت
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M.THRUCHY :  املادية للنـشاط   و املؤسسة هي الوحدة اليت جتمع فيها وتنسق العناصر البشرية

فاملؤسسة تتمثل يف عدد كبري من املوظفني يعملـون يف نفـس            ماركس  أما بالنسبة ل   ،االقتصادي

  .1جل إنتاج نفس النوع من السلعالوقت حتت إدارة نفس رأس املال، ويف نفس املكان من أ

واملالحظ على هذين التعريفني أن كل واحد منهما يعرف املؤسسة اإلقتصادية على أـا وحـدة     

املعروف أا تتكون من عدة وحـدات، بينمـا         دة اإلنتاج فقط و   إنتاجية مبعىن أنه حصرها يف وح     

ن تكون يف مكان واحد، يف حني أ املؤسسة عددا كبريا من العمال و أن تضم  اشترطالتعريف الثاين   

ميكن أن تكون   نتاج و إلقليال من العمال حسب وحدات ا     ميكن أن تضم املؤسسة اإلقتصادية عددا       

  .خمتلفةللمؤسسة فروعا يف أماكن 

الوحدة اإلقتصادية اليت تتجمع فيها املوارد       أاوجند عمر صخري يعرف املؤسسة اإلقتصادية على        

وهي عبارة عن تنظيم إنتاجي معني يهدف إىل إجيـاد           ،االقتصادي لإلنتاج   البشرية الالزمة و املادية

قيمة سوقية معينة من خالل اجلمع بني عوامل إنتاجية معينة مث بيعها يف السوق لتحقيـق الـربح                  

  .2املادي

  

هو حتقيق الـربح     املنوط من املؤسسة اإلقتصادية و     املالحظ يف هذا التعريف أنه ركز على اهلدف       و

قـد     ROCK DJILBERTكما أنه أمهل اجلانب البشري املتمثل يف العمال الذي جنـد  املادي 

                                                 

 عدون، ناصر دادي.اقتصاد المؤسسة اقتصاد المؤسسة اقتصاد المؤسسة اقتصاد المؤسسة . الجزائر: دار المحمدية العامة، 1998.ص.9.
1  

  2 صخري ، عمر . اقتصاد المؤسسة اقتصاد المؤسسة اقتصاد المؤسسة اقتصاد المؤسسة . الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ، 2003.ص.24.
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ركز عليه يف تعريفه للمؤسسة حيث حصر مفهوم املؤسسة أو املنظمة يف كوا تسمح بتعريـف                

وما يعاب على هذا التعريف هو عدم تطرقه للوحدات          ..للمؤسسةسلوك الفرد أو األفراد املكونني      

  .املاديهو حتقيق الربح اهلدف من وراء إنشائها و ومؤسسةاملكونة لل

          وجند حرفوش مدين يعرف املؤسسة بأا الوحدة اإلقتصادية الـيت متـارس النـشاط اإلنتـاجي                

شراء وبيع من أجل حتقيق األهداف اليت أوجدت املؤسسة مـن           النشاطات املتعلقة به من ختزين و     و

  .أجلها

ـ ز على النشاطات اليت تقوم املالحظ أن هذا التعريف رك   و  ذه ا املؤسسة دون التطرق ملن يقوم

 تركز نوعا ما علـيهم يف تعريفهـا   ISABELLE CALMEهم العمال الذي جند والنشاطات 

  للمؤسسة حيث عرفها على أا تنظيم مهيكل قبل كل شيء حول مركز حتكم متكون من املدير                

تساهم يف تفعيل نـشاطات املؤسـسة       ) إدارية نتاجية،إ جتارية،(الفرق اإلدارية ووحدات عديدة   و

  .1معلومات وكل هذا من أجل حتقيق أهدافهاو هذه الوحدات ترتبط فيما بينها بأوامرو

أوسع من التعاريف السابقة إال أنه مل يتطرق إىل الناحية القانونية  أن هذا التعريف شامل واملالحظو

 اقتصادي الذي عرف املؤسسة على أا تنظيم      M.LEBRETONللمؤسسة اليت جندها يف تعريف      

    .2رح نفسه إلنتاج سلع أو خدمات للسوقالذي يقتو مستقل ماليا

 

                                                 
1 CALME ,ISABELLE. Introduction à la gestion  . Paris : Dunod,2003. p.15.  

 عدون ، ناصر دادي . مرجع سابق مرجع سابق مرجع سابق مرجع سابق . ص.48.
2  
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وعليه ميكن أن نضع تعريفا للمؤسسة اإلقتصادية،كما خلص إليه عبد الرزاق بن حبييب حيـث               

ت حـول    فيه القـرارا   تؤخذ و  مستقل نوعا ما،   جتماعي إ قتصاديإعرف املؤسسة على أا نظام      

افة حـسب األهـداف يف   املادية واإلعالمية بغية خلق قيمة مض     ،  تركيب الوسائل البشرية ، املالية    

  .1مكايننطاق زماين و

  

   :التطور التارخيي للمؤسسة اإلقتصادية 1-1-2

 من أشـكال نتيجـة      اآلن أنواعها إىل ماهي عليه      اختالفيعترب حصول املؤسسة اإلقتصادية على      

 قد عرفه اإلنـسان يف منـط حياتـه اإلقتـصادية       عرفته املؤسسات من قبل و     ي طويل تطور تارخي 

 . مواردها املختلفة إلشباع رغباته    استخدامأخذ يف    على وجه األرض و    استقر منذ أن    واالجتماعية

  2:ميكن تتبع مراحل تطور املؤسسة اإلقتصادية كما يليو

    تربيـة املواشـي    بزراعة األرض و  كان اإلنسان يقوم    يف هذه الفترة    : اإلنتاج األسري البسيط   �

يـدير   و حاجاته ورغباته ممارسة بعض احلرف اليدوية كالتجارة، مبعىن أنه كان يقوم بإشباع           و

  .نفسه بنفسه

احلواضر، ممـا   و تساع املدن ا احلرف املتشاة لإلنتاج نتيجة      انتشار: ظهور الوحدات الفالحية   �

  .تصنيف العمال وتالورشا تطلب تعيني من يتوىل مسؤولية اإلشراف على هذه

                                                 

  1 بن حبيب ، عبد الرزاق . اقتصاد المؤسسة اقتصاد المؤسسة اقتصاد المؤسسة اقتصاد المؤسسة . الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ، 2002.ص.25.

  2 عدون ، ناصر دادي . مرجع سابق مرجع سابق مرجع سابق مرجع سابق . ص.ص.32-22.
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جودوها بظهور األدوات الصناعية يف شكلها ارتبط  وقد  و: ور املؤسسات الصناعية اليدوية   ظه �

      األويل مع بداية الثورة الصناعية، حيـث يتـوىل مالكهـا الـتحكم يف ظـروف اإلنتـاج                  

  .اإلشراف على العمالو

 التطور العلمي املوجه    ازدياد أكثر و   األسواق اتساعظهرت بسبب   : اآلليةاملؤسسات الصناعية    �

  حيث أصبح اإلنتاج يعتمد بصفة أساسية      18ذلك منذ بداية القرن     ، و خلدمة اإلنتاج الصناعي  

  . أنواعهااختالف اليت تستخدم الطاقة على اآلالتعلى الوسائل الصناعية و

زيادة ويعود ظهورها لكرب حجم املؤسسات      و: ظهور التكتالت والشركات متعددة اجلنسيات     �

احلفاظ كون للمؤسسة القدرة على البقاء و      دائرة املنافسة على األسواق حىت ت      اتساعو اإلنتاج

  .املنشودالتطور حتقيق النمو وو على مستوى نشاطها

  

  : خصائص املؤسسة اإلقتصادية1-1-3

 اإلقتصادية بناءا علـى التعـاريف       املؤسسة الصفات أو اخلصائص اليت تتميز ا        استخالصميكن  

  1:يفيما يلالسابقة 

صالحيات أو من حيـث      حلقوق و  امتالكهاللمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث        �

  .مسؤوليااصالحيات أو من حيث واجباا وو حلقوق امتالكها

                                                 

  1 صخري ، عمر . مرجع سابق مرجع سابق مرجع سابق مرجع سابق .ص.ص.26-25.
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  .القدرة على اإلنتاج أو أداء الوظيفة اليت وجدت من أجلها �

فاملؤسسة  ،1"يب هلذه البيئة  تستج مواتية للبيئة اليت وجدت فيها و      البد أن تكون املؤسسة   " �

ال توجد منعزلة فإذا كانت ظروف البيئة مواتية فإا تـستطيع أداء مهمتـها يف أحـسن                

  . معاكسة فإا ميكن أن تعرقل عملياا املرجوة وتفسد أهدافهاتالظروف أما إذا كان

عمالة و أن تكون املؤسسة قادرة على البقاء مبا يكفل هلا من متويل كاف وظروف سياسية               �

  .قادرة على تكييف نفسها مع الظروف املتغريةوكافية 

أساليب العمل، فكل مؤسسة تضع أهدافها      التحديد الواضح لألهداف، السياسة، الربامج و      �

  .معينة تسعى إىل حتقيقها

إمـا عـن    يكون إما عن طريق اإلعتمادات و     وضمان املوارد املالية لكي تستثمر عملياا،        �

أو عن طريق القروض،أو اجلمع بني هذه العناصر كلها أو بعضها            ية،طريق اإليرادات الكل  

  .حسب الظروف

ضـافة إىل مـسامهتها يف      فباإل ،قتصادياإل وحدة أساسية يف اتمع      االقتصاديةاملؤسسة   �

  .منو الدخل الوطين فهي مصدر رزق الكثري من األفراداإلنتاج و

ؤسسة إذا ضعف مربر وجودها      مؤسسة بالضرورة فكرة زوال امل     اصطالحجيب أن يشمل     �

  .أو تضاءلت كفاءا

 
                                                 

  1 دحموش ، العربي . اقتصاد المؤسسة اقتصاد المؤسسة اقتصاد المؤسسة اقتصاد المؤسسة . قسنطينة : ديوان المطبوعات الجامعية ، 2001.ص.6.
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 1-1-4 تصنيف املؤسسة اإلقتصادية:

      املعيـار القـانوين     فنجذ معيار احلجم و    ،االعتبارتصنف املؤسسات حسب املعيار املأخوذ بعني        

 .ومعايري أخرى ال تقل أمهية ،االقتصاديمعيار النشاط و

هذا النوع من التصنيفات على جمموعة من املقـاييس         يعتمد   1: التصنيف حسب معيار احلجم    -1

 .وحجم العمالة ورأس املال مثل حجم األرض أو احملل املادي،

 .يستخدم هذا النوع من املقاييس عادة يف القطاع الفالحي: حجم املساحة اليت تشغلها �

وهو املقيـاس    قوة رأس املال أو ضعفه يعرب عن خامة أو صغر املؤسسات،          :رأس املال  �

 .الواقعي يف تصنيف املؤسساتووضوعي امل

        ،تعترب مبيعات املؤسسة مؤشرا لتـصنيفها،فهناك املؤسـسات الـصغرية       :رقم األعمال  �

 .العمالقة كما هو الشأن يف الشركات املتعددة اجلنسياتاملتوسطة، الضخمة و

        ،يعترب عدد عمال املؤسسات أداة للتمييز بـني املؤسـسات الـصغرية           : حجم العمالة  �

أمـا    عامال، 50فاملؤسسات الصغرية ال يتجاوز فيها حجم العمالة        .الكبريةو املتوسطة

وأما املؤسسات اليت يتجاوز عدد     .عامال500ال تتعدى   عامال و  50املتوسطة فتتجاوز   

 . أالف عامل فتعد من الشركات الضخمة10مستخدميها 

                                                 

  1 بوشاشي ،بوعالم . األماألماألماألمثل في االقتصاد ثل في االقتصاد ثل في االقتصاد ثل في االقتصاد . الجزائر : الملكية للطباعة ، 1998.ص.10.
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و صغر املؤسـسات،فكلما    إن عدد الوحدات املنتجة دليل على كرب أ       : حجم اإلنتاج  �

 .العكس صحيح املؤسسة كبرية واعتربتكان اإلنتاج كبريا كلما 

م الفصل فيها   إذ يت  ومن جهة أخرى فهناك تصنيف أخر للمؤسسات حسب معيار احلجم،         

  1:وميكن توضيحها كما يلي متوسطة ومؤسسات كبرية،بني مؤسسات صغرية و

وقد   عامل، 500من   وهي اليت أقل     ؛املتوسطةاملؤسسات الصغرية و   �

 :قسمت إىل

 .عمال10مؤسسات صغرية أقل من  •

 . عامل99إىل 10مؤسسات صغرية من •

 . عامل499 إىل 200مؤسسات متوسطة من  •

 500 يد عاملة أكثر من استعمالهي ذات املؤسسات الكبرية، و �

 الرأمسايل ملا تقدمه سواء على االقتصادوهلا دور معترب يف  عامل،

  .خلي أو على مستوى السوق الدوليةاملستوى الوطين الدا

تقسم املؤسسات حسب معيار النشاط     :االقتصاديحسب املعيار    االقتصادية تصنيف املؤسسة    -2

  2:يفيما يل إىل مؤسسات القطاعات اإلقتصادية املعروفة و املتمثلة االقتصادي

                                                 

  1 عدون ، ناصر دادي . مرجع سابق مرجع سابق مرجع سابق مرجع سابق . ص.ص.66-64.

  2 صخري ، عمر . مرجع سابق مرجع سابق مرجع سابق مرجع سابق .ص.30.
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 األولية بـإجراء     من املادة  انطالقاوهي اليت تقوم بإنتاج السلع املادية،      :املؤسسات الصناعية  �

،وتنقـسم إىل نـوعني     لالستعمالتعديالت عليها وفق منط عمليات لتصبح سلعا قابلـة          

مؤسسات الـصناعة  وجند مؤسسات الصناعة التقليدية ووتشترك كلها يف خاصية اإلنتاج،      

 1:اخلفيفة وباإلضافة إىل املؤسسات الصناعية جند

يزها يف اخلدمات خلصوصياا وهي ذات طابع خدمي لكنها مت  :التجارية املؤسسات •

وهي املؤسسات اليت ـتم       اإلقتصادية، اآللةكحجم العمليات ودورها يف حتريك      

توزيعها مـن أمـاكن      ويتمثل نشاطها يف نقل السلع و      بالنشاط التجاري البحث،  

 . حيث تعيد بيع هذه السلع دون إجراء تعديل عليهااالستهالكالتصنيع إىل أماكن 

            وهي املؤسـسات الـيت ـتم بزيـادة إنتاجيـة األرض            : ةاملؤسسات الفالحي  •

مبعىن هي مؤسـسات ذات      مسكية،جات نباتية، حيوانية و   ت وتقدمي من  استصالحهاو

الصيد وتربيـة احليوانـات كمؤسـسات        األرض و  باستغاللطابع فالحي تقوم    

 .املستثمرات الفالحية

 االقتـصاد هلا أمهية على مستوى      وهي تقدم خدماا للغري و     :املؤسسات اخلدماتية  •

     الربيـد   الصحة، التربية، ، عنها ومنها مؤسسات النقل    االستغناءيستحيل  والوطين  

 .املواصالت وغريهاو

                                                 

  1 عبود ، صمويل . اقتصاد المؤسسة اقتصاد المؤسسة اقتصاد المؤسسة اقتصاد المؤسسة . الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ، 1984.ص.55. 
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طبقا هلذا املعيار فإنـه ميكـن توزيـع         :  تصنيفات املؤسسة اإلقتصادية حسب املعيار القانوين      -3

مؤسسات عامة أو عمومية تابعة      اخلاص و  ؤسسات خاصة ختضع للقانون   م :املؤسسات إىل قسمني  

  .للدولة أو القطاع العام

التجارية اليت  و الصناعية   املنشآتوهي كل املؤسسات و   ": املؤسسات العامة  �

 مبعىن أا املؤسسات اليت يعود رأس ماهلا للدولـة،        .1"تعود ملكيتها للدولة  

   وهذا النوع من املؤسسات حيكمه نظـام قـانوين حيـدد املـسؤوليات             

ودف املؤسسات العامة من     األطر العامة إلدارا،  املناصب واألهداف و  و

مبعىن العمـل    إىل حتقيق املنفعة العامة للمجتمع،    االقتصادي  خالل نشاطها   

على إشباع أكرب قدر ممكن من احلاجات العامة بالدرجـة األوىل، كمـا             

 .2دف إىل حتقي جزء من األرباح إلعادة تنشيط الدورات املقبلة

ـ         :املؤسسات اخلاصة  � اص تعود ملكية وسائل اإلنتاج فيها إىل القطاع اخل

الذين ميلكون رؤوس األموال وهلم السلطة      سواء كانت فردية أو مجاعية و     

هذا النوع من املؤسـسات يهـدف        املطلقة يف إدارة شؤون مؤسسام،    

                                                 
1 SADEG,MOHAMED. Management des entreprises publiques. Alger: les presses 
d'Alger,1999.p.20. 
 عرباجي ، إسماعيل . اقتصاد المؤسسة اقتصاد المؤسسة اقتصاد المؤسسة اقتصاد المؤسسة : : : : أهمية التنظيم ، ديناميكية الهياكل أهمية التنظيم ، ديناميكية الهياكل أهمية التنظيم ، ديناميكية الهياكل أهمية التنظيم ، ديناميكية الهياكل . الجزائر : ديوان المطبوعات 

.13.ص.1996الجامعية ،  2  
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نظام بالدرجة األوىل إىل حتقيق أعظم األرباح املمكنة وهو التوجه وفلسفة ال          

 .1 احلراالقتصادي

 

  :أهداف املؤسسة اإلقتصادية 1-1-5

للمؤسسة اإلقتصادية مجلة من األهداف تسعى إىل حتقيقها سواء يف القطاع العام أو يف القطـاع                

 2:اخلاص،وتتمثل هذه األهداف يف

  :أهداف املؤسسة يف القطاع العام �

     التقنيـة  ة اإلقتـصادية و   التقليل من التبعي   مبعىن   االقتصادي االستقاللجتسيد مبدأ    �

       بعيدا عن ضـغوطات اهليـأت       االقتصادي حنو التحرر    عباتمالوصول  واملالية  و

  .التعمريلدويل و البنك العاملي لإلنشاء واملؤسسات املالية العاملية كصندوق النقد او

     بني القطاعات من خالل تشجيع التـشابك القطـاعي          االقتصاديحتقيق التكامل    �

  .التوعية اإلعالمية كأداة لذلكو

مـع   حيسن ميزان املدفوعات،  واردات مما يوفر العملة الصعبة و     التقليل من حجم ال    �

  .الصادراتتشجيع 

  .تلبية حاجات أفراد امع من مأكل وملبس ومأوى وترفيه �

                                                 

  1 بوشاشي ، بوعالم . مرجع سابقمرجع سابقمرجع سابقمرجع سابق.ص.12.

  2 حرفوش ، مدني . مرجع سابق مرجع سابق مرجع سابق مرجع سابق .ص.8.
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  .حتقيق الرفاهية العامة وحتسني املستوى املعيشي للمجتمع �

 .التقليل من حدة البطالةسثمارات وب العمل النامجة عن اإلخلق مناص �

 . يف إطار التنمية الشاملةاالقتصادي النشاط آليةحتريك  �

  1:أهداف املؤسسة يف القطاع اخلاص �

تسعى مؤسسات هذا القطاع إىل حتقيق أعظم األرباح املمكنـة كهـدف             .1

  .أساسي

  .تقدمي منافع و إشباع رغبات اتمع .2

  .التقليل من حدة البطالةخلق مناصب شغل و .3

  .االستثماراتاملسامهة يف التنمية اإلقتصادية من خالل  .4

  : تنظيم املؤسسة اإلقتصادية1-2

  : مفهوم التنظيم1-2-1

املهام اليت جيب   ة يتم من خالهلا حتديد األنشطة واألعمال و       ميكن تعريف التنظيم بأنه عملية منهجي     

األعمـال مث تقـسيمها أو       و  وتصنيف هذه األنشطة   أهدافها،قيام ا لتحقيق رسالة املؤسسة و     ال

الواجبات املرتبطـة بتلـك      و وحتديد الصالحيات   عليها، االتفاقجتميعها حسب أسس حمددة يتم      

                                                 

  1 حرفوش ،مدني . مرجع سابق مرجع سابق مرجع سابق مرجع سابق . ص.8.
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املهام،وتوصيف شكل وطبيعة العالقة بينهما مبا ميكن األفراد من التعاون فيما           األنشطة واألعمال و  

  .1مصاحل العاملنياملؤسسة وأعلى كفاءة حتقق أهداف بينهم لتوظيف إمكانية وموارد املؤسسة ب

 2: أمهية التنظيم1-2-2

للتنظيم أمهية كبرية يف حياة املؤسسات،ذلك أنه يؤدي إىل عدم التداخل وأبعاد الرتاعات حـول               

ويؤدي إىل وضع األهداف وحتديدها كما يسعى إىل توجيه اجلهود           الصالحيات، و االختصاصات

فالتنظيم يساعد على    الوصول إىل األهداف املرسومة،   وبشرية للعمل على حتقيق الكفاءة والفعالية       ال

    حتديـد النـشاطات    وزيـع األدوار الوظيفيـة و      األمثل للكفاءات البشرية من حيث ت      االستخدام

     إضافة إىل توضيح عمليـات التقيـيم         اإلداري بني املستويات اإلدارية،    االتصالتسهيل عمليات   و

  .احملاسبةاملتابعة وو

  

  :ل التنظيمي للمؤسسة اإلقتصادية اهليك1-2-3

طبيعة  حلجمها و  تبعا املؤسسات   باختالفإن اهلياكل التنظيمية ليست هياكل منوذجية فهي ختتلف         

  .وكلما كرب حجم املؤسسة كلما دعت احلاجة إىل إنشاء مستويات تنظيمية أخرى عملياا،

  

                                                 

 أبوبكر ، مصطفى محمود . التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة . اإلسكندرية : الدار الجامعية ، 

.71.ص.2005 1  

  2 اللوزي ، موسى . التنظيم وإجراءات العمل التنظيم وإجراءات العمل التنظيم وإجراءات العمل التنظيم وإجراءات العمل . عمان : دار وائل للنشر والتوزيع ، 2002.ص.23.
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 هو الـسائد مهمـا تنوعـت        وعموما فإن الشكل األيت    يأخذ اهليكل التنظيمي أشكاال عديدة،    و

 تطـور   كل مؤسـسة  ا ذلك أنه يعترب اهليكل العام و      نشاطا حجمها و  اختلفاملؤسسات ومهما   

  .سياساانشاطاا وو وتفرع فيه حسب أهدافها

  

  

  

  

  

  

  

  

  يكل التنظيمي للمؤسسة االقتصاديةاهل: 01الشكل 

   : اهلياكل التنظيمية ووظائف املؤسسة اإلقتصادية1-2-3-1

  للهيكل التنظيمي أن يبني مجلة الوظائف اليت تقوم ا خمتلف األقسام باملؤسسة اإلقتـصادية،              البد

  1:وميكن أن حندد هذه الوظائف فيما يلي

                                                 

  1 بوشاشي ، بوعالم . مرجع سابق مرجع سابق مرجع سابق مرجع سابق .ص.ص.21-20.

 

 رؤسـاء األقســام

 رؤســــاء املصالـــــح

 العمــــــــــــــــــال
 

 الرئيس

 مـدراء مساعديـن

السيـاسـات 

 واألهــداف

 إجنــــاز

السيـاسـات 

 واألهــداف
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إعـداد  و وأساليب تسيري املخـزون    ،املموننيودورها القيام بالبحث عن     : وظيفة الشراء  �

           وطـرق التمـوين الفعالـة    البـضائع و الفـواتري   ودراسة أسعار املواد األولية و الطلبات

 . حديثة ومتطورةاتصال وسائل استخدامو

املناهج ووتنمية السلع    الدراسات يف أساليب اإلنتاج،   عمل على البحث و   وت :وظيفة اإلنتاج  �

الوسائل الالزمة لتحقيق األهداف احملـددة       مراقبة سري العملية اإلنتاجية و     العامة إضافة إىل  

 .تاجعلى مستوى أقسام اإلن

وتتكفل بدراسـة الـسوق قنـوات        ،  الوظيفة التجارية  اسمويطلق عليها    :وظيفة البيع  �

 .الربامج على مستوى أقسام التوزيع الالزمة إلجناز اخلطط وتواإلمكانيا

 اخلطـط، ووهي العمود الفقري للمؤسسات يف جناح أو فشل الـربامج            :الوظيفة اإلدارية  �

العمودي  األفقي و  االتصالوالتنسيق فيما بني األقسام و    دة  القيااإلشراف و و  وتقوم بالرقابة 

 .املراقبة والتنظيم،التنبؤ،القيادة:وعادة تقوم باملهام التالية

  واحتياجـات  والبحث عن أساليب التمويل    لمؤسسة،دراسة املركز املايل ل    :الوظيفة املالية  �

 . واالقتراضواإلشراف على عمليات اإلقراض وال،املؤسسة من رؤوس األم

 إعداد أجور ورواتب املستخدمني،    التسجيل اليومي للعمليات اإلقتصادية،   :الوظيفة احملاسبية  �

 .اخلتامية واالفتتاحيةإعداد امليزانية 
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ية والوقاية  ومهامها تكمن يف البحث عن األساليب الفعالة يف احلما         :وظيفة األمن الصناعي   �

اإلتـالف املتعمـد    و مـن احلرائـق   املعدات الالزمة حلماية املؤسسة     للعاملني باملؤسسة و  

 .لتجهيزات وأصول املؤسسة

 بالعامل وتوفري ظروف عمل مالئمة يستدعي إنشاء وظيفة         االهتمام :االجتماعيةاخلدمات   �

 . و تقدمي املساعدةاالجتماعية املنشآت لإلشراف على اجتماعية

سائل اإلنتـاج   التطور يف و   ومع تغري أساليب العمل و     ،املردودية ضمان   الستمرار:التكوين �

        أو خارجهـا،   ةاملؤسـس يستدعي من املؤسسة إجراء تدريبات ورسكلة للعاملني داخل         

 . تكنولوجيا جديدةالكتساب بالغري االحتكاكو

 

  :اهليكل التنظيمي و الوظائف اإلدارية للمؤسسة 1-2-3-2

مة للمهام املختلفة   أن تكون منظ  لكي تتمكن املؤسسة من أداء مجلة الوظائف السابقة الذكر عليها           

  :يفيما يلوهذا من خالل وظائف إدارية تتمثل  قائمة على أدائها يف خمتلف املؤسسة،و

وتعتمد على الـتفكري   هي عملية ذهنية بطبيعتها يقوم ا املدراء خاصة،   : وظيفة التخطيط  �

فهي نشاط يقر    املعلومات املتاحة عن موقف معني،    ث يتم على ضوئها بلورة احلقائق و      حي

 .1املدير من خالله ماذا يريد أن يعمل وما هو الواجب عمله وأين ومىت يتم ذلك

                                                 

 همشري ، عمر أحمد . اإلدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلومات اإلدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلومات اإلدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلومات اإلدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلومات .عمان : دار صفاء ، 

. 101.ص.2001 1  
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فهم د الذين سيقومون بأداء األعمال و     تسعى الوظيفة إىل معرفة عدد األفرا      :وظيفة التنظيم  �

         األنشطة وحتديد األدوات اليت ميكن أن يستخدمها هـؤالء األفـراد إلجنـاز األعمـال               

عة العالقات بني كل من األفراد      كما دف أيضا توضيح طبي     لكل منهم، احملددة  األنشطة  و

 .األدواتاألعمال وو

هي الوظيفة اإلدارية اخلاصة باملستويات العليا باملؤسسة متمثلة يف إصدار           :وظيفة التوجيه  �

مبعىن أخـر    إجراءات العمل، والقوانني  ،   القواعد ،املسؤوليات ،  األوامر وحتديد السلطات  

تـصرفات األفـراد   مناسبة على ضوء فهم طبيعة سلوك و  على توفري بيئة عمل      هي العمل 

 .1داخل املؤسسة

 حنو اهلدف وتتأكد من صحة      االجتاهتسعى هذه الوظيفة إىل التأكد من دقة        : وظيفة الرقابة  �

 تنفيذه ما مت بني ما حددته برامج التخطيط وبني االحنرافات اكتشافاملشار إليه عن طريق 

 .2 إجراءات التصحيح املناسبةباختاذالعمل على تالقي أسباا د مواطن اخلطأ و وحتدفعال،

  : املؤسسة اإلقتصادية و احمليط1-3

  : حميط املؤسسة و أمهية دراسته1-3-1

                                                 

 القطامين ، أحمد. اإلاإلاإلاإلدارة اإلستراتيجيةدارة اإلستراتيجيةدارة اإلستراتيجيةدارة اإلستراتيجية: : : : مفاهيم و حاالت تطبيقيةمفاهيم و حاالت تطبيقيةمفاهيم و حاالت تطبيقيةمفاهيم و حاالت تطبيقية.عمان : دار مجدالوي للنشر والتوزيع 

.150.ص.2002، 1  

  2 ماهر ، أحمد . اإلدارة اإلدارة اإلدارة اإلدارة : : : : المبادئ والمهالمبادئ والمهالمبادئ والمهالمبادئ والمهارات ارات ارات ارات .اإلسكندرية : الدار الجامعية ، 2004.ص.563.
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 مثال يعرف حميط املؤسسة على أنه       DILL ,Wفنجد   لقد قدمت عدة تعاريف حمليط املؤسسة،     

 الزبـائن، :من مخسة جمموعات من املتعـاملني هـي   ويتكون   ذلك اجلزء من احمليط اإلداري،    

باإلضافة إىل مجاعات الضغط أو التأثري كاحلكومات        املؤسسات املنافسة،  العاملني، املوردين،

د من املتعاملني    حميط املؤسسة يف عد    اختصراملالحظ أن هذا التعريف قد      و.1 العمال احتاداتو

مؤسسات التكوين   و املؤسسات غري املنافسة     إمهال بعض املتعاملني كالبنوك،   األساسني معها و  

 قد تطرق إليها يف تعريفه حمليط املؤسسة حيـث          FILHO ,Pالتكنولوجيا اليت جند    و البحثو

اموعة األوىل تضم متغريات على املستوى الوطين        حصره يف ثالث جمموعات من املتغريات،     

أما اموعـة الثانيـة فهـي       .اسيةالتكنولوجية و السي   ،االجتماعية مثل العوامل اإلقتصادية،  

اهليأت يمات و متغريات تشغيلية خاصة بكل مؤسسة ترتبط مبجموعة املتعاملني معها مثل التنظ          

مبحـيط  أما اموعة الثالثة فتضم املتغريات املتعلقـة   مؤسسات التوزيع،احلكومية واإلدارية و  

  .مديرين وغريهماملؤسسة الداخلي من عمال و

يف األطـراف   ودرجة تأثريها يف السوق و     ؤسسات،قدرات امل  أحجام و  فاختالبالرغم من   و

ة  حـد  ازدياداألخرى، إال أا مجيعا تم إىل أبعد احلدود باحمليط الذي تعيش فيه خاصة بعد               

وهو األمر الذي    أصبحت مرتبطة بعوامل اإلنتاج أكثر فأكثر،     املنافسة على مجيع املستويات و    

ريق نظام معلوماا بشكل تقوم جبمع املعلومات عن ط واستمراربجعل املؤسسة تراقب حميطها    

                                                 

  1 عدون ، ناصر دادي. مرجع سابق مرجع سابق مرجع سابق مرجع سابق .ص.77.
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ومن األسباب اليت جعلت املؤسسة     .املستقبلية يف حركتها احلالية و    الستعماهلاتدرسها  مستمر و 

  1: ميكن ذكر مايليباستمرارتم مبحيطها و تراقبه 

اهليأت و اقاألسوي مرتبطة بشبكات من املتعاملني و  بل ه  املؤسسة ال تنشط يف فراغ ،      �

  .األفراد وعليها التأقلم يف عملية التعامل معهاو

تفرض على  ويف بعضها أيضا و    ؤثر يف املؤسسة،  األفراد ت  واملؤسسات و  خمتلف اهليأت  �

  .بيئية واقتصادية، اجتماعية وحدودا من طباع خمتلفة؛ ثقافية، املؤسسة قيودا

ت وكل منها هلا أهـداف      اجلماعااقع متكونة من شبكة من األفراد و      املؤسسة يف الو   �

  . قد ختتلف وقد تتالقى نسبيا وهم أطراف من احمليطواجتاهات

بالتايل جيب   و وتقدم إليه خمرجاا      املوارد املختلفة من احمليط،    باستعمالاملؤسسة تقوم    �

  .معرفة متطلبات احمليط

ذواق ري األالعرض مثل تغ خمتلف العناصر احملددة للطلب والسوق تشهد تطورا عنيفا يف �

كمـا أن   .التغري املستمر يف التكنولوجيـا    حسب التحسن الثقايف واحلضاري لألفراد و     

را حمددا ليس فقـط     التطوير تلعب دو  حت فيها عملية البحث و    املؤسسات اليوم أصب  

فيمـا  املتأثرة  ا لتوجيه عرض املؤسسات املؤثرة و     ،بل أيض لتوجيه الطلب واالستهالك  

 .ابينه

                                                 

  1 عدون ، ناصر دادي .مرجع سابقمرجع سابقمرجع سابقمرجع سابق.ص.78.
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 مستمر مبختلف متغريات    اتصالحت املؤسسات اليوم تسعى إىل      وملختلف هذه األسباب،أصب  

ويف طبقة املستهلكني الـذين توجـه إلـيهم          تطور الدخل يف اتمع،    ،اقتصاديةاحمليط من   

مـن   وغريها   املنافسني،و أو خدماا أو أسعار الفائدة ونسب الضرائب         منتجاااملؤسسات  

افة إىل املعلومات حول اجلوانب البشرية يف السوق        باإلض ة،ساملتغريات املؤثرة يف حركة املؤس    

وهو بعالقة مع تدخل النقابـات وممثلـي         من ناحية احلجم ودرجة التكوين وتغري األجور،      

  .اخل.......العمال وكذلك اجلهات الرمسية أو احلكومية

  : مكونات حميط املؤسسة1-3-2

ع املستمر مبحيط املؤسسة، الحظنا أن        من خالل التطرق إىل األمهية اليت تكتسيها ضرورة اإلطال        

متغريات ذات نوعيات خمتلفة     أو معنويني من جهة و     اعتبارينيهناك هيئات أو جهات أو أشخاص       

بالدخول إىل هذا احمليط املعقد ميكـن أن        ، سياسية وغريها من جهة أخرى، و      اجتماعية،  اقتصادية

وكـل هـذه    . حميط بعيد و) متصل (حميط قريب قانوين أو    و اقتصادي، اجتماعي يقسم إىل حميط    

،  الشخص الذي يعتمدها   اجتاهات و  واستعماالا  حسب أهداف  اعتمادهاغريها يتم   التقسيمات و 

وهنا سوف نتعرض إىل مكونات احمليط من مدخل نظرية األنظمة و تقسيم حميط  املؤسـسة إىل                 

 .حميط مباشر أو قريب، وحميط بعيد بالنسبة للمؤسسة 



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         

  

 

63 

بشكل مباشر مع املؤسـسة،     املتغريات اليت تتعامل    هو يشمل كل األطراف و    و: شر   احمليط املبا  –أ  

  : 1يتكون مما يليو

األطـراف   و املـستهلكني  املؤسسات املنتجة و    بني االلتقاءهي نقطة    سوق السلع واخلدمات؛ و    -

  .االقتصادياملختلفة يف النظام 

هو أيضا نظام فرعـي مـن النظـام          املؤسسة ومورديها و   بني التقاءهو نقطة    سوق التموين؛ و   -

  . ككلاالقتصادي

القادرين على   و األفراد املستعدين   لعمل و قاء بني املؤسسة كطالب ل    ت ال ةهو نقط  و ؛ سوق العمل  -

 .العمل

     هو نقطة إلتقاء بني املستثمرين أو مستعملي األموال اليت يطلبوا مـن جهـة،              سوق املال؛  و    -

 .  جهة أخرىعارضي املوال أو املدخرين من و

نظام القيم يف اتمع حيـث      ؛ وهو نظام العلمي التقين و     التكوين خارج املؤسسة  نظام التربية و   -

 .يتكفل ينقل املعارف واألفكار اإلقتصادية السياسية و الفلسفية ألفراد اتمع 

ـ     و االجتماعيهو نظام فرعي من النظام السياسي،       و النظام القانوين؛    -   وانني حىت الثقايف حيث ق

     معهـا   االقتـصاديني ختلف املتعـاملني    قوق والواجبات ملؤسسات ومل   حيدد احل وأنظمة تأطريية و  

 .تقاليد اتمع  هي عناصر ترتبط بعادات وو

                                                 

  1 عدون ، ناصر دادي . مرجع سابقمرجع سابقمرجع سابقمرجع سابق.ص.80
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 حتديد عالقة املؤسسة باإلدارة نظام فرعي سياسي قانوين يعمل على؛ و نظام العالقات مع اإلدارة  -

  .ا ما يفرضه وجودها من حقوق جتاههو

   1 : احمليط غري املباشر/ ب

        تكـون نظامـا أمشـل       توزيعه إىل عدة أنظمة متفاعلـة و       هو الوسط العام أو غري املباشر وميكن      

 :يتكون من العناصر التالية و

األنشطة اإلقتصادية اليت تـسمح     يضم هذا النظام خمتلف العمليات و     : البيئي و االقتصادي النظام   -

          املوارد الطبيعية أو النظـام املـادي مـن موجـودات           استعمال أو   ستغاللاتوزيع و   و باإلنتاج

  .جل العملية اإلقتصادية أعناصر طبيعية باإلضافة إىل موارد معلومات و غريها من و

 وهو النظام الذي حيدد عدد أفراد اتمع ، ويف نفس الوقت قسمة            :  النظام الدميوغرايف والثقايف   -

النوعيـة أو  تمع من جانب الكمية أو العـدد و هذا النظام يترجم حالة تطور ا      و تقاليدهوثقافته  و

  .فئات األعمار ن والوضعية املهنية والتكوي

ضاء الذي يتم فيه    لق تطوير ونقل املعارف وحفظها وهو الف      وهو نظام خل  :  النظام العلمي والتقين   -

 يف تطبيقـات     استعماهلااإلنسانية، وكذا   وتوجه وتؤثر يف األنظمة املادية      البحث عن قوانني طبيعية     

 تقنية لتحقيق أهداف حمددة

                                                 

  1 عدون ،ناصر دادي.مرجع سابقمرجع سابقمرجع سابقمرجع سابق.ص.81.
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  األفـراد  وهو النظام الذي تتحدد فيه العالقات بني اموعات         و:  والسياسي االجتماعي النظام   -

  .كذا تقسيم أو توزيع السلطة فيما بينهاو

  : تأثري املؤسسة يف احمليط 3-3-1

يف حيز مكاين معني جيعلها تتفاعل معه تؤثر فيـه          ل اتمع و  خن وجود املؤسسة اإلقتصادية دا    إ   

        تصرفاا اليت قد تفرضها على اتمـع يف حالـة قوـا           تتأثر به، وذلك بواسطة إنتاجها و     كما  

 وأخـرى   اجتماعيـة أثـار   : وعني من أثار املؤسسة على احمليط     ميكن أن نفرق بني ن    ضخامتها و و

 .1 عامةاقتصادية

، منها اإلجيابية والـسلبية،      نقاط خمتلفة   اليت متس احمليط يف    اآلثارميكن حصر   : االجتماعية اآلثار/ أ

كـذلك   الذي توجه به املؤسـسة و      االقتصادي نوع النظام    الختالفختتلف درجة التأثري طبقا     و

 كما أن املناطق الصناعية الكـربى       ،املايل يف اتمع   و االقتصادي حجم املؤسسة ووزا     باختالف

  ،يت تشمل عدة مؤسسات وأنواع من الصناعات يكون تأثريها أقوى من أثر املؤسسات منفـردة            ال

 يف توفري الشغل، التأثري على األجور تغيري منط معيشة السكان، التأثري على             اآلثارميكن حصر هذه    و

  . التأثري على البطالة واالستهالك

                                                 

  1 عدون ، ناصر دادي . مرجع سابق مرجع سابق مرجع سابق مرجع سابق .ص.ص.88-87.
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 الوطين ألا تعرب عن     االقتصادييري النشاط   للمؤسسة دور مهم يف تغ    :  اإلقتصادية العامة  اآلثار/ ب

 دفـع عجلـة     :ما يلـي   اإلقتصادية للمؤسسة يف اتمع      اآلثارمن  و االقتصاد من أعوان هذا     ءجز

  .التأثري على األسعار  واالقتصاديالتعمري، ظهور منشآت جتارية، التأثري على التكامل 

   :تأثري احمليط يف املؤسسة 1-3-4

 :إستمراريتها منها ثر يف نشاط املؤسسة اإلقتصادية والظروف تؤامل واك مجلة من العوهن

    االقتـصادي  العام أي النـشاط      االقتصاديهي عبارة عن الوضع     و: لظروف اإلقتصادية ا -

 األسعار، أنواع   اجتاهاتالوطين، حق التصرف،    اليت من بينها الدخل الفردي و     وومؤشراته  

 االنفتـاح ،  االسترياد، نظم التصدير و   االقتصادي اهليكل   النظم اإلقتصادية املتبعة، املنافسة،   

       املناطق احلرة، املؤسسات املالية، معـدالت التـضخم، معـدالت العمالـة             و االقتصادي

  .1اخل...البطالة،و

تصرفات الوالعادات   السائدة و  االجتماعيةوتتمثل يف القيم    : الثقافية و االجتماعيةالظروف   -

ت التطـورا ويفية تعاملهم مع احلقوق اإلنسانية       واموعات، وك  اليت حتكم سلوك األفراد   

تمعات الـيت تعمـل ـا     النماذج الدميوغرافية اليت متيز ا    الثقافية، إضافة إىل اخلصائص و    

                                                 

 مرسي ، نبيل محمد. اإلدارة اإلستراتيجية اإلدارة اإلستراتيجية اإلدارة اإلستراتيجية اإلدارة اإلستراتيجية : : : : تكوين وتنفيذ استراتيجيات التنافس تكوين وتنفيذ استراتيجيات التنافس تكوين وتنفيذ استراتيجيات التنافس تكوين وتنفيذ استراتيجيات التنافس .اإلسكندرية : دار 

.177.ص.2003الجامعة الجديدة للنشر ،  1  
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 التعليم بني خمتلف الفئات، الـوعي       انتشارمستوى ومدى   : ميكن حصرها يف  املؤسسات و 

 . 1اخل... الثقافة ، اجلماهريي

التشريعات احلكومية اليت  حتدد عالقة      وهي عبارة عن القوانني و    : القانونية والسياسية الظروف   -

األهداف اليت تؤمن ا األحـزاب أو التيـارات   ة ، إضافة إىل الفلسفة السائدة و      املؤسسات بالدول 

السماح بدخول سلع معينة، قـوانني      ، منع و  قوانني اجلمارك : املشاركة يف احلكم ومثال عل ذلك     

قراطية، مدى توفر   اخلارجية، قوانني محاية املستهلك، منط السلطة املتبع، درجة الدمي        الة احمللية و  العم

        .2اخل... ،الوعي السياسي

توافرهـا لـــدى     و تعبارة عن الظروف العامة لتطور التكنولوجيا     :  الظروف التكنولوجية  -

 ةقـدر و العلماالت املعرفة و  طـــــور جم املؤسسات الراغبة يف احلصول عليها، إضافة إىل ت       

       األشكال التكنولوجية الـيت تـستفيد منـها املؤسـسات          شىت األنواع و   اكتشافكل منها على    

مثـال   يف عملياا اإلنتاجية والتسويقية و     استخدامهاخاصة فيما يعود إىل      و اختراعها و ابتكارهاو

  . 3اخل...  التكنولوجيا للبيئة،مةمالئ، املهارات البشريةمستوى التكنولوجيا املتاحة، : ذلك

  

                                                 

  1 مرسي ، نبيل محمد .المرجع نفسهالمرجع نفسهالمرجع نفسهالمرجع نفسه.ص.177.

  2 أبو قحف ، عبد السالم. أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية . اإلسكندرية: الدار الجامعية ، 2005.ص.118.
3 CHIROUZE,YVES.Le Marketing : de l'étude de marché au lancement d' un 
produit nouveau . Alger: Office des publications universitaires ,1990.p.23. 
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البيئية اليت تؤثر    و الظروف املناخية تتمثل يف األحوال العامة لطبيعة و     و: يطية الطبيعية  الظروف احمل  -

يف عمل املؤسسة فالطبيعة ميكن أن تكون نعمة كما ميكن أن تكون نقمة يف نفس الوقت فاملوارد                 

ت الطبيعة، أما اهلزات األرضية     ها يف معظمها من خريا     أو شرائ  اكتشافهااليت تسعى املؤسسات إىل     

 هذا وهناك عوامل أخـرى      .األفراد على السواء  والفيضانات وغريها فتؤثر سلبا على املؤسسات و      

 .  غريهم ون والعمالء املوردين الوسطاء املنافس: تؤثر يف املؤسسة نذكر منها

  1-4 صناعة القرارات باملؤسسة اإلقتصادية:

  1.4.1مفهوم القرار اإلداري: 

تمثل يف  وهو األساس يف العمل اإلداري وي       القرار اإلداري جوهر العملية اإلدارية،     اختاذتعترب عملية   

 بديل واحـد مـن      اختيار القرارات هي عملية     اختاذو.1السعي لتحقيقها حتقيق األهداف احملددة و   

ل فترة زمنية معينة يف ضـوء       بديلني حمتملني أو أكثر لتحقيق هدف أو جمموعة من األهداف خال          

 القرار هي   اختاذ "وهلذا فإن .2املوارد املتاحة للمؤسسة  اخلارجية و ومعطيات كل من البيئة الداخلية      

 بتزكيـة  املعروضة اليت سـوف نقـوم        واالختيارات حول احللول    االرتيابعملية تقليل الشك و   

 .3"أفضلها

                                                 

  1 السيد، إسماعيل. نظم المعلومات واتخاذ القرارات نظم المعلومات واتخاذ القرارات نظم المعلومات واتخاذ القرارات نظم المعلومات واتخاذ القرارات . عمان : المكتب العربي الحديث ،[د.ت.].ص.56.

  2 حنفي ، عبد الغفار .أأأأساسيات تنظيم وإدارة األعمالساسيات تنظيم وإدارة األعمالساسيات تنظيم وإدارة األعمالساسيات تنظيم وإدارة األعمال.اإلسكندرية :الدار الجامعية ، 2004.ص.132.
3  HARRIS,ROBERT.Introduction to decision  making  .[ONLINE].Available at the 
Internet: 
http://www.virtualsalt.com/ crebook5.htm (visited in 12 December ,2007) 
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جنـاح املؤسـسات    األساسية للنجاح عمومـا و    ملهارات   اجليد للقرارات يعترب من ا     فاالختاذومنه  

 قراراا بناءا على نظام معلوماـا لـدعم         اختاذوهلذا جند املؤسسات تعتمد أساسا يف       .1خصوصا

     وهو عبارة عن جمموعـة مـن األدوات   ) DSS)DECISION SUPPORT SYSTEMالقرار 

وهو يعكـس    قرارات حمددة،اختاذاألساليب التحليلية اليت ميكن أن تساعد املديرين يف       البيانات و و

  .2حمددة و قرارات سريعةالختاذاحلاجة ملعلومات معينة 

إحـساس املـدير    :ومنه فالدوافع اليت تفيد اإلدارات يف صنع قرارات معينة ميكن إمجاهلا فيما يلي            

ود أكثر من إجـراء أو      جتاه حل املشكلة أو حتاشيها،وج    اعترافه فيها، وجود ضغوط با    وباملشكلة  

ويف ضـوء هـذه     .عدم التأكد من أفضلية أي واحد من هذه اإلجراءات أو البدائل          ل ممكن و  بدي

 القرار البـد  اختاذ قرار ما للحد من أثار املشكلة أو إلغائها ائيا، ولكي يتم اختاذالعوامل البد من  

من وجود املعلومات للمشكلة، ومما الشك فيه أن مستوى القرار أو درجة صحته يتناسـب مـع     

  .3توى املعلومات املتوافرةمس

  

  

                                                 
1Decision making techniques : how to make better dec ision .[ONLINE].Available 
at the Internet: 
http://www.mindtools.com/pages/main/newmn_ted..htm (visited in 12 December 
,2007)   

 ثابت ، عبد الرحمن إدريس. إدارة األعمال إدارة األعمال إدارة األعمال إدارة األعمال : : : : نظريات ونماذج وتطبيقات نظريات ونماذج وتطبيقات نظريات ونماذج وتطبيقات نظريات ونماذج وتطبيقات . اإلسكندرية : الدار الجامعية ، 

.237.ص.2005 2  

  3 الوردي ،زكي حسين. المعلومات والمجتمع المعلومات والمجتمع المعلومات والمجتمع المعلومات والمجتمع .عمان :مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،2002.ص.160.
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  :تصنيف القرارات اإلدارية 1-4-2

تصنف القرارات اإلدارية حسب عدة وجهات نظر منها وجهة نظر علماء القانون اإلداري ومنها              

 .وجهة نظر علماء اإلدارة

  :تصنيف القرارات من وجهة نظر القانون اإلداري -1

 1:، منهارياإلداري القرارات طبقا ملعاييقسم علماء القانون 

قرارات بسيطة وقرارات   : عنيا املعيار إىل نو   رارات طبقا هلذ  وتنقسم الق : تكوين القرار  �

، وهـي    سـريع  ، أما القرارات البسيطة فهي اليت هلا كيان مستقل وأثر قانوين          مركبة

قرارات نابعة من كوا قرارات قائمة بذاا أو غري مرتبطة بعمل قانوين أخر مثل قرار               

قـرار توقيـع عقوبـة علـى          واحد يف إحدى الوظـائف العامـة،       تعيني موظف 

بينما القرارات املركبة فهي اليت تدخل يف تركيبـها أو تكوينـها            .اخل.......موظف

جوانب قانونية متعددة وهذه القرارات ال تصدر مستقلة بل تصاحب أعمال إداريـة             

وجود صـلة   أخرى قد تكون سابقة أو معاصرة أو الحقة على عمل إداري أخر مع              

 ألحـد   امتياز مبنح   رالقرار الصاد تتم على مراحل مثل      وغالبا ما   بينها مجيعا،  االرتباط

 .املوظفني أو الشركات

                                                 

 كنعان ، نواف. اتخاذ القرارات اإلدارية بين النظرية والتطبيقاتخاذ القرارات اإلدارية بين النظرية والتطبيقاتخاذ القرارات اإلدارية بين النظرية والتطبيقاتخاذ القرارات اإلدارية بين النظرية والتطبيق.عمان : مكتبة دار الثقافة 

.248-245.ص.ص.2003، 1  
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ت ا تنظيمية وقرار  قراراتوينقسم القرار طبقا هلذا املعيار إىل        :عموميتهمدى القرار و   �

 حمدود مـن    أما القرارات التنظيمية فتتضمن قواعد ملزمة تطبق على عدد غري          فردية،

يتخذها املدير وتكون يف شكل لوائح فهي ال تسري على فرد بعينه بل على               األفراد،

بينما القرارات الفردية فهي اليت ختاطـب فـردا بذاتـه أو        مجيع األفراد يف املؤسسة،   

 .جمموعة من األفراد كتعيني أو ترقية أو فصل موظف ما

 هذا املعيـار إىل قـرارات ملزمـة        وتنقسم القرارات حسب   :أثار القرار على األفراد    �

النشرات اليت يـصدرها رؤسـاء املـصاحل و         مات واألوامر و  وواجبة ونافذة كالتعلي  

اإلدارات للمرؤوسني لتوضيح إجراءات العمل أو تفسري القوانني أو إرشاد املـوظفني            

 .إىل كيفية تنفيذها

املعيـار إىل  وتنقسم القرارات حسب هـذا      :قوة القرار ومدى خضوعه إلعادة النظر      �

اهليأت املعنوية الطعن فيهـا     فيجوز لألفراد و  أما األوىل    قرارات أولية وقرارات قطعية،   

جيوز  أما الثانية فهي قرارات ائية ال      أمام جهة خمتصة خالل فترة زمنية من صدورها،       

 . عليهااالعتراض

 رات الصرحية القرا و الشفويةوهناك القرارات املكتوبة و   : اختاذهإجراءات  و شكل القرار  �

  .والضمنية
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 1:تصنيف القرارات من وجهة نظر علماء اإلدارة-2

  :يصنف علماء اإلدارة القرارات بناءا على عدة معايري منها

 :بناءا على هذا املعيار جند: وفقا للوظائف األساسية باملؤسسةتصنيف القرارات �

        االختيـار املـوظفني،طرق   مصادر احلصول على     :قرارات تتعلق بالعنصر البشري   -             

 الترقية،كيفية معاجلة الشكاوي    طرق احلوافز،أسس دفع األجور و     العاملني، التعيني كيفية تدريب  و

 .الغياب ودوران العملالتأخري وو

 املستخدمة،كيفية احلصول   اآلالتأنواع    املصنع، اختيارقرارات   :قرارات تتعلق باإلنتاج  -        

  .التخزين وحجمه مصادر احلصول على املواد اخلام، اج،عليها،طريقة اإلنت

األسـواق   أوصافها، و قرارات متعلقة بنوع السلعة اليت سيتم بيعها      :  قرارات تتعلق بالتسويق   -    

حبـوث   الـسلعة،  لترويج   استخدامهااإلعالن الواجب   وسائل الدعاية و   تم التعامل معها،  اليت سي 

  .اخل.........ت وخدمات البيعختزين املنتجاوسائل نقل و التسويق،

، طرق التمويل  السيولة، اخلاصة حبجم رأس املال الالزم و      وهي القرارات  :قرارات تتعلق بالتمويل  -

  .اخل.......كيفية توزيعهاعدالت األرباح املطلوب حتقيقها وم

ت اإلسـتراجتية   االقرار:وبناء على هذا املعيار جند     :تصنيف القرارات وفقا ألمهيتها    �

كيان هي قرارات تتعلق ب   حليوية،وتتخذها اإلدارة العليا و    أيضا القرارات ا   وتسمى

                                                 

  1 كنعان ، نواف.مرجع سابقمرجع سابقمرجع سابقمرجع سابق.ص.ص.259-250.
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جية بالثبات  يت اإلسترات اوتتميز القرار  البيئة احمليطة به،  التنظيم اإلداري ومستقبله و   

 أو اإلعتمـادات املاليـة الالزمـة        االستثماراتوبضخامة   النسيب طويل األجل،  

وهناك أيضا القـرارات    .ا يف مستقبل املؤسسة   وبأمهية النتائج اليت حتدثه    لتنفيذها،

              وهي قـرارات تتخـذها اإلدارات الوسـطى ورؤسـاء األقـسام             :التكتيكية

املصاحل،وغالبا ما دف هذه القرارت إىل تقرير الوسـائل املناسـبة لتحقيـق             و

بناء اهليكل التنظيمي أو حتديد مسار العالقات بـني          األهداف وترمجة اخلطط أو   

جنـد   كما.اخل......االتصالتقسيم العمل،تفويض الصالحيات،قنوات     العاملني،

 مبشكالت العمل اليومي وتنفيذه     أيضا حسب هذا املعيار القرارت التنفيذية وتتعلق      

 اإلدارة املباشرة   اختصاصوتعترب هذه القرارات من      النشاط اجلاري يف املؤسسة،   و

 .أو التنفيذية يف معظم األحيان

وجند القرارات املربجمـة أو     1:قرارات وفقا إلمكانية برجمتها أو جدولتها     تصنيف ال  �

 القرار فيها إىل تفكري     اختاذادولة،وتتخذ ملواجهة املشكالت اليومية اليت ال حيتاج        

 كمـا .اخل.....األجورصرف املنح و   تصريح باخلروج،  إجازة، ترقية، :طويل مثل 

             رارات اليت ال تتكـرر مبعـىن املواقـف        وهي الق :جند أيضا القرارات غري املربجمة    

 .باستمرار القرار فيها ال تتكرر اختاذاملشكالت اليت تقتضي و

                                                 

 سميث ، جين ؛ تر.مركز التعريب والبرمجة .فن اتخاذ القرارات الصائبة فن اتخاذ القرارات الصائبة فن اتخاذ القرارات الصائبة فن اتخاذ القرارات الصائبة .بيروت :الدار العربية للعلوم 

.16-15.ص.ص.1999، 1  
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وجند حسب هذا املعيار قرارات تتخـذ        :اختاذهاتصنيف القرارات وفقا لظروف      �

 بعد توفر املعلومات املطلوبة عن املشكلة حمـل         اختاذهاويتم   حتت ظروف التأكد،  

كد وتتطلب خربة وأسـاليب  جند قرارات تتخذ حتت ظروف عدم التأ    كما.القرار

 . أفضل البدائل احملتملةالختيارإحصائية رياضية و

القـرارات  :وجند حسب هـذا املعيـار      :نيف القرارات وفقا للنمط القيادي    تص �

والقرارات الدميقراطيـة    يعلنها على املوظفني،   اليت تتخذ من قبل املدير و      االنفرادية

 . تتخذ باملشاركةوهي اليت 

 : مراحل صناعة القرار1-4-3

  :متر عملية صناعة القرار بعدة خطوات منها

وإمنا تسبقها مرحلة التعرف على      ،القرار اإلداري ال ينشأ من العدم     إن  1:مرحلة حتديد املشكلة  -1

  .األسباب اليت ساعدت على ظهورهال التعرف على أبعادها املختلفة ووتشم.املشكلة

ومن الـضروري   .جتميع احلقائق بشأا  د ا حتليل املشكلة وتصنيفها و     ونقص 2:شكلةحتليل امل -2

 اختاذ عند   استشارتهومن الذي جيب     تصنيف املشكلة لغرض معرفة من الذي جيب أن يتخذ القرار،         

 وبدون هذا التصنيف املسبق يكون من الصعب جدا حتويل القرار النهائي إىل عمل فعـال،              .القرار

                                                 
1  Problem-solving and decision making: simple process  for problem-solving 
and decision making .[ONLINE].Available at the Internet: 
http://www.businessballs.com/problemsolving..htm (visited in 12 December ,2007)   

 منصوري ، بدوي.دراسات في األساليب الكمية واتخاذ القراراتدراسات في األساليب الكمية واتخاذ القراراتدراسات في األساليب الكمية واتخاذ القراراتدراسات في األساليب الكمية واتخاذ القرارات. اإلسكندرية: الدار الجامعية 

.48.ص.1987، 2  
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وقـع القـرار علـى       الفترة الزمنية املستقبلية للقرار،    :م التصنيف حسب أربعة أسس    وعادة ما يت  

  . النوعية اليت تدخل يف القرار ومدى التكرار املنتظم للقراراالعتباراتحدود  الوظائف األخرى،

  1:معرفة البدائل احملتملة ومقارنتها-3

حيان يستعني املدير مبـساعديه أو      ويف معظم األ   مبعىن وضع جمموعة من احللول اجلديدة للمشكلة،      

 .وقد تستعني املؤسسة مبكاتب اخلربة مستشاريه لتحديد هذه البدائل،

   2: مرحلة تقييم البدائل-4

وتتم عادة   تأيت مرحلة تقييم هذه البدائل،     بعد حتديد املشكلة وحتليلها و إجياد البدائل املالئمة هلا،        

 .ت لكل بديل من البدائلهذه العملية بتحديد اإلجيابيات و السلبيا

  3: البديل املناسب وتطبيق احللاختيار مرحلة -5

 البديل األفضل من البدائل اليت متت املفاضلة    اختيارتؤدي عملية املفاضلة بني البدائل يف النهاية إىل          

 .بينها على أساس البديل الذي يتماشى مع ظروف وإمكانيات املؤسسة

  :يذ القرار ومتابعتهتقييم النتائج املتوقعة وتنف-6

 هـذا   اختيـار  القرارات هي تقييم النتائج أو العوائد املتوقعة من          اختاذإن املرحلة النهائية يف عملية      

  .البديل

  
                                                 
1 Problem-solving and decision making: simple process for problem-solving and 
decision making. Ibid . 
2 IBID. 

�j.  ا��ردي ،زآ6 ح#��� W163.ص.��ج. 3  
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  : القرار اختاذ عوائق 1-4-4

هناك العديد من العوائق اليت تقف أمام اإلدارة كحاجز وتعرقل عملية صناعة القرارات باملؤسسات          

  :اونذكر منه

  :ائق الداخليةالعو •

فالنقص يف   وهذه العوامل ميكن أن تؤثر على القرار،       الفنية،وتتمثل يف العوائق املالية، البشرية و     

 إنتاجية متطورة قد حتتم على      بآالت االستعانةاألموال أو عدم قدرة املوظفني الفنية أو ضرورة         

دير يساهم بصفة كبرية    ختتار حال أخر،كما أن امل     صرف النظر عن حل يعترب األفضل و       اإلدارة

بينما يعـرب القـرار     ويعرف املدير اجليد من خالل قرارات جيدة،       يف صناعة القرار باملؤسسة،   

 .1 مبهام وظيفتهاالضطالعالضعيف عن مدى تعسر املدير يف 

 : العوائق اخلارجية •

 ملوردين،ا املؤسسات املنافسة،  و الشركات :ئة اخلارجية للمؤسسة مثل   وتتمثل يف احمليط أو البي    

 .الوسطاء وغريها من العوامل اخلارجية اليت تؤثر على املؤسسة املستهلكني،

  

  

 

                                                 

 جمال الدين، سامي. اإلدارة والتنظيم اإلداري اإلدارة والتنظيم اإلداري اإلدارة والتنظيم اإلداري اإلدارة والتنظيم اإلداري . اإلسكندرية :مؤسسة حروس الدولية للنشر والتوزيع 

.252.ص.2004، 1  
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  :ــةخالصـ

فتناولنا يف البداية   به من مفاهيم،  ارتبط تناولنا يف هذا الفصل موضوع املؤسسة اإلقتصادية وكل ما        

  مالية و تؤخذ فيهليةاستقال له   اقتصادي و اجتماعيماهية املؤسسة اإلقتصادية حيث عرفنا أا نظام        

البشرية وذلك من أجل حتقيق هدف معني،كما أن هذه املؤسسة          القرارات حول الوسائل املادية و    

وهذه املؤسسة ال تنشأ يف فراغ بل  جيب أن يكون هلا هيكل تنظيمي لكي تستطيع القيام بوظائفها،  

وتتم  د من إجياد احللول هلا،    ظهور مشاكل وصعوبات الب    إىليف حميط تؤثر فيه و تتأثر به مما يؤدي          

وعليه فإن توافر املعلومات   القرار اليت تعتمد على املعلومات يف جناحها،اختاذذلك عن طريق عملية    

  .املشكالت األخرىو كشف عن اخللل املوجود يف املؤسسةالدقيق يؤدي إىل ال

  االسـتفادة  أجل   تعاجل من  توجد هذه املعلومات، وكيف تنظم و       هو أين  ،ولكن السؤال املطروح  

  . يف إدارة املؤسسة؟استخدامهابالتايل  القرارات باملؤسسة اإلقتصادية و يف صناعةاستخدامهاو منها
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:متهيد  

لقد أصبحت املعلومات يف عصرنا احلاضر مصدرا رئيسيا وهاما حلياة املؤسسة ودميومتها لدرجة 

القتصادية بشكل عام ، ونتيجة للتطور املتسارع يف احلياة التنظيمى أحيانا بالدرة الدموية لأا تسم

بشكل خاص وتضخم عدد املعطيات واملؤشرات وكثافتها أمثرت أمهية وجود نظم ويف املؤسسة 

معلومات تفيد وبشكل فعال متخذي القرارات يف كافة مجيع املستويات داخل املؤسسة، وبالتايل 

معاجلتها للحصول على املعلومات أصبح ضروريا من أجل خدمة فإن تطور أساليب مجع البيانات و

  .عمليات اختاذ القرارات

ا فإن مفهوم القرارات تطور أيضا ومع تطور املعلومات ومفاهيمها وأساليب مجعها واستغالهل   

هذه األخرية أصبحت  ، املشكالت اليت تواجهها املؤسساتأصبح أكثر تعقيدا ليتالءم مع خمتلفو

توحا يتالءم مع البيئة اخلارجية فيؤثر فيها ويتأثر ا مما يزيد من تعقد املشاكل لتتطور نظاما مف

، وحىت يتسىن هذا كان  على أسس وقواعدبذلك أشكال خمتلفة من القرارات اليت جيب أن تبىن

يات واملعلومات لزاما على املؤسسات أن تصمم أنظمة للمعلومات تستوعب الكم اهلائل من املعط

علومات إىل املستفيدين منها ، وتسهل عملية التخزين واملعاجلة وكذا إيصال تلك امل تتعامل معهااليت

  .جل توظيفها يف اختاذ القرار باملؤسسةمن أ
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ما هي     قتصادية من القيام بنشاطاا؟ علومات اليت حتتاجها املؤسسة اإلومنه، فما هي طبيعة امل

سسة االقتصادية؟ وما هو الدور الذي يلعبه نظام املعلومات يف خمتلف نظم املعلومات املتوفرة باملؤ

 املؤسسة االقتصادية يف مجيع املستويات؟ 

 
قتصادية املعلومات يف املؤسسة اإل1.2   

: تعريف املعلومات1.1.2  

، و إمنا هي مصطلح ال  حمددة املعىن أو حمدودة املعاينإن كلمة معلومات ليست كلمة بسيطة

بني درات من املعاين، تباعد بينها وحات األخرى اليت حتمل يف أعماقها منحخيتلف عن املصطل

لفئات يف الكثري من املعىن القاموسي هلا مما أدى إىل كثافة استعماهلا من جانب العديد من ا

قد تضمن اإلنتاج الفكري من تعريفات للمعلومات جتاوز هذه التعاريف وفقا إلحدى و. ااالت

وتنوعت تعاريف املعلومات ومنه خنلص للقول بأنه قد تعددت  . 1ائة تعريفاإلحصائيات أربعم

  :يلي نذكر منها ماو

تصل املفهوم امل"املعلومات على أا املكتبات وتعرف املعلومات يف املوسوعة العربية ملصطلحات 

احلقائق "قد عرفها قاموس البنهاوي املوسوعي على أا و. 2"تناوهلا بالبيانات نتيجة لتجميعها و

                                                 

 قاسم، حشمت. المعلومات واألمية المعلوماتية في مجتمعنا المعاصرالمعلومات واألمية المعلوماتية في مجتمعنا المعاصرالمعلومات واألمية المعلوماتية في مجتمعنا المعاصرالمعلومات واألمية المعلوماتية في مجتمعنا المعاصر.... االتجاهات الحديثة للمكتبات 

  1والمعلومات.1994ع.1.ص.16

دار :الرياض. المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلوماتالمعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلوماتالمعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلوماتالمعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات.  الشامي ، أحمد،السيد،حسب اهللا  2   

   .572.ص.1988النسخ،
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معناه  و– وسط بيانات – باستخدام وحدة املوصلة أو الرسالة تستخدم لتمثيل حقيقة أو مفهوم

مما جاء يف هذا التعريف فإن املعلومات و. 1"عملية توصيل حقائق أو مفاهيم من أجل زيادة املعرفة 

ميكن أن يرجع هذا فة، وه والذي يؤدي إىل زيادة املعرتعين عملية االتصال أو ما يتم إيصاله أو تلقين

اليت تعين  و INFORMATIONالتعريف إىل كون كلمة معلومات مشتقة من الكلمة الالتينية 

  .2"اإلعالم أو عملية االتصال مبعىن نشر املعلومات "

عبارة عن " يف كتاما إدارة املعلومات على أا "جامبل بول"و" بالكويل جون"ويعرفها كل من 

جتدر هنا اإلشارة إىل أن املعلومات يتم إنتاجها من و . 3"البياناتوالقيم وجمموعة من اخلربات 

   .4البيانات أي أن البيانات تعرب عن املادة اخلام بينما تعرب املعلومات عن املنتج النهائي

اليت على ضوئها يتم اختاذ على أا ناتج معاجلة وتشغيل البيانات و" مد سويلمنبهان حم"يعرفها و

املنتوج  وهو ما ذهب إليه حممد خليل الشماع الذي يعترب املعلومات املادة األولية، و5القرارات

  .  6النهائي الذي هو القرار

: يلي  بالتايل فيمكن أن خنلص إىل تعريف املعلومات كماو  
                                                 

خليفة ،شعبان....قاموس البنهاوي الموسوعي في مصطلحات المكتبات قاموس البنهاوي الموسوعي في مصطلحات المكتبات قاموس البنهاوي الموسوعي في مصطلحات المكتبات قاموس البنهاوي الموسوعي في مصطلحات المكتبات وا��.-,م�ت القاهرة: [د.ن.]،1991 

.224.ص.   1  
2 Orsnoni, Jacques. Management stratégique: la politique générale de 

l'entreprise  .Paris: Vinbert,1994.p.71. 

  3 بالكويل،جون،جاميل،بول.إدارة المعلوماتإدارة المعلوماتإدارة المعلوماتإدارة المعلومات.القاهرة:دار المعارف للنشر،2003.ص.09.

 شحاتة،أحمد بسيوني.نظم المعلومات المحاسبية في شركات التأمين والبنوك التجاريةنظم المعلومات المحاسبية في شركات التأمين والبنوك التجاريةنظم المعلومات المحاسبية في شركات التأمين والبنوك التجاريةنظم المعلومات المحاسبية في شركات التأمين والبنوك التجارية.بيروت: الدار 

.13.ص.1995الجامعية، 4  

  5 نبهان،محمد سويلم....نظم المعلوماتنظم المعلوماتنظم المعلوماتنظم المعلومات::::تحليل وتصميمتحليل وتصميمتحليل وتصميمتحليل وتصميم.القاهرة: المكتبة األكاديمية،1996.ص.19.

  6 محمد،خليل الشماع.التنظيم و إدارة األعمالالتنظيم و إدارة األعمالالتنظيم و إدارة األعمالالتنظيم و إدارة األعمال.بغداد:وزارة التعليم العالي،1980.ص.114.
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قد تكون عن األماكن أو عن األشياء أو عن يانات بعد استخدامها وتناوهلا واملعلومات هي الب

تسب من خالل البحث أو القراءة أو االتصال بني األفراد أو اتصال اإلنسان مع مصدر تك والناس

  .من مصادر املعلومات

  

   : أوجه االهتمام باملعلومات 2.12

، بسبب أن الكلمة تستخدم يف ة للمعلومات يشوبه نوع من الغموضإن فهمنا للطبيعة األساسي

هتم الكثريون مبفهوم املعلومات واختلفت كما ا.يةات املختلفة يف حياتنا اليومالعديد من السياق

االقتصادية للمعلومات خصائص كما أن اخلصائص ب واملفاهيم والتصورات، األسباالدوافع و

  :، الشيء الذي أدى إىل النظر إىل املعلومات من أوجه متعددة عديدة ومعمقة  وغري عادية

، فاملعلومات وبني منتج املعلوماتوجيب هنا التمييز بني املعلومات : املعلومات كمنتج •

 ترتبط مبفهوم التبادل االقتصادي، فكرة املنتجاملنتجات، ونفسها هي حمتوى تلك 

   .1املعلومات يتم تبادهلا من خالل منتجات املعلوماتو

لف يشري هذا إىل مادة يف كتاب أو يف عقل شخص ما أو يف م و:املعلومات كسلعة •

ا تأخذ قيمة ندما ينظر إىل املعلومات كسلعة فإا غالبا معو. مؤسسة أو بند إحصائي مفرد

يتضح بذلك معىن عبارة أن اس يف النشاط وتصبح إدارة السلعة هي األساقتصادية، و

                                                 

 متولي ،ناريمان.إقتصاديات المعلومات إقتصاديات المعلومات إقتصاديات المعلومات إقتصاديات المعلومات ::::دراسة لألسس النظرية وتطبيقاتها العلميدراسة لألسس النظرية وتطبيقاتها العلميدراسة لألسس النظرية وتطبيقاتها العلميدراسة لألسس النظرية وتطبيقاتها العلمية على مصر وبعض الدول ة على مصر وبعض الدول ة على مصر وبعض الدول ة على مصر وبعض الدول 

  1األخرىاألخرىاألخرىاألخرى. ا لقاهرة:المكتبة األكاديمية،1995.ص.77.
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مى حبوار الشمال الغين كما برزت املعلومات كسلعة إستراتيجية فيما يس.1املعلومات قوة 

قابل املوارد الطبيعية املتوفرة يف اجلنوب الفقري املتخلف يعرضها الشمال ماملتقدم و

. 3"االستهالكية وتدخل يف القرارات اإلنتاجية وأا سلعة ذات منو داخلي "كما .2اجلنوب

يتضح مما سبق أن املعلومات ميكن النظر إليها على أا سلعة شأا يف ذلك شأن بقية و

لع يف أا ال تفىن بل ن الستسوق إال أا ختتلف على غريها موتستخدم والسلع فهي تنتج 

  . اة والسيطرة على البيئةبالتايل ال ميكن االستغناء عنها لتوفري مقومات احليوتتجدد وتنمو 

ايا ، جند أن املورد يتمتع مبز إذا نظرنا إىل املعلومات كمورد:املعلومات كمورد اقتصادي  •

 اإلنسان على ةحيا فاملعلومات عماد أي نشاط بشري و،ال تتوفر يف غريه من املوارد

. أقل سلسلة متصلة من القراراتالعام ممارسة لإلدارة مبعانيها الواسعة أو املستويني اخلاص و

 . 4اإلدارة باملخاطرة احملوسبةي الفيصل بني اإلدارة بالتجربة واخلطأ واملعلومات هو

قيقها هلا قيمة اقتصادية يف حت عديدة بالتكاليف االقتصادية، وفاملعلومات ترتبط يف ظروف

، 5غريهاات واالستهالك الشخصي املباشر وفقد تستخدم الختاذ القرار.ألغراض شىت 

ان على استثمار موارده قدرة اإلنسكن بدونه استثمار أي مورد آخر واملعلومات مورد ال ميو

                                                 

  1 قاسم ،حشمت.مدخل دراسة المكتبات والمعلوماتمدخل دراسة المكتبات والمعلوماتمدخل دراسة المكتبات والمعلوماتمدخل دراسة المكتبات والمعلومات.القاهرة:دار غريب،1991.ص.20..

  2 بدر،أحمد.علم المعلومات والتكامل المعرفيعلم المعلومات والتكامل المعرفيعلم المعلومات والتكامل المعرفيعلم المعلومات والتكامل المعرفي.القاهرة:دار قباء،1998.ص.18.

  3 بدر،أحمد. التكامل المعرفي لعلم المعلوماتالتكامل المعرفي لعلم المعلوماتالتكامل المعرفي لعلم المعلوماتالتكامل المعرفي لعلم المعلومات. القاهرة:دار غريب،2002.ص.314.

  4 قاسم ،حشمت.المرجع السابقالمرجع السابقالمرجع السابقالمرجع السابق.ص.30.

  5 الوردي،زكي حسين.المرجع السابقالمرجع السابقالمرجع السابقالمرجع السابق.ص.177.
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البشرية رهينة بقدرته على استثمار املعلومات أو إذا كان اإلنسان استثمر اآلن موارد املادية و

، فإن ذلك مل يتحقق إال باستثمار ما توفر احلرارية والطاقة الكهربائية والطاقة الشمسيةاقة الط

 .سبل اإلفادة منها ومن معلومات حول خصائص هذه املوادلديه 

سلعة ال من خالل ما تقدم ميكن اعتبار املعلومات كمورد اقتصادي هام كما ميكن اعتبارها و

قدم أو تطور على املستوى الكلي أو اجلزئي رهني باحلرص أن أي تميكن االستغناء عنها ، و

االهتمام بقضية املعلومات جبوانبها املختلفة سواء وفري مقومات استثمار املعلومات وعلى ت

  .1"املواد األولية أو عن املنتجات التجارية"كانت حول 

  

  : أسباب احلاجة إىل املعلومات يف املؤسسة 3.1.2

 ،جة ماسة للمعلومات لتسيري نشاطهاالعوامل اليت جتعل املؤسسة حباوهناك مجلة من األسباب 

بيئة اخلارجية املتمثلة يف هذه العوامل منها ما هو متعلق بالعوامل احمليطة باملؤسسة سواء الو

طبيعة نشاطها أو باملؤسسة ومنها ما متعلق  وغريها أو البيئة الداخلية، واملستهلكنيالسوق و

   2:يلي  بشكل عام فيما األسباب و وتتمثل هذهخصائصها

                                                 
. nformation documentaire dans la société contemporai neL’I. Hubert, Fondain 1

Revue Maghrébine de documentation et d'information, 2001,n°11.p.p.146-164. 
 

  إدريس ، ثابت عبد الرحمن. المدخل الحديث في اإلدارة العامةالمدخل الحديث في اإلدارة العامةالمدخل الحديث في اإلدارة العامةالمدخل الحديث في اإلدارة العامة . اإلسكندرية: الدار الجامعية،2003 

.138.ص. 2  
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   ،التشريعية، السريعة يف البيئة احمليطة ممثلة يف القوى السياسيةالتغريات املستمرة و •

من التكنولوجية، وأن التكيف مع هذه املتغريات ال ميكن حتقيقه ، االجتماعية واالقتصادية

  .احلديثة عنهادون توفري املعلومات الدقيقة والكافية و

، قدمة من طرف املؤسساتاملنتجات املنني والرأي العام على اخلدمات وسخط املوطتزايد  •

مدى رضا املستهلك من جل معرفة ما نوات مفتوحة لتدفق املعلومات من أاستوجب توفر ق

  .السريع للبيانات املتوفرة يف هذه الصورة خالل البحوث والدراسات والتحليل الدقيق و

فري الدراسات لتوعية املتاحة يفرض حتمية البحوث ولطبياملوارد االعجز يف الطاقة و •

اختاذ القرارات املناسبة يف الوقت املناسب لتوفري مصادر بديلة املعلومات الكافية للتخطيط و

 .واملوارد اليت تتطلب القدرة وارتفاع التكلفةللطاقة 

 

  : أمهية املعلومات يف املؤسسة 4.1.2

تمع واإلدارة مذهلة حققت تغريات بنيوية عميقة يف ا تطورات 20لقد شهدت اية القرن 

 18، وتلك التغريات ال ميكن مقارنتها إال بتغريات الثورة الصناعية اليت حدثت يف القرن واالقتصاد

 صناعية والثانية لقد  اتسمت هاتان الثورتان بطابع التقدم التكنولوجي فاألوىل ثورةو 19والقرن 

.  وحامسا يف حياتنا املعاصرةقد أصبحت املعلومات اليوم تلعب دورا هاماوبذلك ف ،ثورة املعلومات

مما الشك فيه أن املعلومات سواء من حيث تكنولوجية إنتاجها أو من حيث استخداماا و
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 أمهية " FAIRHOLMلقد أكد ختالف أنواعها فطبيعة نشاطها، وأصبحت العمود الفقري على ا

البقاء بالنسبة للمؤسسات ة وإىل أن املعلومات هي السبيل للحيااملعلومات للمؤسسات عندما أشار 

والتطور دورها الفاعل يف حتقيق التقدم العلمي ا أنه أصبحت للمعلومات مكانتها وكم.1"املعاصرة

النتقال إىل اتمع املعلومايت إذا ما أحسن وضع اخلطط العلمية لتحديد مصادر متطورة الثقايف وا

 القادرة على التعامل القوى البشرية املؤهلة املعلومات واالتصاالت و تقنياتمزودة بأحدث

أهداف  واملعرفة ملعلومات وأمهيتها يف حقل العلم وخدمات املعلومات املدركة لقيمة اوتقنيات و

  .التنمية الوطنية 

تصنيع   واخلربات اليت يتم يف ضوئها حتويل لومات كمادة أولية فهي األفكار وكما تدخل املع

ل األساسي يف اإلنتاجية اجليدة من املعروف أن العامىل سلع استهالكية أو إنتاجية، واملواد إ

ميكن تقدمي بعض األمثلة على نظم املعلومات الصناعية مثل رتفعة هو ما يسمى بالتقدم الفين، واملو

سات للمؤسقيام دولة الربتغال بتطوير نظام معلومات خاص بالصناعة لتحسني نقل املعلومات 

عدد من بالتعاون مع املؤسسات الصناعية و.  م1987قد بدأ الربنامج عام التجارية والصناعية، و

 باململكة "شيفيلد"مراكز املعلومات التابعة لوزارة الصناعة وقسم دراسات املعلومات جبامعة 

  . 2املتحدة
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التنمية الصناعية  بصفة عامة ولتنشيط عجلة التنميةبالتايل تعترب املعلومات إحدى املوارد األساسية و

املباشر بالتقنية هي أكرب منتج ومستهلك للمعلومات، ذلك ألن الصناعة بارتباطها وبصفة خاصة 

أيت يف يؤكد أغلب االقتصاديني على أن املعلومات تو. ساسي لعملية التنمية الشاملةهي احملرك األو

الت اإلنتاج تزداد يف أي قطاع من ، كما يؤكدون أن معداألمهية قبل عنصر املادة والطاقة

  م ا القطاعات بزيادة املعلومات اليت يتم اإلملا

على أن الوضع السيئ القتصاديات معظم الدول النامية قد يزداد سوءا وتطبيق أكرب جزء منها، و

  .إذا استمر إمهال قطاع املعلومات فيها 

 فهي األساس لعملية التخطيط والرقابة ية،قتصاد أمهية املعلومات يف املؤسسات اإلمن هنا تظهرو

هي اجلسر الذي تعرب عليه املؤسسات للوصول إىل الكفاءة  جوهر عملية اختاذ القرارات، وهيو

  .التميزو

 

  : طبيعة املعلومات اليت حتتاجها املؤسسة 5.1.2

رات يتوقف صواب هذه القرام على اختاذ القرارات بشأا، وإن خمتلف العمليات باملؤسسات تقو

ن البدء بوضع اخلطط على مدى توفر املعلومات املالئمة ، فليس من املعقول على املسريي

اليت تسمح بتقييم البدائل احملتملة اإلستراتيجية وتطويرها من دون توفر املعلومات وحتديد طبيعتها و
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مات يف ميكن متييز حاجات املؤسسة من املعلوألهداف اليت تسعى هلا املؤسسة ولتحقيق خمتلف ا

  :ثالث أنواع أساسية تتمثل فيما يلي 

 

  : املعلومات البيئية 1.5.1.2

العامل اخلارجي إىل داخل املؤسسة، هي املعلومات اآلتية من سمى أيضا باملعلومات اخلارجية، وتو

 ذلك طلبات الزبائن املعلومات املتراكمة عن السوق مبا يف:تشمل معلومات هذه الفئة و

ذلك الوضع السياسي واالقتصادي والتيارات ات عن بيئة األعمال مبا يف ، معلوموتفضيالم

تتعامل املؤسسة باستمرار مع هذه و. 1أدائهمو االجتماعية، معلومات عن خطط املنافسني

ها صورة واضحة عن حميط املؤسسة املعلومات حيث حتصل عليها من خالل البيئة حبيث تعطي

  .2امل اقتصادية، سياسية، اجتماعية وقانونيةخمتلف العوامل املؤثرة فيها من عوو

ينجر عن الدراسة جائية والبعض اآلخر يعرف تغريات فوهذه العوامل بعضها يتغري ببطء و

لبيئة االقتصادية العامة غري دقيقة لرات أن تكون معلومات غري صادقة والسطحية هلذه املؤش

ا ألن املؤسسة يف كثري من األحيان ، كما ميكن أن تؤدي إىل استنتاجات معاكسة متامللمؤسسة

أن توفر كل اإلمكانيات البشرية هلذا البد على املؤسسة ادرة على تغيري هذه املؤشرات، وغري ق

                                                 

  1 سميث ،جين . . . . فن اتخاذ القرارات اإلداريةفن اتخاذ القرارات اإلداريةفن اتخاذ القرارات اإلداريةفن اتخاذ القرارات اإلدارية. بيروت : الدار العربية للعلوم ،1999.ص.38.

  2 أيوب ، نادية. . . . نظرية القرارات اإلداريةنظرية القرارات اإلداريةنظرية القرارات اإلداريةنظرية القرارات اإلدارية.... دمشق : منشورات جامعة دمشق ،1994.ص.215.
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ذه املؤشرات لتكوين صورة واضحة وصحيحة ودقيقة لتحقيق أهدافها واختاذ املادية لفهم هو

  . القرارات املناسبة 

  : املعلومات التنافسية2.5.1.2

إعطاء فسة هامة ألغراض التنبؤ بالطلب وحتديد األهداف و املعلومات اخلاصة باملؤسسات املناتعترب

    1: اخلطط الالزمة لتحقيق هذه األهداف و ميكن تصنيفها إىل 

 حصة السوق لرحبية ، العائد على االستثمار وشمل اوي: مؤشرات األداء املاضي •

  .ضعف املنافسني الت قوة وليت تساعد يف حتديد جماغريها من البيانات او

  .ااالت اإلعالمية وتشمل إستراتيجيات التغيري و: مؤشرات النشاط التجاري •

غريها من اخلطط املؤثرة ومات عن خطط املنتجات اجلديدة وتشمل معل :اخلطط املستقبلية •

 . على مستقبل املؤسسة 

  نواع املنتجات ، أ أيضا معلومات عن مواقع املشاريع، مصادر رأس املالكما تشمل

   .2املعداتو

  : املعلومات الداخلية 3.5.1.2

ؤسسة على شكل بيانات وسجالت وتقارير أوضاع تعترب املعلومات اليت تسجلها وحتتفظ ا امل

 املراقبةووضع معايري التقييم  الستخدامها يف أغراض التخطيط وذلكالعمل وإجراءاته وصعوباته، و

                                                 

  1 أيوب ، نادية . مرجع سابقمرجع سابقمرجع سابقمرجع سابق.ص.213.

  2 الطائي ، محمد عبد حسين. المدخل إلى نظم المعلومات اإلداريةالمدخل إلى نظم المعلومات اإلداريةالمدخل إلى نظم المعلومات اإلداريةالمدخل إلى نظم المعلومات اإلدارية . عمان: دار وائل ، 2004. ص.239.
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تعمل على علومات وتكون شخصية املؤسسة، واليت تنشر املت ووالوسائل املنتشرة يف املؤسسا

األكثر استعماال يف إيصال الثقافة هلا من خالل اجلريدة احمللية اليت تبقى الوسيلة اإلعالمية 

 جوانب القوة اليت حتدد من خالهلا حتتاج إىل املعلومات الداخلية وبالتايل فاملؤسسةاملؤسسات، و

، يف طيط على مجيع املستويات اإلداريةأا ضرورية لكل عمليات التخ، كما والضعف يف املؤسسة

ها البيئة اليت تعمل ا اخلارجية هي اليت حتدد القيود اليت تفرضات التنافسية وحني أن املعلوم

.1، لذلك على املؤسسات أن تعمل على احلصول على املعلومات من خمتلف مصادرهااملؤسسة  

تتحصل على يف احمليط الذي تنشط فيه عموما ورفة كل ما جيري حىت تتمكن املؤسسة من معو

، البد أن تتوفر على نظام معلومات تاجها يف التخطيط والرقابة واختاذ القراراتاملعلومات اليت حت

ايل يساعد على بالتويراقبها باستمرار و ك إذ يزودها بكل ما جيري خارجها يساعدها على ذل

  .  2بالتايل يساعد يف إدارة املؤسسة وتنظيم املعلومات ومعاجلتها 

   ماهية نظم املعلومات 2.2

  : تعريف النظام1.2.2

  :نذكر منها ما يلي د من التعاريف ملصطلح النظام، وهناك العدي

 اإلجراءاتظام على أنه جمموعة من الوسائل واملعلومات النرف املوسوعة العربية للمكتبات وتع

 التفاعل املنظم لتشكل كال منظما لتحقيق نتيجة ائية أو وظيفة التقنيات املؤلفة معا عن طريقو

                                                 
: Paris . information dans l’entreprise'upports dLes S. Sophie Peters von, Denis 1

CFPJ,[s.l.].p.23 
.3.p.1972,Librairies. éd: Paris. entreprise'Economie d. jean-grand, Paul 2 
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الوسائط املكونة اليت تنفذ اإلجراءات وفق يضا على أنه جمموعة من األجهزة وتعرفه أحمددة، و

هو عبارة عن ترتيب منطقي للمعطيات أو األشياء أو ضح و حمدد إلجناز شغلة معينة، وأسلوب وا

  .1األفراد أو املبادئ 

        ملالحظ أن التعاريف اليت أعطيت ملصطلح النظام يف املوسوعة العربية للمكتبات او

 للنظام ، وهي الوسائل املادية والبشرية  املعلومات ركزت على العناصر األساسية املكونةو

، كما أا  نظام املعلومات من تعريف النظامهذه التعاريف أقرب إىل تعريفومصادر املعلومات، و

 يف تعريفه للنظام حيث عرفه "أمحد عمر"هو ما تطرق إليه طرق إىل مكان تواجد هذا النظام وتتمل 

. 2"مع بيئتها لتحقيق هدف معني اء اليت تتفاعل مع بعضها البعض و جمموعة من األجز"على أنه 

 تأثر به مني وحيث نالحظ يف هذا التعريف تطرق املؤلف إىل تفاعل النظام مع حميطه حيث يؤثر

املالحظ على هذا التعريف أنه أقرب إىل تعرف املؤسسة منه إىل النظام و، أجل حتقيق قيمة مضافة

  .مبعىن أن هذا التعريف يقصد بالنظام املؤسسة أو املنظمة 

كونات املتفاعلة إلجناز  يعرف النظام على أنه جمموعة من العناصر أو امل"مرسي نبيل حممد"جند و

، الت، التشغيلاملدخ: ظام الرئيسية على أربعة عناصر وهينتشتمل مكونات الأهداف و

  .3املعلومات املرتدةواملخرجات 

                                                 

  1 الشامي ، أحمد محمد ، السيد، حسب اهللا. مرجع سابقمرجع سابقمرجع سابقمرجع سابق.ص.2138.

  2 همشري ، عمر أحمد. المرجع في علم المكتبات والمعلوماتالمرجع في علم المكتبات والمعلوماتالمرجع في علم المكتبات والمعلوماتالمرجع في علم المكتبات والمعلومات . عمان: دار الشروق ، 1997.ص.178.

  3 مرسي ، نبيل محمد. التقنيات الحديثة للمعلوماتالتقنيات الحديثة للمعلوماتالتقنيات الحديثة للمعلوماتالتقنيات الحديثة للمعلومات . اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة ، 2005.ص.12.
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للنظام إال أنه املالحظ أن هذا التعريف كالتعاريف السابقة تطرق إىل العناصر األساسية املكونة و

  .تقييمه  وهي اليت متكن من مراقبة أداء النظام أضاف عنصرا آخر وهو املعلومات املرتدة و

 من خالل استعراض هذه التعاريف ميكن أن خنلص إىل القول أن النظام عبارة عن جمموعة منو

  .ال تؤدي وظائفها إال إذا كانت جمتمعة مع بعضها البعضالعناصر املترابطة فيما بينها و

 

  : تعريف نظام املعلومات 2.2.2

  :نذكر منها ما يلي  وم اليت قدمت لنظام املعلومات،املفاهيهناك العديد من التعاريف و

االتصاالت نظام املعلومات على أنه عبارة طلحات نظم تكنولوجيا املعلومات و يعرف معجم مص

مجيع املواد الضرورية ملعاجلة املدخالت  تنسيقي حيتوي على وسائل مادية وبشرية وعن نظام كلي

حيوهلا إىل ات وعاجل البيانيعرف أيضا بأنه النظام الذي يو. 1ختزين البيانات باملؤسسةوإخراجها و

تستخدم خمرجات هذا النظام الختاذ القرارات  املستفيدين من نظام املعلومات ويزود الومات ومع

  .2التحكم داخل املؤسسة وعمليات التنظيم و

                                                 

 محمد ،ذياب. معجم مصطمعجم مصطمعجم مصطمعجم مصطلحات نظم وتكنولوجيا المعلومات ولحات نظم وتكنولوجيا المعلومات ولحات نظم وتكنولوجيا المعلومات ولحات نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاالتصاالتاالتصاالتاالتصاالت . القاهرة : الدار الدولية للنشر 

.37.ص.1995، 1  

  2 محمد ، خليل الشماع. التنظيم و إدارة األعمالالتنظيم و إدارة األعمالالتنظيم و إدارة األعمالالتنظيم و إدارة األعمال . بغداد: وزارة التعليم العالي، 1980.ص.596.
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توزيع نمطية اليت تتضمن جتميع وتشغيل وختزين ويعرفه البعض على أنه جمموعة من اإلجراءات الو

الرقابة داخل هذه واملعلومات اليت حتتاجها املؤسسة دف تدعيم اختاذ القرارات نشر واسترجاع و

  .1املؤسسة

        البشرية موعة منظمة من املوارد املادية والربجمية وعلى أنه جم  ROBERT REIXيعرفهو

والعمليات اليت تسمح باقتناء ومعاجلة وختزين املعلومات يف شكل بيانات ونصوص املعطيات و

  . 2أصوات يف املؤسسة وورصو

 أنه  لنظام املعلومات حيث تعرفه على" الكردي منال"تعريف واملالحظ أن هذا التعريف يتداخل و

د البيانات واليت تقوم موارجمموعة منظمة من األفراد واملعدات والربامج وشبكات االتصاالت و

. 3الرقابة داخل املؤسسةواون ملساندة اختاذ القرارات والتعتوزيع املعلومات بتجميع وتشغيل و

 "حسني أمحد"هو ما ذهب إليه أيضا  نظام املعلومات باختاذ القرار وهذا التعريف ربط خمرجاتو

 ومترابطة من األعمال والعناصر واملوارد اليت ملعلومات على أنه جمموعة متجانسةإذ عرف نظام ا

توصيل معلومات مفيدة ملتخذي قابة البيانات بغرض إنتاج ورتقوم بتجميع وتشغيل وإدارة و

  .4خطوط االتصال والقرارات من خالل شبكة من قنوات

                                                 

  1 النجار ،فايز جمعة. نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية. عمان: دار ومكتبة الحامد ،2005.ص.7.
: Paris. information et management des organisations 'Systèmes d.Robert, Reix 2

Librairie Vuibert,2004.p.03. 

  3 الكردي ،منال. . . . مقدمة في نظم المعلومات اإلداريةمقدمة في نظم المعلومات اإلداريةمقدمة في نظم المعلومات اإلداريةمقدمة في نظم المعلومات اإلدارية. اإلسكندرية:دار الجامعة الجديدة، 2003.ص.13.

  4 حسين ،أحمد علي. دليلك في تحليل وتصميم النظمدليلك في تحليل وتصميم النظمدليلك في تحليل وتصميم النظمدليلك في تحليل وتصميم النظم.اإلسكندرية:الدار الجامعية،2003.ص.40.
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املالحظ أن كل هذه التعاريف السابقة الذكر اليت قدمت لنظام املعلومات تركز على العناصر و

علومات، التجهيزات اليت هي املوارد البشرية ، مصادر املساسية املكونة لنظام املعلومات واأل

"  يف تعريفه لنظام املعلومات حيث عرفه على أنه"عبود جنم"هو ما خلص إليه تصال، وووسائل اال

ة، الربجميات، شبكات االتصال والبيانات اليت يتم ، األجهزاألفراد: أية توافقية منظمة من املصادر

  .1"توزيعها يف املؤسسة مجعها ومعاجلتها و

 

 تعريف نظام املعلومات على أنه جمموعة من خالل استعراض هذه التعاريف ميكن أن خنلص إىلو

 ومعاجلتها قنوات اتصال يتم من خالهلا مجع البيانات والتجهيزات ومصادر املعلومات ومن األفراد

  .  بثها من أجل االستفادة منها و

 

 

  : عناصر نظام املعلومات3.2.2

تلك اخل النظام، ومتثل نظما فرعية دعرفنا أن النظام يتضمن عددا من العناصر اليت ميكن أن 

العناصر الفرعية تتفاعل مع بعضها البعض من أجل حتقيق هدف أو جمموعة من األهداف اليت 

  .يسعى إىل حتقيقها النظام و ذلك يف ضوء معطيات بيئة معينة 

                                                 

 عبود ،نجم نجم. إدارة المعرفةإدارة المعرفةإدارة المعرفةإدارة المعرفة: : : : المفاهيم واإلستراتيجيات والعملياتالمفاهيم واإلستراتيجيات والعملياتالمفاهيم واإلستراتيجيات والعملياتالمفاهيم واإلستراتيجيات والعمليات. عمان: مؤسسة الوراق،2005 

.329.ص. 1  
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  1:وهي  ، منها نظام املعلوماتانطالقا من هذا التعريف ميكن أن حندد العناصر اليت يتكونو

األهداف تتحدد بناء على املعلومات يف موارد ذلك النظام ول مدخالت نظام تتمثو: املدخالت* 

املوارد ارد على املواد اخلام واآلالت واملعدات ورأس املال وتشمل هذه املواليت يسعى إىل حتقيقها و

  .البشرية و غريها من املوارد اليت حيصل عليها النظام من البيئة احمليطة أو من نظم أخرى

التفاعالت اليت جترى على شغيل ويقصد ا كافة العمليات وتسمى أيضا بعمليات التو: املعاجلة* 

ويل املدخالت إىل يتطلب حتف حتويل تلك املدخالت إىل خمرجات، ومدخالت النظام د

  .تعاون عناصر النظام مجيعهاخمرجات تضافر و

تلف هذه املخرجات باختالف ختنظام يف الناتج النهائي للنظام وتتمثل خمرجات الو: املخرجات* 

  .هذه املخرجات قد تكون سلعا أو خدمات أو معلوماتوأهدافه، وطبيعة النظام 

يتمثل يف نصر ضروري لتحقيق أهداف النظام وهو عوهناك عنصر آخر من عناصر النظام و

قيق املعلومات املرتدة من النظام أو الرقابة على النظام حيث تكشف املعلومات املرتدة عن مدى حت

يف حالة وجود خلل ما بالنظام فإن هذه املعلومات حتدد موقعه سواء كان اخللل النظام ألهدافه و

  .باملدخالت أو بعمليات التشغيل لكي يتم اختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة

 

 

                                                 

 خشبة ،محمد السعيد.نظم المعلومات نظم المعلومات نظم المعلومات نظم المعلومات ::::المفاهيم والتكنولوجياالمفاهيم والتكنولوجياالمفاهيم والتكنولوجياالمفاهيم والتكنولوجيا.القاهرة: دار اإلشعاع للطباعة، 1987. 
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  : مقومات نظام املعلومات4.2.2

ام املعلومات هي اليت متكن نظمات وليت يقوم عليها نظام املعلوتعترب املقومات األركان األساسية ا

  1:أمهها من أداء مهامه،  و

 

ن حيث أهدافها، بيئتها توافر املعلومات اخلاصة باملؤسسة م: غايات نظام املعلومات �

مبعىن توافر . سياساا، احلاجة إليها، املوارد املتاحة هلاالداخلية واخلارجية، خططها و

استرجاعها حني احلاجة إجراء العمليات التحليلية هلا ووات املناسبة لتخزين املعلومات واألد

  .2إليها

ون هلم وهي تستخدم داخل نظام املعلومات، و املسئول: موارد نظام املعلومات �

حيث تتمثل هذه املوارد يف األموال املستمدة وخدمات األفراد القدرة على التحكم فيها، 

بالقيم النقدية أو بعدد ساعات العمل أو واآلالت واألدوات املستخدمة، وتقاس املوارد إما 

 .بعدد تشغيل اآلالت

نظام النظم الفرعية اليت تشمل أجزاء الو: أجزاء ومكونات النظام وأوجه النشاط �

وحتدد أوجه النشاط  وهذه النظم الفرعية هلا أهداف حمددة يطلب حتقيقها، ،حيتويها

                                                 

  1 قاسم ،شعبان. تقنية المعلومات في المؤسسةتقنية المعلومات في المؤسسةتقنية المعلومات في المؤسسةتقنية المعلومات في المؤسسة.القاهرة:دار الرضا للنشر،2000.ص.96.

  2 سلطان،إبراهيم. . . . نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية .عمان : الدار الجامعية للطبع،2000.ص.143.
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حتقق  جراءات يف شكل برامج تشغيل،املطلوب إجنازها يف فترة معينة يف نطاق القواعد واإل

 .األهداف املطلوبة يف النظام الفرعي

 لتحقيق أهداف التنفيذ الالزمةتقوم بعمليات التخطيط والرقابة وو: إدارة النظام �

املؤسسات ال تنقصها املعلومات وال تنقصها القدرة على توفري األدوات نظام املعلومات، و

تنقصها القدرة على إدارة ، ولكن 1هلذه املعلوماتالتخزين واخلاصة بعمليات التحليل 

واليت ال تقل أمهيتها عن األفراد أو  ، أحد املوارد احليوية للمؤسسةاملعلومات اليت تعترب

 .األموال أو اآلالت 

 

  : وظائف نظام املعلومات5.2.2

ىل تتمثل الوظيفة األساسية لنظم املعلومات يف جتميع البيانات ومعاجلتها وحتويلها إ

  2: معلومات يتم استرجاعها حسب احلاجة ولتحقيق ذلك يقوم النظام مبا يلي

  .احلصول على البيانات من املصادر املختلفة الداخلية واخلارجية .1

 .التأكد من صحة البيانات ودقتها .2

 ).اخل...فرز، ترتيب، تبويب،(تنظيم البيانات .3

 ).اخل...ممغنطة،أسطوانات  أقراص ممغنطة ، أقراص صلبة ،(ختزين البيانات .4

                                                 

  1 عبد الحميد، طلعت. مقدمة في نظم المعلومات اإلمقدمة في نظم المعلومات اإلمقدمة في نظم المعلومات اإلمقدمة في نظم المعلومات اإلداريةداريةداريةدارية. القاهرة: مكتبة عين شمس،1993 .ص.124.

  2 خشبة،محمد السعيد. . . . مرجع سابقمرجع سابقمرجع سابقمرجع سابق.ص.60.
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 .إجراء العمليات احلسابية واملنطقية على البيانات .5

 ).اخل...رسومات بيانية، جداول ، تقارير مطبوعة ،(استرجاع املعلومات .6

إعادة اإلنتاج ويعين نقل املعلومات من مكان إىل آخر بواسطة التقارير املطبوعة أو .7  

 . ة شاشات احلاسوب ووسائط التخزين املمغنطة املختلف

ومـن جهة أخرى يتـم تصنيف وظائـف نظام املعلومات إىل مخس وظائف رئيسية 

  .مجع البيانات، معاجلة البيانات، إنتاج املعلومات، رقابة وأمن البيانات: وهـي

حيث أن كل وظيفة من هذه الوظائف اخلمس تشتمل على جمموعة متنوعة من األنشطة 

ويل البيانات اخلام من مصادرها املختلفة إىل معلومات اليت يكون هدفها األساسي العمل على حت

  .مفيدة من أجل استخدماها من طرف املستفيد

 

 

 

  أنواع نظم املعلومات يف املؤسسة االقتصادية3.2 

 جتتمع من حيث بنيتها مكوناا ، إال أاعلومات متشاة من حيث عناصرها وإن مجيع نظم امل

من أجل هذا    و.  حيث الوظيفة اليت تؤديها باملؤسسة االقتصاديةختتلف فيما بينها مناألساسية و

وتعرف هذه األنظمة بنظم املعلومات  "، وظيفة نظام خاص ا يسهل أداءهافقد كان لكل

تسويق، تصنيع وإنتاج، حماسبة تتوزع هذه النظم على األنشطة الرئيسية يف املؤسسة من والوظيفية 
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، كما متثل املورد  دف رفع الكفاءة اإلنتاجية هلاا املعلومات املناسبةموارد بشرية لتقدم هلومالية و

اليت  املستويات اإلدارية املختلفة وترتيبها لتقدميها إىلسي للبيانات اليت يتم معاجلتها واألسا

  :تتمثل هذه النظم فيما يليو. 1"تستخدمها يف عمليات التخطيط العام للمؤسسة 

 

  :ويق نظام معلومات التس1.3.2

 واآلالت عل ومتداخل من األفراديعرف نظام معلومات التسويق على أنه تكوين هيكلي متفا

 ، ينتج عن تدفق منتظم من املعلومات اليت يتم احلصول عليها من كل املصادر الداخليةواإلجراءات

 إدارة اليت تستخدم كأساس الختاذ القرارات يف مواقع املسؤولية املختلفة يفواخلارجية للشركة، و

  .2التسويق

يلعب نظام املعلومات التسويقية دورا هاما يف املؤسسات باعتباره النظام الوحيد باملؤسسة الذي و

أساسها التنبؤات اليت تتحدد على صة بالبيئة اخلارجية احمليطة ا، وحيتوي على املعلومات اخلا

ة احملرك األساسي الذي تستمد تعد هذه املعلومات مبثاباخلاصة بالسوق وكذلك طلبات العمالء، و

منه النظم الفرعية األخرى بطريقة مباشرة أو غري مباشرة التعليمات اخلاصة مبا جيب إجنازه يف 

  . 3الفترات الزمنية املستقبلية

                                                 

  1 قنديلجي،عامر إبراهيم.نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية.عمان:دار المسيرة،2007.ص.91.
Houghton : NewYork.Reading in marketing information systems.V.S, Smith 2

Mifflin Company, 1998.p.70. 

  3 محمود، أمينة حسين. نظم المعلومات التسويقيةنظم المعلومات التسويقيةنظم المعلومات التسويقيةنظم المعلومات التسويقية. القاهرة: الدار العربية للنشر،1995.ص.09.
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: نظام معلومات اإلنتاج2.3.2  

 ختتص وظيفة اإلنتاج بتحويل جمموعة من املدخالت إىل جمموعة من املخرجات يف شكل سلع

، تقوم وظيفة اإلنتاج بتحويل جمموعة من ظام صناعي مثال صناعة السيارات، فمثال يف نماتوخد

. رأس مال إىل منتجات ائية يف شكل سياراتة يف املوارد املتاحة من عمالة واملدخالت متمثل

  1:يتكون منوذج نظام معلومات اإلنتاج من املكونات التاليةو

  .ختطيط االحتياجات •

  .خدماتنتجات وحتويل فين إىل م: يليةالعمليات التحو •

 .تعمل على اتصال وثيق مع التسويق عند تصميم املنتوجو: اهلندسة الصناعية  •

 .العمالء ، املوردون: الشحن •

 .املشتريات •

 .رقابة اجلودة •

توزيع املعلومات ة من اإلجراءات دف إىل جتميع وبالتايل فإن نظام معلومات اإلنتاج هي جمموعو

 على نوحي التعرف والقائمني على إدارة اإلنتاج من التخطيط للعمليات اإلنتاجيةاليت متكن 

  .استغالل جوانب القوة باملؤسسةالضعف جبهاز اإلنتاج و

  

                                                 

  1 سلطان ،إبراهيم. نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية....مرجع سابقمرجع سابقمرجع سابقمرجع سابق.ص.254.
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  : نظام معلومات التمويل3.3.2

يشري نظام معلومات التمويل إىل نظام املعلومات الفرعي املبين على احلاسب اآليل الذي يوفر 

تتوافر معلومات نظام و.قة بالنواحي املالية للمؤسسة وألغراض اختاذ القراراتلاملعلومات املتع

.    وغريها من الصورمناذج رياضية، وتقارير خاصةت التمويل يف شكل تقارير دورية ومعلوما

، فاملديرون على ملؤسسة بالنواحي املالية للمؤسسةخارج اويهتم العديد من األطراف داخل و

يلتزمون باإلنفاق يف  يتحملون مسؤوليات مالية معينة وجماالم الوظيفيةيام واختالف مستو

الية ميكنهم من حدود امليزانية املخصصة ألداء األنشطة املوكلة إليهم، ووجود نظام للمعلومات امل

  .1حتمل مسؤوليام على الوجه األكملممارسة أعماهلم و

: نظام معلومات األفراد4.3.2  

حجر الزاوية لنجاح أية مؤسسة يف حتقيق أهدافها مهما كانت درجة اعتماد يعد العنصر البشري 

لكي تتمكن املؤسسة من التخطيط السليم و. لية يف أداء أنشطتها املختلفةتلك املؤسسة على اآل

  للموارد البشرية  

بد من أن حتفيزهم الة م، وإعدادهم اإلعداد السليم ألداء املهام املنوطوجذب األفراد للعمل ا، و

  يتوافر لدى اجلهاز املسؤول على إدارة املوارد البشرية نظام معلومات فعال يوفر كافة البيانات 

  

                                                 

 فهمي، معالي حيدر. نظم المعلومات نظم المعلومات نظم المعلومات نظم المعلومات : : : : مدخل لتحقيق الميزة التنافسيةمدخل لتحقيق الميزة التنافسيةمدخل لتحقيق الميزة التنافسيةمدخل لتحقيق الميزة التنافسية.اإلسكندرية:الدار الجامعية،2002 

.368.ص. 1  



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         

  

 

102 

  

االت يوفر أيضا املعلومات للمج و،ات املناسبة فيما يتعلق باألفراداملعلومات الالزمة الختاذ القرارو

  .و األنشطة الوظيفيةيدعم األداء الفعال لتلك ااالت أالوظيفية األخرى مبا ييسر و

يقوم بتزويد اإلدارة لنظام املبين على احلاسب اآليل ويقصد بنظام معلومات املوارد البشرية ذلك او"

  .1"باملعلومات حول األفراد

  :و يتكون منوذج نظام معلومات األفراد من املكونات التالية

  .ات العماليةغريها من التنظيمميثل التداخل مع نقابات العمال و: عالقات العمل •

 . شؤون األفراد •

  .جيب أن يتم حتديده وفقا مليزانية معينةيعترب نشاطا غري حمدد و: التدريب •

  .    األجوراملرتبات و •

 

احلاضر املتعلقة وما ميكن قوله هو أن نظم املعلومات هي طريقة منظمة لعرض معلومات املاضي و

اإلدارة حبيث توفر املعلومات  وية التخطيط، وهي تدعم عملخلية واألثار اخلارجيةبالعمليات الدا

  .   املناسبة يف الوقت املناسب للمسامهة يف اختاذ القرارات باملؤسسة

  

  
                                                 

  1 فهمي،معالي حيدر. مرجع سابقمرجع سابقمرجع سابقمرجع سابق.ص.380. 
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  : دور نظم املعلومات يف املؤسسة االقتصادية4.2

: موقع نظام املعلومات يف املؤسسة االقتصادية1.4.2  

ة كنتيجة للتغري والتطور يف تطبيقات لتنظيمي للمؤسسلقد تغري موقع نظام املعلومات يف اهليكل ا

حيث أن  ، البداية كتابع لإلدارات املالية، لذلك فقد ظهرت نظم املعلومات يفنظم املعلومات

التطبيقات األوىل لنظام املعلومات يف جمال األعمال كانت قاصرة على األعمال اخلاصة بالتحليل 

 يسبب هلا أية مشاكل يف  ذلك الوقت الكان اعتماد املؤسسة يفو. ملرتبات واألجورالرقمي كا

، فقد تزايد طلب بقائها واستمرارها حىت إذا حدث وتعطلت تلك النظم بتطبيقات احلاسب

قد واكب ذلك ظهور نظم معاجلة  املؤسسة على استخدام احلاسب، واإلدارات املختلفة داخل

حت إدارة مستقلة عن اإلدارة أصب و،ركزية اخلدمة اليت يؤديها احلاسبالبيانات وهو ما أدى إىل م

  .1املالية للمؤسسة

 كذلك العالقة فيما بنيمات يف التنظيم اهلرمي للمؤسسة وإن الدور الذي يلعبه قسم أنظمة املعلو

أمهية مصادر املعلومات اليت يراد القيام بإدارا األقسام تتغري بصورة كبرية، وذلك تبعا حلجم و

                                                 

 مكاوي،حسن عماد. تكنولوجيا االتصال في عصر المعلوماتتكنولوجيا االتصال في عصر المعلوماتتكنولوجيا االتصال في عصر المعلوماتتكنولوجيا االتصال في عصر المعلومات. القاهرة:الدار المصرية 

.135.ص.1998اللبنانية، 1  
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على الدور الذي يلعبه املستفيد النهائي من جية للمعلومات ولى املصادر اخلارمدى االعتماد عو

  .1"حتقيق أهدافهاوتعتمد املؤسسات على نظم املعلومات يف أداء مهامها و"،النظام

 

  : املعلومات كميزة تنافسية 2.4.2

 السياسات التشريعية يف بيئة تتسم بالتدخل احلكومي وتعمل املؤسسات على اختالف أنواعها

اخلارجية غريات االجتماعية والثقافية، واملنافسة احمللية واملت االقتصادية غري املتوقعة واهاتاالجتو

حىت تتمكن املؤسسات     و.اخل...،وتقلبات السوق واالرتفاع يف تكاليف العمالة واملوارد املالية

 على ، جيب أن تركزيهحتقيق النجاح املرغوب ففشل وبالتايل ضمان البقاء والنمو ومن جتنب ال

إن السالح الرئيسي . التمييز يف املنتجات أو اخلدمات اإلنتاجيةاإلدارة و: ثة أبعاد عامة وهيثال

علومات لغزو البيئة التنافسية اليت تعمل فيها املؤسسة هو املعلومات فاستخدام التكنولوجيات يف امل

 من الوصول إىل ملؤسسات، بل ميثل السالح التنافسي الذي ميكن اليس هو اهلدف يف حد ذاته

يف مثلة يف توفري املديرين الناجحني، واملنتجات املميزة واجلديدة، واإلنتاجية العالية واملتأهدافها و

ن فرق مهام حبثية لديها ال يتأتى ذلك إال من خالل تكويو. 2النهاية حتقيق الفعالية الكلية للمؤسسة

                                                 

 طارق،طه. نظم المعلومات والحاسبات اآللية و اإلنترنتنظم المعلومات والحاسبات اآللية و اإلنترنتنظم المعلومات والحاسبات اآللية و اإلنترنتنظم المعلومات والحاسبات اآللية و اإلنترنت.اإلسكندرية:دار الجامعة الجديدة،2007. 

.131.ص 1  

  2 إدريس،ثابت عبد الرحمن . التسويق المعاصرالتسويق المعاصرالتسويق المعاصرالتسويق المعاصر.اإلسكندرية:الدار الجامعية،2005.ص.153.
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ستخراج املعلومات منها مبا يكفل الفوز اصول إىل البيانات، وحتليلها والقدرة على الواخلربة و

  .االمتيازالتفوق ووتأمني وصيانة مؤكدات النجاح وبالصفقات 

فإا يف ، الطلب بتوازناا السعرية ختلق مزيدا من الفرص التسويقيةوإذا كانت عالقات العرض و" 

  .1" املعلوماتيف حاالا اخلاصة تستند إىل عمقومات وأوضاعها العامة تستند إىل وفرة املعل

 

بالتايل تعترب املعلومات أحد املوارد اإلستراتيجية يف أية مؤسسة حيث ال ميكن أداء العديد من و

تعد املعلومات يف املؤسسات و.  بدون االعتماد على املعلوماتالعمليات األساسية أو اختاذ أي قرار

 وليس نفقة على ميزة تنافسيةاملوجهة باملعلومات استثمارا ميكن استغالله إستراتيجيا للحصول 

لذلك فمن الضروري أن تنظر املؤسسات إىل نظم املعلومات كمجال ميكن جيب التحكم فيها، و

  .من خالله خلق الفرص أو إضافة قيمة لديها

  

  :نظم املعلومات كأداة لتحقيق امليزة التنافسية3.4.2

مل ت خاصة مع ما يشهده العاتلعب نظم املعلومات دورا هاما يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسا

حنو التحول إىل اقتصاد اخلدمات والعمل عن بعد االجتاه املتزايد اآلن من التحول حنو العوملة و

                                                 

  1 الخضيري،محسن أحمد.إقتصاد المعرفةإقتصاد المعرفةإقتصاد المعرفةإقتصاد المعرفة. القاهرة:مجموعة النيل العربية،2001.ص.59.
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ات غريها من الظواهر حيث تصبح معها املعلومات سالحا إستراتيجيا يدعم بقاء املنظمو

  . إستمراريتها يف السوقو

لتعامل  إىل ذلك الوضع الذي يتيح للمؤسسة ا competitive advantageتشري امليزة التنافسية و"

 فامليزة ،منه و.1"عناصر البيئة احمليطة ا بصورة أفضل من منافسيها مع أسواقها املستهدفة، و

التنافسية تعرب بوضوح عن مدى قدرة كل مؤسسة على األداء بأسلوب يعجز منافسيها على 

  .حماكاته

قدم لعملية يزة التنافسية للمؤسسة من خالل الدعم املعلومايت املتساهم نظم املعلومات يف حتقيق املو

هو ما يتيح هلا  جوانب القوة اليت تتمتع ا، و، الذي يكشف عن الكثري منالتخطيط اإلستراتيجي

  .استثمار تلك الفرص بصورة أكثر فاعلية

ة يف تعامل كل من ناحية أخرى تساند نظم املعلومات  املؤسسات يف تطبيق األساليب العلميو

خالل ما ذلك من الرئيسي هلا يف بيئة أعماهلا، ومؤسسة مع منافسيها باعتبارهم مصدر التهديد 

عليها، املوارد اليت يعتمدون توفره من معلومات عنهم وعن مصادر قوم ونقاط ضعفهم، و

  .األسواق اليت يعرضون فيها منتجامو

  

  

                                                 

  1 طارق، طه. مرجع سابقمرجع سابقمرجع سابقمرجع سابق.ص.249.
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  :اذ القرارات  نظم املعلومات و دورها يف دعم اخت4.4.2

تلعب نظم املعلومات دورا حمددا يف كل مرحلة لقرار بشكل عام مبراحل ثابتة، ومتر عملية اختاذ ا

  1:كما يلي

وهي مرحلة البحث يف البيئة احمليطة لتوصيف : دور نظم املعلومات يف مرحلة التحري •

و يف هذه املرحلة هأهم متطلبات الدعم الت اليت تتطلب اختاذ القرار، وحتديد احلاواملشكلة 

، يتواجد ضخم من املعلومات املخزنة، حيث فحص قواعد البيانات الداخلية واخلارجية

، كما لقواعد البيانات بسرعة وفعاليةوهنا تلعب نظم املعلومات دورا أساسيا يف الوصول 

  .أا ميكن أن تقوم بعمليات حتليل البيانات  بصورة أسرع

وهي مرحلة تم بتطوير وتقييم البدائل املتاحة : صميم التدور نظم املعلومات يف مرحلة  •

اذج يف هذه املرحلة ميكن استخدام منتداعياا املستقبلية كل على حدة، والتنبؤ بللتصرف و

، كما أن عملية توليد البدائل ميكن أن تعتمد أيضا على مناذج منطية توفرها نظم دعم القرار

إتاحة معلومات عن تتوىل قواعد البيانات و، رارة أو خاصة توفرها نظم دعم القمنطي

وهي معلومات هامة لتطوير  ، وغريها، أحوال السوق األوضاع الفنية، مدى توافر املوارد
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ديل املناسب يتم يف هذه املرحلة اختيار البو:  املعلومات يف مرحلة االختياردور نظم •

لقرار عن طريق مناذج األمثلة أو غريها من ميكن لنظم دعم ا، وللمشكلة حمل الدراسة

ايري مطلوبة من ترتيب البدائل طبقا ألية معلرياضية أن حتدد احللول احملتملة، والنماذج ا

سيناريوهات من ، كما ميكن لنظم دعم القرار أن تقدم العديد من الجانب متخذ القرار

 . البدائل املعروضة من أجل إجناز عملية اختيار أفضل من- ،لو ماذا–خالل حتليل 

تتضمن مرحلة التنفيذ أنشطة إجناز البديل املختار، و: م املعلومات يف مرحلة التنفيذدور نظ •

هنا تقدم نظم دعم  عملية التنفيذ ذاا واطرادها، وكما تتضمن مراقبة مدى النجاح يف

ستدالل، تنفيذ مثل االستفسار واالالقرار دعما حيويا لألنشطة املتصلة بتسهيل عملية ال

 . التصحيح من خالل املتابعةو

 

باألخص نظم دعم القرار يف اختاذ عتماد كلية على نظم املعلومات ولكن ال جيب اال و

تكون هذه العملية  " لكيا، وركيزات باملؤسسة ألا عملية حساسة وتتطلب تفكريا وتالقرار

بعشوائية أو عدم إتباع معايري فادى اختاذ القرارات دون تفكري وفعالة على مدير املؤسسة أن يت

 .1"موضوعية

 : وميكن توضيح نظام املعومات ومكوناته يف الشكل التايل 
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:خالصة  

، باإلضافة إىل االقتصاديةإن ظهور عاملية االقتصاد وتكنولوجيا املعلومات ومع النقص يف املوارد 

ؤسسة، وذلك من خالل زيادة حدة ، أصبح ميثل ديدا للم البيئة اليت تعمل فيها املؤسسةالتعقد يف

 تضمن ، ولتجنب هذه املشاكل وحىتلى هذا االقتصاد العاملي املفتوحاملنافسة وضرورة انفتاحها ع

، فقد أدى هذا إىل ظهور احلاجة إىل أدوات تساعدها يف التعامل مع املؤسسة مكانة يف األسواق

، هذه األخرية صول على املعلومات اليت تسهل احلبيئتها من خالل االستفادة من التكنولوجيات

، فبقدر ما تتوفر عليه هذه املعلومات من جودة  إليها على أا مورد هام وأساسياليت أصبح ينظر

.ودقة ومشولية بقدر ما يزداد الرشد يف اختاذ القرارات ومن مث حتسني عمليات التخطيط والرقابة  

مات يف املؤسسة االقتصادية باعتبارها موردا ومنه، فقد عرفنا من خالل هذا الفصل أمهية املعلو

، كما عرفنا أيضا أن هذه املعلومات لكي ه عملية اختاذ القرار يف املؤسسةإستراتيجيا هاما تستند إلي

تسهل االستفادة منها البد من مجعها وتنظيمها من خالل نظام معلومات سواء كان خاصا باألفراد 

، ولكن التساؤل  حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة حيث يساهم يف،و التمويل أو اإلنتاج أو التسويقأ

.املطروح هو من أين تستمد هذه النظم مدخالا ؟  
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:متهيد  

عرف العامل يف اآلونة األخرية ظهور عدة قوى مؤثرة تعيد تشكيل منظومة االقتصاد واإلدارة 

من بني أهم هذه القوى تيار العوملة، نظيمية، وا يف االستراتيجيات التوتتطلب تغيريا كبري

غري يف اهلياكل والت التكنولوجيات احلديثة، التغري يف مطالب العمالء، زيادة حدة املنافسة 

تنعكس هذه القوى على خمتلف أشكال املؤسسات مما يدفع ا إىل  و.السياسيةاالقتصادية و

   .فسية واحملافظة على دميومتهاالتكيف السريع حىت تتمكن من حتقيق امليزة التنا

ملعلومايت نظرا لكل هذا، فقد وجدت املؤسسات االقتصادية نفسها ملزمة بإنشاء مراكز للرصد ا            و

  . ستراتيجي من أجل تغذية نظم معلومات باملعلومات احلرجة اليت تساعدها يف اختاذ القراراتاإل

ية عن املوارد البشرية، املالية تلك املعلومات اليت أصبحت موردا استراتيجيا ال يقل أمه

حيث أصبحت املعلومة تتحكم يف تسيري . واملادية بالنسبة للمؤسسات وللعامل على حد سواء

النشاطات احليوية للمؤسسة ومتنحها قدرة أكرب وأسرع على االستجابة ملتطلبات السوق سواء 

  .على املستوى اإلنتاج أو التوزيع

يت يعترب من بني خصائص املؤسسة العصرية، حيث لذلك فإن وجود نظام رصد معلوما

ميكنها من مقارنة نفسها مع منافسيها ويسمح هلا بالتعرف على ما تكسبه من ميزات تنافسية بغية 

تطويرها وما عند غريها من ميزات فتحاول أن تقتنصه لكي تتصدر مكانة الريادة يف السوق ويف 

  .القطاع اليت تنشط فيه
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الفصل سنحاول التعريف مبصطلح الرصد وأنظمة الرصد املعلومايت ومنه فمن خالل هذا 

وتوضيح كيفية وضع هذه األنظمة يف املؤسسة وما هي امليزات اليت متنحها للمؤسسة، وسنعاجل 

  :هذا الفصل من خالل دراسة احملاور التالية

  .مفهوم نظام الرصد املعلومايت -

  .أنواع أنظمة الرصد املعلومايت -

 . والوسائلا، املزايفالوظائف، األهدا:يتالرصد املعلوما -

  . تنظيم عملية الرصد املعلومايت باملؤسسة -

 

  : مفهوم نظام الرصد املعلومايت1.3

 يفدارة األعمال والرصد مبفهومه الشامل مصطلح حديث النشأة، ظهر و نشأ يف أدبيات إ

 أنه عرف انتشارا واسعا ضمن تسيريها، فبالرغم من نشأته احلديثة إالاألوساط اليت تعىن باملعلومة و

على    رأسهم و     اقتصاديات الدول الغربية نظرا لإلسهامات اليت بذلت من طرف املفكرين 

Humbert Lesca ,François Jakobiak,B.Martinet H.Martre,Henri Dou ,Emmanuel 

Pateyronديد من توضيح جذور       وفروع هذا املصطلح اجلديد، وهذا يف الع يف شرح و

  .بالتايل فمن أين أتى هذا املصطلح؟ ما هو أصله و ما مفهومه ؟و. املقاالتالكتب و
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  : أصل مصطلح الرصد1.1.3

هو ناتج عن مفهـوم املراقبـة بـالرادار         "VEILLE"إن استخدام هذا املصطلح باللغة الفرنسية       

"SURVEILLANCE PAR RADAR  "لك العمل صد باملراقبة ذهذا حلماية منطقة ما، ونقو

لى الذي يهتم بالكشف عن املعلومات اليت تؤثر تأثريا سريعا عاملنظم واملستمر لرصد بيئة املؤسسة و

، ودورا  الكتساب املعارف حـول البيئـة     " offensif"املراقبة تلعب دورا هجوميا     منو املؤسسة، و  

  .1حلماية تلك املعارف" défensif"دفاعيا 

 ،عيون  وآذان املؤسسة:  يف كتاما؛ الذكاء االقتصادي Marti et Martinet وقد وضح كل من 

ل على مراقبة مستمرة ملنطقة ما يعم" radar de veille"أن الرادار أو كما مسياه برادار الرصد 

ث أن هناك نوعا ، لكن هذا ال يكفي حيخاص املسؤولني عن أي خطر يدامههمهدفه إشعار األشو

، فإذا أطلق رادار الرصد إشارات " Radar de poursuite"ة هو رادار املتابعآخر من الرادار و

  .مجع املعلومات اهلامة عنهواإلنذار قام رادار املتابعة بتتبع مصدر اإلنذار دف التعرف عليه 

 أملانيا  معىن كلمة رصد يف إجنلترا،1995 يف رسالتها سنة Valérie Bouquetكما أوضحت 

  2:فرنسا كما يلي و

   se renseigner pour agirتدير ستخرب لكي تسري و ت:  بالفرنسية

                                                 
 Stratégie et surveillance des environnements concur rentiels.Phélipe,  Boumard1

.Paris:éd.Masson, 1991.P.20. 
en [.?il choisir-faut: eille ou intelligence économique V.Odile,  Boizard2

ligne].Disponible sur le web à l'adresse suivante:  
pdf.boizard/21isdm/PDF/fr.tln-univ.isdm://http  

(consulté le 02.09.2007)    
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   connaître pour comprendreتعرف لكي تفهم  :باألملانية

   comprendre pour s'adapterتفهم لكي تتكيف : باالجنليزية

 :إذا أرجعنا مصطلح الرصد يف األدبيات األجنلوفرنسية فقد تناوله املؤلفون الفرنسيون كو

Favier,Le bon, Bulinge,Jakobiak،ومها  بالعبارتني األكثر استعماال :business 

intelligence من جهة و competitive intelligenceالترمجة الفرنسية اليت  من جهة أخرى، و

  .veille"1"قدمت هلذين املصطلحني هي الرصد

  :ليقد حظي الرصد كمفهوم عام بعدة تعاريف، نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ما يو

عملية أو نشاط مستمر ويف معظم :"  الرصد على أنهAfnorتعرف املنظمة الفرنسية للتقييس 

كما . 2" والتطورات احلاصلة فيهقبة نشطة للمحيط لتدارك التغرياتاألحيان متكرر يسعى إىل مرا

 وبث معاجلة ،هيكل لنظام معلومات يسعى إىل مجعموضع منظم و" على أنه G.chartonيعرفه 

  . 3"ديناميكيةذلك بطريقة مستمرة وبيئة املؤسسة ولومات املتعلقة مبحيط واملع

                                                 
:  nowledge management et intelligence économiqueK. STEPHANE, GORIA  1

en [  .deux notions aux passés proches et aux futurs compt ementaires
ligne].Disponible sur le web à l’adresse suivante : 

pdf.06_Goria_KM&IE_27isdm/27isdm/PDF/fr.tln-univ.isdm://http  
(consulté le02.09.2007)  

en [.une cellule de veille'la mise en place d: Le Cemagref.Floriane,  Giovanini2

ligne].Disponible sur le web à l'adresse suivante: 
-obs.www://http

C_Taoussi20.%M_Giovannini20.%F/documents/JourneesLyon/Omer/biblio/fr.banyuls
pdf.veille20%ellule   

(consulté le 02.09.2007) 
un système de ' et prestations de mise en place dPrestations de veille. Afnor3

.1998,Afnor:Paris. 053-50la norme xpx.veille  
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كما تعترب عملية الرصد وظيفة تندرج ضمن تطبيقات تسيري إدارة موارد املعلومات من أجل متكني 

  .1املؤسسة من املنافسة

ر حذ الرصد على أنه حتليل متيقظ            وPatrick Romagni et Valérie Wildيعرف و

. 2من أجل اختاذ جيد للقرارات يف املؤسسةيط قبل القيام بعملية اإلنتاج واحململختلف أوجه البيئة و

 للمعلومات املختارة، املعاجلة حتليل البيئة متبوعة بالبث املستهدف فالرصد هو مالحظة وومنه

  .3املستخدمة يف اختاذ القرارات اإلستراتيجيةو

استخدام املعلومات ذات اخلصائص  بث و، معاجلة،يتضمن الرصد عمليات البحث، مجعو

  .اإلستراتيجية اليت هلا أمهية يف اختاذ القرارات املهمة

  : تعريف الرصد املعلومايت2.1.3

التسيري، نفتح قوسا ما يعنيه يف جمال اإلدارة وقبل التطرق إىل التعريف املختلفة هلذا املصطلح و

علم أن كل شخص عادي يكون يف إحدى احلاالت ن. لتوضيح معىن هذه الكلمة يف حد ذاا
                                                 

en [. information'Introduction à la veille et aux notions associées à  l 1

: adresse suivante'Disponible sur web à l.]ligne
pdf.veillestratégique/archives/uestratégiq_veille/com.glsreaux.www://http 

(consulté le 10.11.2007).   
2  

La veille informationnelle en éducation pour répond re au . Paul–JEAN , PINTE 
Disponible .]en ligne[ .défi de la société de la connaissances au xxi ème s iècle

sur le web à l’adresse suivante :  
-archives.tel://http

pdf.PINTE_PAUL_JEAN_THESE/PDF/90/39/14/00/docs/fr.ouvertes  
(consulté le 02.09.2007). 

technique et ,entifiqueinformation sci'La veille technologique de l.Henri,  Dou3 
 :adresse suivante'Disponible sur le web à l.]en ligne[. 3n°,38.t,1993,BBF.industrielle  

).2008.0902consulté le (     fr.enssib.bbf://http  
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 état de veille veille" أو يف حالة حلم، أو يف حالة يقظة أو تيقظ نوم،يف حالة : التالية

éveil,vigilance " هذه األخرية تطابق حالة الوعي أين تكون حواسنا منفتحة على العامل من و

قول كذلك تيقظ ن ويف اللغة نقول يقظ، يقظا و يف حالة يقظة مبعىن متيقظني ،حولنا ، فنقول حنن

هو الشخص الذي ل أيضا اليقظ واملتيقظ و، كما نقوأخذ احليطة منهو  نتبهتيقظا لشيء ما أي إ

  .1يكون يف حالة اليقظة

مبعىن أن تبقى يف حالة تعين بالضبط أن تبقى يقظا على عكس الغفلة أو النوم، "رصد"منه فكلمة و

 ميكن أن تعرف ماهية هذا مستعدا الكتشاف شيء ما أن تكون جاهزا واء،تلقي األشياستقبال و

  .2أين سينتجالشيء و

جهة، أيضا لإلشارة عن الرغبة يف االستمرار يف هذه احلالة من الوعي هذا من "التيقظ"ويستعمل 

حىت على ذين يتمكنون من البقاء متيقظني وعلى كل ال" اليقظ"ومن جهة أخرى تنطبق كلمة 

  .احلفاظ عليهون إىل مراقبة أو حراسة شيء ما ويسعالذين 

خيزن املعلومات واإلشارات املالئمة اليت تفيد  يعاجل وكما يعرف الرصد على أنه فن يعاين، جيمع،

جماة  وردع واملؤسسة يف مجيع مستويات املردودية واليت تسمح بتدارك املستقبل ومحاية احلاضر،

  .3هجمات املنافسني

                                                 
dictionnaire alphabétique et analogique de la langu e : rt Le nouveau petit robe 1

.2364.p.1995;Dictionnaires les robert : Paris.française  
. scanning.e.la méthode l: Veille stratégique . Humbert,  Lesca2

Paris:éd.EMS,2003.p.10.  
outil de veille dans une 'quInternet entant 'Intégration d'L.Sophie, Espitalier3

:adresse suivante'Disponible sur le web à l.]en ligne[. entreprise internationale 
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  .1"عملية حيوية من أجل استمرار حياة املؤسسة "رصد هو بالتايل فالو

نستنتج من التعاريف السابقة أن الرصد عملية أو نشاط مرتبط بسري املعلومات دف استغالهلا 

االنتقاء املالئم  التحليل وإلحداث تغيري يف املؤسسة، مبعىن أن الرصد عملية منظمة تتعلق بالبحث،

هذا باختالف والرصد خيتلف عن التجسس و. مؤسسةتنافسية للللمعلومات اليت تقدم مزايا 

إذا كانت غري كذلك فنحن  ومصادر املعلومات املستخدمة، فإذا كانت شرعية فنحن أمام الرصد،

  . أمام التجسس

منه فيمكن القول بأن عملية الرصد يف املؤسسة تبدأ من خالل مراقبة احمليط باالعتماد على و

ممثلو : االستخبارات امعة من طرف املمثلنيمحاسبة الزبائن واملمولني وومات الداخلية كاملعل

املنتظم على االطالع  يف الصالونات واملعارض و ، كما تسمح املشاركةreprésentantsاملؤسسة 

، كما تسهل الدوريات املتخصصة واملهنية بتتبع املستجدات والتطورات التكنولوجية والتجارية

   .2بث املعلومات املالئمةلية مجع وبعد عموسائل االتصال عن 

                                                                                                                                                         
).2007.1110consulté le (pdf .memoireveille/analyses/fr.free.equstrategi 

   
n nouvel vers u : PMIVeille anticipative stratégique en .Raquel, Muniz- Janissek1

amorcer des 'usage du site web pour provoquer des infos terrain afin d
Disponible sur .]en ligne[. 2004,Grenoble:Sciences de gestion :Doct.Th.innovations

le web : 
pdf.Muniz-Janissek-Raquel--thèse-----------bib/fr.alice-chez.janissek://http 

(consulté le 10.11.2007)  
   

: Paris .entreprise'connaissance de l: entreprise 'Economie d.M.J,  Auriac2

Casteilla, 1995.p.91.   
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منه فبفضل عملية الرصد تستطيع املؤسسة أن تنسجم مع التغريات الطارئة يف احمليط اخلارجي، و

  .1يف املؤسسات األخرىغريات اليت حصلت عند املنافسني وومن خالهلا ميكن معرفة الت

  : تعريف الذكاء اإلقتصادي3.1.3

 هو اآلخر كمفهوم عام بعدة intelligence économiqueقتصادي لقد حظي مصطلح الذكاء اإل

  :تعاريف، نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ما يلي

جمموعة " الذكاء اإلقتصادي على أنه AFDIEتعرف اجلمعية الفرنسية لتطوير الذكاء اإلقتصادي 

افعة للمتعاملني اإلقتصاديني محاية املعلومة الن املعاجلة والتوزيع ومن األنشطة املنسقة للبحث،

  .2"واحملصل عليها بطريقة نظامية يف أفضل شروط النوعية والزمن والتكلفة

ادي هو وسيلة قادرة على اكتشاف الذكاء اإلقتص:" كما يلي Besson et Possinكما يعرفه 

  .3"التهديدات أيا كانت طبيعتها أثناء املنافسة احلادةومعرفة الفرص و

سيلة مساعدة الختاذ  على أنه قبل كل شيء و Allain Oupré et Duhardيعرفه كل من و

، وترتكز هذه الوسيلة على معلومات القرارات مبعىن املعلومات اليت تشكل موردا القرارات

  .4إستراتيجيا

                                                 
: Paris. compétitivité et mobilité:entreprise 'La stratégie d.Henri,  Spitezki1

Economica, 1995.p.166.  
, Economica:Paris. intelligence économique'Modèle d.Boumard et autres,  Besson2

2004.p.03.  
un guide pour une économie de : Intelligence économique .Guy,  Massé3

.262.p.2001, arcierDe Boeck et L:Bruxelles.intelligence'l  
.262.p.IBID.Guy,  Massé4   
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واملمارسات اليت تسمح  ، املنهجياتجمموع املفاهيم، الوسائل"قتصادي على أنهيعرف الذكاء اإلو

خلق جل تطوير الديناميك االقتصادي، واملعلومات من أصفة مستمرة بني املعارف وعالقة بخبلق 

املعارف املوجهة ألغراض تشغيلية حتليل املعلومات وو، معاجلة العالقة يتطلب كفاءة بشريةهذه 

  .1"كذا نقل فعال هلذه املعلومات على مستوى املؤسسات املعنيةو

اإلستراتيجي بني كل مستويات النشاط انطالقا تكتيكي وادي يركز على التفاعل الفالذكاء اإلقتص

 إىل بلوغ املستوى – املؤسسات احمللية – مرورا باملستوى الوسيط – داخل املؤسسة –من القاعدة 

 – أو اموعات املتعددة اجلنسيات – اإلستراتيجيات املقررة بني خمتلف مراكز القرار -الوطين 

هدفه   فهو يشمل كل عمليات مراقبة ورصد البيئة التنافسية و-  إستراتيجيات التأثري على الدول

  .بالتايل فهو ميثل ثقافة حقيقية وطريقة عمل وهو تأسيس إدارة إستراتيجية للمعلومات 

  :يشمل مصطلح الذكاء اإلقتصادي ثالث حماورو

 مقاربة املتحصل عليها يف إطار احترام" املفتوحة"تطبيق حمدود على املعلومات : جمال تنفيذ •

  .حمددة

شركاء ممثلني يف جمموع األفراد املرتبطون و الذين ميثلون جزء من سريورة الثقافة اجلماعية  •

  .للمعلومات

                                                 
en [. intelligence économique'Regard scientifique sur le concept d.Amos,  David1

pdf.david/prez/mai24/2007/je/fr.8paris-univ.doc: Disponible sur le web . ]ligne  
(consulté le 20.01.2008)  
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وجيمع الذكاء  وذج للذكاء اإلقتصادي اخلاص به      خصوصية ثقافية إذ لكل اقتصاد وطين من       •

ضمن    veille و الرصدrenseignementاالقتصادي كل أنشطة االستعالم أو االستخبار 

  .تنظيمها لضمان بثها واستغالهلاالدولة و

  : الفرق بني الرصد والذكاء اإلقتصادي4.1.3

الذكاء اإلقتصادي باهتمام العديد من الدارسني والباحثني،       ضوع الفرق بني الرصد و    لقد حظي مو  

  :ومن بني هؤالء الدارسني نذكر على سبيل املثال ال احلصر ما يلي

ض من املعلومات املراقبة النظامية للبيئة تؤدي إىل توفر فائ أن عملية الرصد و Pascal Frionتعترب 

ن  إىل تعطيل عمليـة اختـاذ القـرار أل         ختريب اخلاليا العصبية ، كما تؤدي     تتسبب يف تشويش و   

 ينتظرون املعلومات األفضل قبل توزيع التركيبات والنتـائج         – الراصدين   –املتيقظني املعلوماتيني   

résultats et synthèsesهي ظاهرة مألوفة يف عملية الرصد ، و.  

بينما تعترب الذكاء اإلقتصادي عكس ذلك، فهو وضعية حالية إلعادة تنشيط اإلسـتراتيجية مـن               

  .خالل حتريك البحث املركز، و لكنه حمدد من حيث زمن املعلومات اإلستراتيجية

حنو عمليات أكثر نشاطا، كمـا   فاملؤسسات يف الوقت احلايل تتجه Pascal Frionحسب رأي و

تقول بأن الرصد يعرب عن حاجة معلوماتية بينما يعرب الذكاء اإلقتصادي عن حاجة الختـاذ قـرار               

تضيف بأن الذكاء اإلقتصادي هو مرحلة قبلية من مراحل الرصد على أساس أنه يركـز                و معني،

قرارات اإلستراتيجية، كمـا    على نتائج عملية الرصد حيث يستخدم املعلومات امعة يف اختاذ ال          
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يستخدم أيضا تقنيات أقرب للذكاء اإلقتصادي باملعىن األجنلوساكسوين وهي تقنيـات القيـاس             

 ، وختتم بالقول بأن الرصد وسـيلة يف حـني أن الـذكاء              Benchmarkingاملقارن أو املعايرة    

   .1اإلقتصادي نظام متكامل

  :الشكل التايل يوضح هذا الفرقو

 
5دي' iء ا ا��8? 03: ا�)L � ��� ا��ص� وا�Cآ

من خالل الشكل يتبني أن الذكاء اإلقتصادي يشمل الرصد على أساس أن الذكاء اإلقتـصادي               و

  .يستخدم نتائج عملية الرصد يف اختاذ القرارات اإلستراتيجية

ادي بكون الرصد يتعلق بالبيئة  تقول بأن الرصد خيتلف عن الذكاء اإلقتصCohen Corineجند  و

الرصد له دور االكتشاف واملعرفـة يف حـني الـذكاء            و اليت ميارس فيها املالحظة املستمرة هلا،     

                                                 
.cit.Op.Odile, Boizard1  

INTELLIGENCE  ECONOMIQUE 

VEILLE  STRATEGIQUE 
VEILLE 

COMMERCIALE 
VEILLE 

TECHNOLOGIQUE 
VEILLE 

CONCURRENTIELL
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كذا العوامـل   املشغولة بإستراتيجيات التأثري والتأثر و    االقتصادي له مهمة متوقع املؤسسة يف البيئة        

  .1اخل...،ت الصحفية، الشبكاتالدعاية، احلمال:املؤثرة فيها مثل

  2: قد أوضح الفرق بني الذكاء اإلقتصادي والرصد فيما يليMassé Guyجند و

  :الذكاء اإلقتصادي حيول الرصد

 من رصد مفصل إىل رصد عام  •

De veille circonstanciée en veille globale.  

 منهجية الستغالل خمتلف مصادر املعلومات •

 En méthodologie pour exploiter les différentes sources d'information. 

تنظيم بغرض حتقيق التعاضد بني خمتلف املتيقظني املعلوماتيني و إعطائه معىن يف النـشاط               •

 .اإلستراتيجي

En organisation pour faire la synergie entre les différents veilleurs et lui 

donner un sens dans l'action stratégique. 

 

لعمريي عبد املالك يقول بأن الذكاء اإلقتصادي والرصـد وخليـة املعلومـات             يف حني جند    

حنن يف دراستنا هذه نقول بأنه ال يوجد فـرق بـني            و. 3اخلارجية هي تسميات لنشاط واحد    

 علـى   traque والتعقـب veille  والرصد intelligence économiqueالذكاء اإلقتصادي 

                                                 
Hermes science :Paris.Veille et intelligence stratégiques.Corine,  Cohen1

publication,2004.p.57.   
.250.p.cit.Op.Guy, Massé2   

redressement et mise à :information'Management de l.Abedelmalek,  Lamiri3

.  86.p.2003,iversitaires Office des publications un:Alger. niveau des entreprises  
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، معاجلتها وبثها من أجل استخدامها يف       املعلوماتأساس أا تسميات لنشاط واحد وهو مجع        

  .اختاذ القرارات اإلستراتيجية باملؤسسة

  : تعريف نظام الرصد املعلومايت4.1.3

هذا املصطلح هو اآلخر حظي بالعديد من التعاريف، وتطلق عليه عدة تسميات منـها خليـة      

ن بني هذه التعـاريف   وم service de veilleمصلحة الرصد  و cellule de veilleالرصد 

  :نذكر على سبيل املثال ال احلصر ما يلي

نظام الرصد هو جمموعة مهيكلة جتمع الكفاءات اليت جتيب على متطلبات الرصد، فهـو إذن               "

و وتعترب خلية الرصد جمموعة مـن األفـراد أ    . 1"يتمثل يف خلية الرصد والوسائل اليت تعتمدها      

ـ    – جهاز داخلي    –مصلحة داخلية   "، وهي   األشخاص املكلفون بعملية الرصد    ت  يوضـع حت

، وال تعمل هذه اخللية بفعالية إال بتوفر اإلدارة القوية والعمـل            تصرف ووصاية مدير املؤسسة   

  .2"اجلماعي

نظام معلومات يسمح بـتفحص البيئـة   " نظام الرصد على أنه Gervais Michelكما يعترب 

  .3"ومعرفة التغريات احلاصلة فيها بصفة مستمرة

                                                 
 les systèmes de veille et d’observation économiques  des intercommunalités  1

. [en ligne].Disponible sur le web à l’adresse suivante :  

pdf.VeilleEco_ETD_notes_les/pdf/IMG/spip/com.projetdeterritoire.www://tpht  
(consulté le 02.09.2007) 

.cit.Op.information 'tions associées à l Introduction à la veille et aux no2  
.263.p.1995, Economica: Paris .entreprise'Stratégie de l.Michel,  Gervais3  



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         

  

 

125 

لعـاملني بنظـام    املالحظ على هذه التعاريف الثالثة السابقة الذكر أا كلها تتعلق باألفراد ا           و

  :هو ما جنده يف التعاريف التاليةتلف العمليات اليت يقومون ا و تتطرق إىل خمالرصد ومل

نظام الرصد هو جمموعة من األشخاص الذين يعملون يف مصلحة ويكلفـون بالبحـث،مجع              

 بعد ذلك تقوم هذه اخللية ببث هذه املعلومـات إىل         ات حول بيئة املؤسسة ، و     وموحتليل املعل 

ذلك من  جيب أن تكون قريبة من املديرية و      لكي تكون هذه اخللية فعالة      األشخاص املناسبني، و  

  .1أجل توجيهها التوجيه األمثل

ـ  Humbert Lescaكما يعترب  د  نظام الرصد أو كما يسميه مصلحة الرصد أو خليـة الرص

يكرسون وقتهم لإلجابة على االستفسارات     ن األشخاص املختصني يف املعلومات، و     جمموعة م 

وبناء على طلبات البيئة يقوم هؤالء       – انطالقا من الطلبات اخلارجية      –اليت يطرحها املسريون    

  .2األشخاص بالتقاط اإلشارات من احمليط بصفة مستمرة

الرصد املعلومايت على أنه نظـام معلومـات    يعرف نظام François Jakobiakيف حني جند 

    3:يتكون من العناصر التاليةقتصادي وتتكيف هيكلته مع نظام للذكاء اإل

الوثائق يقومون ببث املعلومات املنشورة واحملصل       مراقبني متخصصني يف املعلومات و     شبكة •

  . إىل منشطي اجلماعة اخلبرية– املعلومات اخلام –عليها من قواعد البيانات 
                                                 

–usage et besoins des enseignants :La littérature grise.Halima, emra S1

 :bibliothéconomie : Doct.Th. université Mentouri de Constantine'chercheurs de l
Constantine, 2003.p.357.  

.32.p.cit.Op.humbert,  Lesca 2  
n intelligence LesNTIC et le renseignement e.François,  Jakobiak3

art et :information 'les systèmes d.Balantzian Gerard:ansD.économique
pratiques.Paris:éd.d'Organisation,2002.p.125.  
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 ،اتيجيات، عمليات، تطبيقات، إستر    إنتاج :إىل عدة جمموعات  وينقسمون  : مجاعات اخلرباء  •

 .اخل...مناطق جغرافية،

كل مجاعة خرباء مرتبطة خبلية مراقبني حمددة ختتار من طرف منشط اجلماعة الذي يتلقـى                •

املنافسني،  واملوردين و  منهم املعلومات اليت حيصلون عليها من خالل اتصاالم بالزبائن              

ليسوا باختصاصيي معلومات   مستخدمون أجراء من طرف املؤسسة و     وهؤالء املراقبون هم    

اخل، ويقومـون   ...، مصممو املنـشآت،   تسويقبل هم عبارة عن باعة، متخصصون يف ال       

  .أوامر منشط اجلماعةال املعلومات بناء على توجيهات وبإرس

نظام الرصد املعلومايت هو نظام معلومات      من خالل استعراض هذه التعاريف ميكن القول أن         و

، ويعد موردا مهما من موارد املؤسسة، ويقوم هذا         تيجية الدقيقة يقوم بتوفري املعلومات اإلسترا   

النظام جبمع، معاجلة وبث املعلومات من أجل استخدامها يف حـل املـشكالت اإلداريـة يف                

ومنه فالغرض األساسي من نظام الرصد      املؤسسة، كما يساعدها يف حتقيق امليزة التنافسية هلا،         

املعلومايت هو مساعدة املؤسسات يف إجناز أعماهلا بشكل أفضل ويف حتقيق املكاسب، ومنـه              

  . فيمكن اعتبار نظام الرصد املعلومايت بأنه نظام معلومات يعىن مبستقبل املؤسسة

  : أنواع نظم الرصد املعلومايت2.3

جمردا دون وصف أو نعت، ولذلك جند هذا املصطلح         إن استعمال مصطلح الرصد قلما يكون       

وحسب اطالعنا على املراجـع     . حتدد معناه تسهل من فهمه و   يصحب عادة بكلمات أخرى     
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املعتمدة يف هذه الدراسة وجدنا أنواعا خمتلفة وكثرية من الرصد، ولكننا يف دراسـتنا هـذه                

خرى وهذا ليس إنقاصا مـن  مع إشارة خفيفة لألنواع األ سنتعرض إىل أهم هذه األنواع فقط       

  .وإنا لوجود إمجاع كبري من قبل املؤلفني حول هذه األنواع أمهية تلك األنواع قيمة و

  :veille concurrentielle الرصد التنافسي 1.2.3

يعرب عن الرصد التنافسي باإلستعالم أو اإلستخبار التنافسي وهو النشاط الذي مـن خاللـه               

احلاليني واحملتملني وهو يهتم أيضا بالبيئة اليت تتطور فيها املؤسسة تتعرف املؤسسة عل منافسيها 

بثها للمستفيدين منـها    ، معاجلتها و  املنافسة، وهذا من خالل مجع املعلومات املتعلقة باملنافسة       

  .الستخدامها يف اختاذ القرارات

للمنافس، أهداف  ، األداءات احلالية     إستراتيجية املنافس  1 :و يهدف الرصد التنافسي إىل معرفة     

املنافس اجلديدة، املنتجات واخلدمات اجلديدة عند املنافس، قدرات املنافس، التوظيف عنـد            

ما هي  : كما يهدف الرصد التنافسي أيضا إىل معرفة        . املنافس،زبائن املنافس وعقوداته اجلديدة   

يعمل الرصد  و.  ؟ األشياء اليت ال يستطيع املنافس القيام ا ؟ كيف يرون املنافسون مستقبلهم           

  :التنافسي على حبث وفهم كل ما له عالقة باملؤسسة املنافسة، وهذا من خالل معرفة مثال

الشكل الكامل، األسواق اليت تغطيها، احلصص الـسوقية        : منتجات املؤسسة املنافسة   •

  .اخل...اليت متتلكها،

                                                 
: Disponible sur le web.]en ligne[.Veille concurrentielle 1

htm.concurrentielle_veille/net.doubleveille.www://http 
(consulté le30.03.2007)         
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  .اخل...، األسعار، خطة التوزيع،شبكات التوزيع: تقنية البيع والتوزيع •

  .اخل...، العالقة مع باقي األعوان،اولني، املقشبكة املوردين: الشركاء •

  .اخل...املهارات املستعملة، تكلفة اإلنتاج،، املواد ونظام اإلنتاج: اإلنتاج •

  .براءات االختراع املسجلةالتكنولوجيات و: البحث والتطوير •

ط املؤسسة حيث هنـاك     وترتبط املعلومات امعة بشكل قوي حبدة التنافس ضمن قطاع نشا         

  1:عدة متغريات اليت من شأا الرفع من درجة حدة املنافسة، وخاصة عندما يكون

ال يوجد رائد حقيقي يلعب دور املنسق، لذلك يكون من          :  عدد كبري ومتوازن من املنافسني     -

  .الصعب مراقبة مجيع املنافسني يف وقت واحد

  .مقارنتها بنمو قطاعات املنافسنيوجيب مراقبة منو القطاع :  منو القطاع بطيء-

تدفع هذه الوظيفة املؤسسات إىل بيع منتجاا بأية طريقة، حىت يتم           :  ارتفاع التكاليف الثابتة   -

  .تغطية التكاليف الثابتة

عندما ينظر للمنتج على أنه من الضروريات األولية، عندها يستند          :  عدم التميز يف املنتجات    -    

  .السعر وجودة اخلدمة املقدمةاختيار املشتري على 

  .جيب معرفة اإلستراتيجيات املعتمدة من قبل املنافسني:  اختالف املنافسني-

                                                 
.information'Le management stratégique de l. Emmanuel,  Pateyron1 

 Paris:Economica, 1994.p.21.  
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يتعلق األمر بتحديد احلواجز الرئيسية، أو االستفادة من رفع احلـواجز           :  حواجز اخلروج مرتفعة   -

  .للخروج من قطاع غري مربح

  .لني اجلدداملراقبة الدائمة للداخ: حواجز اخلروج ضعيفة -

   :veille technologique الرصد التكنولوجي 2.2.3

، ، التقنيـة  مالحظة و حتليل البيئة العلميـة      " الرصد التكنولوجي على أنه    F.Jakobiakيعرف  

املستقبلية من أجـل معرفـة فـرص وديـدات          التكنولوجية والتأثريات االقتصادية احلالية و    

  .1"التطور

 بـث  ، جمموع التقنيات اليت تعىن جبمع، حتليل"لتكنولوجي بأنه الرصد ا.Steven cكما يعترب 

  .2"واستخدام املعلومات التقنية املناسبة لتطوير املؤسسة

3و جند   
H.Dou يعترب الرصد التكنولوجي كوسيلة لتحديد نشاطات املؤسسة كما يشري الرصد 

 واإلجراءات املتخذة   اجلهود املبذولة من طرف املؤسسة، والوسائل املسخرة      "التكنولوجي  إىل    

  دف الكشف عن كل التطورات واملستجدات احلاصلة يف امليادين التقنية والتكنولوجية،

  .1" واليت تم املؤسسة حاليا أو اليت مها مستقبال

                                                 
-é spationécessit:La veille technologique .Noureddine, Raiss, Ouafae,  Ammor1

:adresse suivante'Disponible sur le web à l.]en ligne[. entreprise'temporelle en milieu d  
technol+veille+le+.+noureddine+raiss+C+%2Ouafae=q&fr=hl?search/com.google.www://http

pdf +ogique 
 (consulté le 20.02.2008) 

:adresse suivante'Disponible sur le web à l.]een lign[ .La veille technologique 2 
pdf.1chap/Goujon/Theses/fr.sorbonne.4paris.lalic.www   

(consulté le 20.02.2008)  
.70.p.1995 ,Dunod:  Paris .Veille technologique et compétitivité. Henri,  Dou3  
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يئة للكـشف   على أنه ذلك النشاط الذي يتمثل يف مراقبة البMartinet et Ribultكما يعرفه 

 تربز عند تطور التكنولوجيات، ونقصد باإلشـارات الـضعيفة          اليتعن اإلشارات الضعيفة و   

signaux faibles أو كما تسمى إشارات اإلنذار املبكر signaux d'alerte précoce  تلك ،

املعلومات املتوفرة يف وقت أين جيب أن تكون اإلجابة كاملة و تليب االحتياج قبل أن تظهـر                 

لومات اليت تعطينا إحساسا مبا سيحدث وهي ضـعيفة         مبعىن هي املع  . 2التأثريات على املؤسسة  

  .ومبهمة وتأخذ أشكاال عديدة كالدعايات مثال

 إيداعات براءات االختـراع، تطـورات التقـانني،         3:ويهدف الرصد التكنولوجي إىل معرفة    

  .التطورات التكنولوجية، البحوث املعمقة ، املقاالت العلمية والرسائل     والتقارير العلمية

   : تمد الرصد التكنولوجي مصادره أساسا من ويس

 هيئات البحث العلمي واجلامعات، من خالل االتصاالت املستمرة، املـشاركة يف امللتقيـات،              -

  .ودراسة املنشورات، وأطروحات البحث احلالية

 . املعاهد ومؤسسات البحث التطبيقي واهلندسة-

 .لنشاط الدراسة الدورية لكل الرباءات اليت هلا عالقة با-

                                                                                                                                                         
.143.p.1998, Economica:Paris.La veille stratégique.Emmanuel ,  Pateyron1  

un facteur clé dans le processus :information 'Le support de l.Souad,  Chouk2

à Disponible sur le web .]en ligne[. attention collective aux signaux faibles'd
l'adresse suivante: 

pdf.api-lesca-souad-2003/docs/com.services-eolas.strategique-veille  
(consulté le 20.02.2008)  

: disponible sur le web.]en ligne[.Veille technologique 3

htm.technologique_veille/net.leveilledoub.www://http 
(consulté le30.03.2007)          
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 . بنوك املعلومات-

 . املشاركة يف امللتقيات ودراسة املنشورات ذات الطابع املهين-

  . التحليل الدقيق ملنتجات املنافسة-

   :veille commerciale/marketing الرصد التجاري 3.2.3

ويسمى أيضا الرصد التسويقي، وهو جمموعة الوسائل اليت تسمح للموردين    واملسريين مبعرفة 

التطورات احلاصلة يف البيئة التسويقية للمؤسسة بصفة منتظمة،  وذلك بفضل ممثلي املؤسسة يف  

يف السوق نظرا التصاهلم املباشر مع الزبائن  " أذن املؤسسة عني و "سوق حبيث يعرب عنهم بأم      ال

  .1واملوزعني وكذا املنافسني

عرفون بالسوق اخللفية للمؤسـسة      ي ومنه فالنوع الثالث من الرصد يهتم عموما بالزبائن الذين        

  .واملوردين الذين يعرفون بالسوق األمامية للمؤسسة مثل سوق العمل

ويتعلق األمر باالهتمام بتطور احتياجات الزبائن علـى املـدى الطويـل            ): األسواق(الزبائن  . 1

 .وكذلك بتطور العالقة بني الزبائن واملؤسسة

ات اجلديدة، تطور العالقة بني املوردين واملؤسـسة        جيب تتبع تطور وعرض املنتج    : نواملورد. 2

  .وإمكانية املورد على انتقاء املنتجات اليت حتتاجها املؤسسة بأقل تكلفة

                                                 
 Marketing management.Manceau Delphine.Trad; Bernard, Dubois, Phelip,  Kotler1

.12éd.. Paris: Pearson Education, 2003.p.140.  
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وكحالة خاصة جند سوق العمل والذي جيب تتبع فيه تطور عرض املهـارات اجلديـدة               

ائن، وحىت إذا كـان     وأخريا، جيب أن نأخذ بعني االعتبار عدم رضا الزب        .وتطور سعر اليد العاملة   

 غري الراضـني    %20 من الزبائن راضني على املنتج، فإنه جيب االطالع على مالحظات            80%

  .1املنتج وهذا دف حتسني من جودة

، حيث أن املؤسسات     برصد الزبائن  ومنه يتضح أن هذا النوع من أنظمة الرصد ما يعرف         

جبمع املعلومات املتعلق بزبون أو عدة زبائن    ، ومنه فهي تقوم     رضى بفقدان أحد زبائنها احلاليني    ال ت 

ذلك لتدارك خسران أحد الزبائن، ومنه فاهلدف النهائي من رصد الزبائن هـو             و حاليني للمؤسسة 

  .2تفادي خسران الزبائن احلاليني

   :veille sociétale الرصد االجتماعي 4.2.3

  :ويتمثل يف حتديد ومالحظة كل الظواهر االجتماعية مثل

رفية، سوء التفاهم بني األجيال، التمسك      ات االجتماعية، التعارضات الدينية والع     الصراع

 ويهدد من سالمة أو يعزز مـن        - الراصد   –وكل ما يستوقف انتباه املُتيقظ املعلومايت       ،  بالتقاليد

  .3التناسق التنظيمي

                                                 
.24.p.cit.Op.information'Le management de l.Emmanuel, Pateyron1  

un facteur :La veille stratégique . Laurence-Marie,Fasan-Caron,Humbert,  Lesca2

pmi voulant devenir fournisseur de grandes /clé du succès pour les pme
:adresse suivante'Disponible sur le web à l.]en ligne[. compagnies transnationales 

pdf.strategique_workshop/2005decembre/news/tn.rnu.cck.www 
(consulté le 20.02.2008)  

: Paris.prévoir et gérer la conflictualité industrielle: La veille sociétale .D,  Picard3

Librairie Vuibert, 1991.p.02.  
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العالقـات  ويهدف الرصد االجتماعي إىل التحذير أو احلد من اآلثار السلبية للعراقيل يف              

  :القائمة بني املؤسسة وعماهلا، كما متنح ملسريي املؤسسة

  .مناخا اجتماعيا سليما يساهم يف جعل املبادالت جيدة بني أفراد اجلماعة -

  .سهولة معاجلة املشاكل الداخلية كإعادة تنظيم العمل -

ة صـحيحة   الوسيلة لتأكيد الفعالية التنظيمية، وتعين الفعالية فعل األشياء الصحيحة بطريق          -

وهي تم بنجاح املؤسسة يف حتقيق غاياا على املدى البعيد، وهي ترتبط بتحقيق مصلحة              

اخل، ...املسامهني، العاملني، املتعاملني املوردين،   : كافة األطراف ذات العالقة باملؤسسة مثل     

 .1إشباع حاجات كل طرف وناسبة لتحقيقحبيث توضع األهداف الصحيحة وامل

  : veille environnementaleبيئي  الرصد ال5.2.3

وخيص هذا النوع من الرصد ما تبقى من عناصر يف بيئة املؤسسة واليت مل تأخذها األنواع                  

   :عني االعتبارالسابقة ب

الرصـد   ، géopolitiqueاجليوسياسـي  القانوين، املايل، السياسي، كالرصد التشريعي و

  .2والرصد الثقايفécologie اخلاص بعلم البيئة

                                                 
.01.p.cit.Op.D,  Picard1  

e pas être noyé sous les comment n: Veille stratégique.Humbert,  Lesca2

:adresse suivante'Disponible sur le web à l.]en ligne[. ?informations 
pdf.castanhos-lesca-2000/docs/com.services-eolas.strategique-veille  
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ويعترب تطبيق الرصد البيئي مهمة صعبة بالنسبة للمؤسسة مبا أنه يتعلق األمر جبانب واسـع               

من البيئة املتبقية، وعليه جيدر باملؤسسة التعامل مع املعلومات املنتقاة بعناية كبرية من حيث حتليلها               

  .لية الرصدومعاجلتها وإرساهلا ملتخذي القرار حىت حيددوا بدورهم املعلومة األساسية يف عم

على اعتبـار هـذه     1"مراقبة البيئة عنصرا أساسيا لإلدارة اإلستراتيجية     "وعليه ميكن اعتبار    

 والتهديـدات   ة اخلارجية للمؤسسة ملعرفة الفـرص     األخرية تتوقف على حتليل البيئة الداخلية والبيئ      

  :يت يف الشكل اآلوميكن توضيح الرصد البيئي.وحتديد نقاط القوة والضعف يف املؤسسة

 مراقبة البيئة : 04الشكل 

 

   :veille stratégique الرصد اإلستراتيجي 6.2.3

                                                 
.161.p.cit.Op. La veille stratégique. Emmanuel,  Pateyron1  
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الرصد اإلستراتيجي هو نظام دعم للقرارات يقوم مبالحظة وحتليل البيئـة العلميـة، التقنيـة،             

ت   واغتنام الفـرص،      التكنولوجية والتأثريات االقتصادية احلاضرة واملستقبلية ملعرفة التهديدا      

وهذا النظام يركز أساسا على املعلومات ذات اخلصائص اإلستراتيجية والقرارات اهلامة املتعلقة            

  .بالرصد اإلستراتيجي

حتليلها عن طريق   كما يشري مصطلح الرصد اإلستراتيجي إىل البحث عن املعلومات، معاجلتها و          

  . 1مراقبة مستمرة لبيئة املؤسسةيقظة دائمة و

وهو بذلك  .2"وسيلة متميزة للتسيري وخلق معارف جديدة     "لتايل فالرصد اإلستراتيجي ميثل     وبا

يعترب جهازا معلوماتيا من خالله تعرف املؤسسة وتعاجل اإلشارات املعلنة لألحداث احلـساسة             

  .3اليت تؤثر على استمرارية املؤسسة

ادار بــشري          الرصــد اإلســتراتيجي رادار املؤســسة، وهــو بالــضبط رPearceويعتــرب

وتتعلق معلومات الرصد اإلستراتيجي    . 1وتكنولوجي توجهه املؤسسة حنو حميطها اإلستراتيجي     

                                                 
expertise et de la connaissance technique 'Le partage de l. Sébastien, nd Galla1

innovation et à la prise de 'aide à l: dans le cadre de la veille stratégique 
:adresse suivante'Disponible sur le web à l.]en ligne[. décision 

pdf.T_andSebastienGall/pdf/IMG/web/fr.mrs3-u.crrm  
(consulté le 20.02.2008)  
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adresse 'Disponible sur le web à l.]en ligne[. stratégique pour aider les pme
suivante:  

pdf .brouad20%ois7e%anfr20%-20%fa110/2002/pdfd/airepme/ca.hec.neumann://http
(consulté le 20.02.2008) 
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عبارة مبستقبل املؤسسة وخارجها، وقد تتعلق بداخلها، وهي معلومات متداركة احتياطية وهي 

  .   عن إشارات إنذار ضعيفة

ـ     ومنه فالرصد اإلستراتيجي يشمل مجيع أنواع نشاطات          ةالرصد، ويركز على عملية تداركي

  .2ملالحظة وحتليل البيئة متبوعة بالبث املستهدف للمعلومات املناسبة الختاذ القرار

 فإن الرصد اإلستراتيجي يسمح بفك اإلشارات الضعيفة املتعلقة Anssoff  1975وحسب 

  .3ببيئة املؤسسة

لرصد التجاري والرصد وحبكم اهتمام كل من الرصد التنافسي، الرصد التكنولوجي، ا

 يف MARTINET et RIBAULTالبيئي بعناصر حمددة من بيئة عمل املؤسسة، فقد طرح كل من 

مبختلف أنواع  PORTERهذا الصدد رؤية هامة للعالقة اليت جتمع بني قوى التنافس اخلمس لـ 

  :الرصد مثل ما هو مبني يف هذا الشكل التايل

                                                                                                                                                         
le cas de la veille stratégique et de : Construction du sens . Nicolas,  Lesca1

disponible sur le .]en ligne[. alerte précoce's dexploitation collective des signe'l
web à l'adresse suivante:  

2271=article_id?3php.article/fr.asso.gfii.www 
(consulté le 20.02.2008)  
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pdf.akrifed/Communications/seminaire/zd.cerist.std.www   
(consulté le 20.02.2008) 



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         

  

 

137 

  PORTER لـ جمتمعة مع منوذج قوى التنافس اخلمساألنواع األربعة للرصد 1 :05الشكل 

 

  

، احملـتملني  و هتم أساسا باملنافسني احلاليني       ومن خالل الشكل نستنتج أن الرصد التنافسي ي       

 واملـوردين يف حـني خيـتص الرصـد          – األسواق   –بينما خيتص الرصد التجاري بالزبائن      
                                                 

en [.une ardente nécessite:   veille technologiqueaL.Gerard,VERNA 1

: adresse suivante'Disponible sur le web à l.]ligne
tml h.veille/PUB/vernag/personnel/ca.ulaval.fsa.www://http  

(consulté le 09 septembre 2007)  

  

 الرصد التنافسي

الرصد 

 التكنولوجي
 

 الزبائن

 
المنافسين في 

 القطاع
 

الداخلين 

 المحتملين

 الموردون
 
 

 البدائل

 

 الرصد التجاري الرصد التجاري

 الرصد البيئي
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أخريا يهتم الرصد    و ل جديدة من املنتجات نتيجة التطور التكنولوجي      التكنولوجي بظهور بدائ  

البيئي مبا تبقى من بيئة املؤسسة، وجند الرصد اإلستراتيجي يشمل مجيـع نـشاطات الرصـد       

  .املختلفة

  الوظائف، األهداف، املزايا و الوسائل:  الرصد املعلومايت3.3

  : وظائف الرصد املعلومايت1.3.3

تتمثل الوظيفـة األوىل للرصـد املعلومـايت يف تـدارك           : التداركية/ ية   الوظيفة اإلستباق  •

التهديدات واقتناص الفرص اليت تطرأ يف حميط املؤسسات، وجيب أن تتدراك عملية الرصد             

ومصادر التهديـدات والفـرص     .اخل...تطورات األسواق، املنافسة والتشريعات القانونية،    

أن تتولد من املنافسني، وكذا من تشريع قانوين أو         متعددة ومتنوعة، فالتهديدات مثال ميكن      

من اخنفاض التراث العلمي والتقين للمؤسسة وخاصة التهديدات املتعلقة باملسؤولني عـن            

أما الفرص فيمكن أن تتعلق مبعرفة شركاء ومتعـاونني جـدد،           . نظام الرصد التكنولوجي  

  1.اخل...وإنتاج وخلق منتوج جديد أو دخول سوق أجنيب جديد ،

تتمثل الوظيفة األخرى للرصد يف التزويد والتغذية باملعلومات اليت يـتم      : الوظيفة اإلعالمية  •

مجعها من خالل وسائل، تقنيات ومنهجيات متعددة، وجيب أن تكون هذه           لبحث عنها و  ا

املعلومات ذات أمهية وهلا عالقة بتخصص املؤسسة مبعىن أن تكون هلا قيمـة وتتناسـب               

ين، واهلدف هنا هو إرضاء احتياجات املستفيدين مـن املعلومـات،           واحتياجات املستفيد 
                                                 

.104.p.cit.Op. Corine,  Cohen1   



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         

  

 

139 

وتعترب . اخل...وميكن أن تتعلق مثال بتجهيز ملف معلومات حول بلد معني، حول منافس،           

الوظيفة اإلعالمية قاعدة يف نشاط الرصد، وهذه املعلومات املقدمة من طـرف مـصلحة              

 .1الرصد جيب أن حتلل و تعاجل

هناك مهمة جديدة للرصد وهي حتليل املعلومات امعة مبعىن         :  والتركيبية الوظيفة التحليلية  •

تفكيكها من أجل استنتاج العناصر املهمة، والتركيب مرتبط بالتحليل حيث يسمح بإجياد            

ازأة واملبعثرة وغـري  " bribes d'informations"عالقات وصالت بني بقايا املعلومات  

 ، ومبعـىن آخـر   puzzle signifiantة مشكلة ذات معىن املتجانسة من أجل إعادة صياغ

. فالتركيب يقوم جبمع عناصر املعرفة يف جمموعة مترابطة تستخدم يف تسهيل اختاذ القرارات            

ويعترب التحليل والتركيب من الوظائف األساسية خاصة إذا كان مهاك فائض يف املعلومات، 

 .اختيار فرز وبع هاتني الوظيفتني بعمليةوبالتايل فيجب أن تت

 واملركبـة مبعـىن     اسا يف هيكلة املعلومات احملللة      تتمثل وظيفة الرصد أس   : وظيفة اهليكلة  •

أساسيا يف فهم ا ووضعها يف شكل ذي معىن، وجودة هذه اهليكلة ميكن أن تلعب دورا هام        

 .املعلومات واملعارف اليت يتم بثها

معة، احملللة واملركبة  إىل املـستفيدين    جيب إيصال املعلومات ا   :االتصالووظيفة التنشيط    •

إىل املستفيدين املناسبني، وتكون من أجل وظيفة تنشيط شبكات الرصد من أجـل فهـم               

 .وإجناح املعلومات املنقولة
                                                 

.105.P .cit.Op. Corine, Cohen .1  
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لقد أوضحت األدبيات بأن معرفة االحتياجات      : وظيفة تعريف االحتياجات من املعلومات     •

ب أن جييب على الرغبات املعدة من طرف        من املعلومات هي من وظائف الرصد، واليت جي       

  . 1- الرغبات الضمنية-والرغبات غري املعلنة احلاجيات أيضا التنبؤ وإرضاء املستفيدين، و

: أهداف الرصد املعلومايت2.3.3  

تسمح عملية الرصد املعلومايت بتعريف ومجع املعلومات اخلاصة مبتخذي القرارات يف املؤسسة، 

:فهي تسمح ب   

 واالستباق مبعىن معرفة التغريات من تقنيات جديـدة،آالت جديـدة، زبـائن،             التدارك •

  .2اخل...منافسني،

بـراءات، منتجـات، منافـسني، تـشريعات        : ختفيف املخاطر؛ مبعىن معرفة املخـاطر      •

 .3اخل...قانونية،

 هـي  تطويره، مبعىن ما هو موقع املؤسسة يف املنافسة يف جمال ختصصها ؟ ما       مقارنة األداء و   •

البحث اليت وصلت إليها وحـدات البحـث والتطـوير يف           ويات اإلبداع والتطوير و   مست

                                                 
.106-105.p.p.cit.Op. Corine,  Cohen1   

.cit.Op. Floriane,  Giovanini2   
se adres'Disponible à l.]en ligne[. Guide de la veille industrielle.Patrice ,Heyde 3

suivante: 
PDF.guideveille/fichier/outils/services/1V/fr.cci.alpes-rhone.arist.www  

(consulté le 30.01.2008)  
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ومن خالل هذه الدراسة تتمكن املؤسسة من تقييم موقعها علـى           . املؤسسات املنافسة ؟  

 .1مستوى البحث، كما متكن من توجيه أو إكمال سياسة املؤسسة يف البحث والتطوير

رق املنتجات مقارنة بالطلبات وكذا فوارق املؤسسة       فوا: معرفة النمو؛ مبعىن معرفة الفوارق     •

 .مقارنة مع املنافسني

، اقتصاديات البحث والتطـوير والفـرص       ة األفكار واحللول اجلديدة   اإلبداع؛  مبعىن معرف    •

 .التنافسية

  .اخل...الزبائن، اخلرباء،املتعاونني،:التوسع؛ مبعىن معرفة الشركاء اجلدد •

2:علومايت فيما يليوميكن أن نلخص أهداف الرصد امل  

 األهداف املرتبطة بالوظيفة اإلستباقية / التداركية:

املنافسني، التغريات املتعلقة بالتـشريعات القانونيـة، املخـاطر         : تدارك جيد للتهديدات   -

  .اخل...السياسية، التقنينات واملواصفات اجلديدة،

 متفرقات، بيع   احتياجات جديدة، منتجات جديدة، أسواق جديدة،     : تدارك جيد للفرص   -

 .اخل...و شراء الرخص،

مث إن هدف التدارك يسمح بتفاعلية جيدة، وإدارة جيدة لألزمات وكذلك قدرة جيـدة               -

  .على التكيف

                                                 
.CIT.OP.Floriane,  Giovanini1  

.110-109.p.p.cit.Op. Corine,  Cohen2   
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أما األهداف املرتبطة بالوظيفة اإلعالمية  مبعناه العريض من البحث إىل إيصال املعلومات، فهي 

، كما تسمح بإعطاء صورة جيدة عن بيئة إرضاء احتياجات املستفيدين من املعلومات القيمة 

.املؤسسة و بالتايل املسامهة يف اختاذ قرارات صحيحة  

: مزايا الرصد املعلومايت 3.3.3  

إن عملية الرصد املعلومايت تفرض على املؤسسة التحكم يف املعلومة الالزمة ملراقبة بيئتها 

ع والتطوير وكذا تفادي املخاطر مبختلف أنواعها، وإذا كان هدفها األساسي يتمثل يف اإلبدا

، فما هي ايرة التحوالت احلاصلة يف بيئتهاوبالتايل خلق مزايا تنافسية تسمح للمؤسسة مبس

  .مزايا الرصد املعلومايت بالنسبة للمؤسسة ؟

  :إن أهم ما تقدمه عملية الرصد املعلومايت من مزايا للمؤسسة جند ما يلي

الناحية املالية بتحقيق الوفرة، ألن املعلومات اليت مت مجعها من  تسمح عملية الرصد املعلومايت -

  .قادرة على التحسني من اخلصائص التقنية للمنتج، جودته، والتخفيض من كلفته

 تسمح عملية الرصد املعلومايت مبرور جيد للمعلومة عرب خمتلف املستويات التنظيمية يف املؤسسة، -

  .تواصلة لبيئااكما تسمح هلا أيضا مبراقبة مستمرة وم

. تسمح عملية الرصد املعلومايت بالتحذير والتنبؤ للعراقيل املستقبلية اليت سوف تواجهها املؤسسة-  
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على مواطن  تعترب عملية الرصد املعلومايت وسيلة إستراتيجية للتسيري، أين تكشف خلية الرصد -

ستراتيجية املؤسسة ومن املنافسة نفوذ التهديدات والفرص على املؤسسة واليت تستطيع أن تغري من إ

.يف السوق  

وحىت تستفيد املؤسسة جيدا من الرصد عليها أن توفر عدة شروط معنوية أكثر مما هي 

 1:وهناك مخسة شروط على املؤسسة حتقيقها لتضمن ا فعالية الرصد، وهي مادية،

دارية والعمل على تنفيـذها     كوظيفة إ رة، فعلى املسريين اعتبار الرصد      إرادة ثابتة من قبل اإلدا    . 1

  .شخصيا

اتصال داخلي جيد، وهذا بالسماح للمعلومة باالنتقال ملن يطلبها عرب خمتلف املستويات . 2

.التنظيمية دون احتكارها عند شخص واحد، ألن الرصد عمل مجاعي وليس عمال فرديا  

.يزانية املناسبة لذلكالتحكم يف الوقت، جيب القبول بتسخري الوقت، الوسائل األساسية، وامل. 3  

احلد األدىن من اهلياكل، فاملعلومة تعطى هلا قيمة أحسن عندما يكون للمؤسسة تأطري مهيكل . 4

.من طرف إطارات ذات وظائف حمددة  

.روح مجاعية قوية وهذا بني خمتلف املوظفني. 5  

ا كال متكامال ونشري يف األخري إىل أن فعالية الرصد يف املؤسسة إمنا تكتمل وتظهر باعتباره

ومكمال لبعضه البعض، فمثال ويف عدة حاالت جند أن الرصد التكنولوجي يرتبط ارتباطا وثيقا 
                                                 

comment développer des : Intelligence stratégique sur Internet. Carlo,  Revelli1

, Dunod: Paris. intelligence économique sur le web'activités de veille et d
2000.p.12.  
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 - مثال قطاع مستحضرات التجميل–بالرصد التنافسي، أو عندما يكون الرصد يف قطاع ما 

 وال يتم. -  كقطاع الصيدلة وقطاع التغذية–مرتبط هو اآلخر بالرصد يف القطاعات األخرى 

، وإمنا هناك تنظيم ومنهجية عمل بطريقة عشوائية أو بدون ختطيط مسبق لهحتقيق هدف الرصد 

  . جيب إتباعهاحمكمة

: طرق ووسائل الرصد املعلومايت4.3.3  

إن تعدد الطرق املستعملة يف عملية الرصد املعلومايت يعطي للمؤسسة إمكانية احلفاظ على 

ك ميزة تنافسية دائمة، ومن بني أهم هذه الطرق طريقة موقع تنافسي قوي يف السوق و على امتال

 واليت تعين املقارنة مبنافس منوذجي باعتبارها تعتمد أساسا على benchmarkingالقياس املقارن 

 مبصفوفة  الرصد املعلومايت املستمر للبيئة و تغرياا، وإىل جانب هذه الطريقة هناك أيضا ما يسمى

swotوالضعف والفرص والتهديدات، كما تعترب شبكة اإلنترنت  أي مصفوفة نقاط القوة  

 من بني أهم الوسائل املستخدمة يف عملية الرصد املعلومايت – أعوان الرصد –واألعوان األذكياء 

  .عرب شبكة اإلنترنت

   :benchmarking طريقة القياس املقارن 1.4.3.3

لقياس التقييمي طريقة للمقارنة على تعترب طريقة القياس املقارن أو كما يسميها البعض با   

أساس معايري مرجعية ميكن االعتماد عليها يف اكتشاف االحنرافات التنافسية، ابتدعتها شركة 

Rank Xerox ا  يف السبعينات لصد املنافسة الدولية يف سوق اآلالت الناسخة، وتعِرفعلى أ
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تلك املتعلقة باملنافسني األكثر جدية أو عملية مستمرة لتقييم املنتجات واخلدمات والطرق مقارنة ب

 .باملؤسسات الرائدة

البحث عن الطرق : " على أنه benchmarking تعريفا آخر للقياس املقارن CAMPكما قدم 

  .1"األكثر فعالة لنشاط ما، واليت تسمح لنا بضمان التفوق

 متميزا من أبعاد وتنتمي هذه الطريقة إىل أسلوب التحسني املستمر الذي يعترب بدوره بعدا

اجلودة الشاملة، ووفقا هلذه الطريقة تقوم املؤسسة باختيار مؤسسة رائدة تكون األفضل يف جمال 

  . النشاط الذي تنتمي إليه أو حىت خارجه، وتقيس أداءها مقارنة بأداء هذه املؤسسة النموذجية

ؤسسة وحتديد واهلدف من هذه الطريقة هو إنشاء معيار جديد أفضل يقاس عليه أداء امل

منوذج تتعلم منه كيف يكون التحسني، ومبجرد ما يتم حتديد املؤسسة النموذج اليت سيقاس أداؤها 

إزائها يتحدد اهلدف بأن تلحق ا أو تتفوق عليها من خالل التحسينات اليت ستجرى على 

  .العمليات املناسبة

  :وتتضمن عملية القياس املقارن املراحل التالية

  .ملية اليت حتتاج إىل التحسني حتديد الع-

  . حتديد أفضل مؤسسة رائدة يف أداء هذه العملية-

                                                 
âtir son comment b: Intelligence économique en pratique'L. François,  Jakobiak1

.213.p.2001, Organisation'd.éd:Paris. intelligence économique'propre système d  



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         

  

 

146 

  . جتميع معلومات عن هذه املؤسسة-

 . حتليل البيانات ودراسة الفرق بني أدائها يف املؤسستني وأسبابه-

 . حتديد أهداف وخطة التحسني للتساوي باملنافس أو التفوق عليه-

 .م العاملني املرتبطني بالعملية موضع التحسني تشكيل فرق عمل متكاملة تض-

 . تنفيذ عملية التحسني ومراقبة التقدم-

إن اختيار املؤسسة الرائدة يف جمال الصناعة يهيئ رؤية بشأن ماذا يفعله املنافسون، وجتدر اإلشارة               

اء، بني مـا    إىل أن طريقة القياس املقارن تزداد أمهيتها عندما تدرك املؤسسة أن هناك فجوة يف األد              

. جيب أن يكون وما هو كائن، أو بني ما يؤديه منافس متميز أو منوذجي وبني ما تؤديه املؤسـسة                  

وقد متثل فجوات األداء مشكالت جيب حلها أو فرصا جيب استكشافها، لذلك يتطلـب األمـر                

 . معهامراقبة مستمرة إلدراك هذه الفجوات وحتليل أسباا واختاذ اإلجراءات املناسبة للتعامل

وللقيام بعملية الرصد املعلومايت  يتطلب تواجد وسيلة فعالة وتقنية حديثة تسهل للمؤسسة عمـل               

  .البحث عن املعلومة بأسرع وقت واليت من خالهلا تعزز املؤسسة رصدها

: اإلنترنت وسيلة للرصد املعلومايت2.4.3.3  
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ملية املتنوعة اليت جتمع بينها شبكة اإلنترنت هي جمموعة من الشبكات و احلاسبات اآللية العا

 اليت تستخدم لنقل البيانات أو ما يعرف بربوتوكوالت اإلنترنت ةأنظمة االتصاالت اإللكتروني

  .وبروتوكول ضبط االتصال

، خدمة نقل خدمة الربيد اإللكتروين: ات منهاو تقدم شبكة اإلنترنت جمموعة من اخلدم

، وحتتوي tel net وخدمة الربط عن بعد wwwعاملية  ، خدمة الشبكة العنكبوتية الftpامللفات 

     1:شبكة اإلنترنت على جمموعة من املواقع منها

تسمح هذه املواقع بإجناز عدة عمليات جتارية من بيع وشراء، فهي مبثابة سوق : املواقع التجارية. أ

  .كترونيةوتتجسد تلك العمليات يف ما يسمى بالتجارة اإلل. أين يلتقي فيه العرض بالطلب

  .كعمليات احلجز يف الفنادق والطائرات: املواقع اخلدمية على اخلط . ب

واليت تقوم بعرض معلومات حول املنتجات من سلع وخدمات وذلك عرب : املواقع اإلشهارية. ج

  .ويبصفحات الـ

ومتثل شبكة اإلنترنت بالنسبة ألي مؤسسة األرضية املفضلة لالتصال سواء تعلق األمر 

ل الداخلي أو اخلارجي، فمن ناحية متكن اإلنترنت هياكل املؤسسة من تبادل املعلومات باالتصا

واملعطيات والتنسيق فيما بينها عرب الربيد اإللكتروين وتكنولوجيا اإلنترانت، ومن ناحية أخرى فإا 

  .على الصعيد اخلارجي متثل نافذة للمؤسسات على بيئتها اخلارجية

                                                 
.43.p.1997, Economica: Paris. Internet-Marketing multimedia. Laurent,  Hermel1  
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حاطة بكل املتغريات واملستجدات الطارئة على املنافـسة واملنافـسني          وتقتضي عملية الرصد  اإل    

واحلصول عليها بسرعة فائقة، ولتحقيق هذه الغاية يتطلب توفر تكنولوجيا متطورة، وأهم ما ميكن              

استعماله حاليا نذكر شبكة اإلنترنت، اليت تساعد على ذلك بفضل تغطيتها لكل منـاطق العـامل                

 واملتاح، وهذه بعض النقاط الرئيسية اليت تسمح للمؤسسة بتدعيم رصدها           وللكم اإلعالمي اهلائل  

  1:التنافسي

وموزعي الويب من الوسائل املمتـازة لتعـيني    تعترب املنتديات: مراقبة عروض عمل املنافسني. أ

ومن . املوظفني، وقد تستعملها املؤسسة لتعيني موظفيها مثلما قد يستعملها منافسوها للغرض ذاته           

من املهم اختبار عروض عمل املنافسني اليت نشرت حيث تعطينا بعـض املؤشـرات حـول                 ف مث

  .املشاريع املستقبلية وهذا عن طريق املهارات اليت تبحث عنها

تعترب منتديات احلوار الوسط املفضل لتبادل املعلومات بـني         : مراقبة رسائل موظفي املنافسني   . ب

أي شك يوجد العديد من موظفي املؤسسات املنافسة        مجيع شرائح مستعملي اإلنترنت، فمن دون       

فبالتتبع الدقيق لكل الرسائل الـصادرة مـن   . من يستعملون تلك املنتديات للبحث عن املعلومات      

موظفي املؤسسات املنافسة حنو مورديها أو زبائنها، تستطيع املؤسسة مجع عدد معترب من املعلومات 

 .املفيدة

                                                 
.152.p.1996,Eyrolles.éd: Paris.entreprise 'Internet et l. O,  Andrieu1  
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حيث أصبح األخري   : خلاصة مبنتجات املنافسني بفضل موزع الويب     اإلستعالم عن اإلعالنات ا   . ج

األساس يف كل املؤسسات وخاصة تلك اليت تعمل يف قطاع التكنولوجيا املتطورة، فهو عبارة عن               

فقد أصبح موزع الويب املكان املفضل للزبائن لإلستعالم عن جديـد           . واجهة حقيقية للمؤسسة  

تظم ملُوزعي املنافسني نستطيع احلصول على معلومات مثينة حول         إعالنات املؤسسة، فبالتفحص املن   

 .منتجام اجلديدة

إن معرفـة   : حتليل التجاوب الذي حتضى به املنتجات املنافسة بفضل املنتديات وقوائم النـشر           . د

ثغرات ونقائص املنتجات املناِفسة ونظرة الزبون هلذه األخرية تعترب من املعلومات احلرجة بالنـسبة              

تسمح لنا بتحسني  مؤسسات املنافسة، إذ متكننا تلك املعلومات من إنشاء تسويق جيد وكذلكلل

  .منتجاتنا ملواجهة املنافسة، فاإلنترنت قد تكون الوسيلة املساعدة يف هذا اال

: أعوان الرصد املعلومايت3.4.3.3  

 تؤدي logicielsيات ، وهي عبارة عن برجمagents intelligentsتسمى أيضا باألعوان األذكياء 

وحدة افتراضية قادرة على التسيري يف " على أاJacques Feberيعرفها وظائف كاإلنسان، و

تتوفر أيضا على كفاءات وتقدم التصال املباشر مع أعوان آخرين واحمليط وهلا القدرة على ا

  .1"خدمات

2:منها ،ك عدة أنواع من األعوان األذكياءهناو  

                                                 
1 Revelli, Carlo. Op.cit .p.182.   

.187-186.p.p.IBID 2   
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تتمثل خصائصها األساسية يف القدرة على التنقل عرب  : agents mobilesاألعوان املتنقلة  •

  .الشبكات اإلعالمية من أجل القيام بوظائفها للمستفيدين

هلم قدرة مستقلة على التسجيل، كما هلا   : interfaces intelligentesالواجهات الذكية  •

اص قادرة على التعاون  على أا أعوان لألشخMaes Pettisقدرة على التعليم و تعرفها 

  .مع املستفيد يف نفس جمال العمل

يتعاون مع األعوان اآلخرين من أجـل  : vrai agent intelligentالعون الذكي احلقيقي  •

  .مثل هذه األعوان غري متوفرة حالياملعلومات املناسبة والصحيحة، وإجياد ا

1:اجلدول التايل يوضح بعض األمثلة عن أعوان الرصد املعلومايتو  

  االنتقائيثاملراقبة، التحميل، الب:أعوان الرصد :01اجلدول 

 أعوان املراقبة

Les 

agents de 

surveill -

ance 

ــوان   ــذه األع ه

ــة  ــستخدم ملراقب ت

املواقــــع      و 

صفحات الويـب      

 و حتميلها بـصفة    

ــل   ــة بك منتظم

Cyberalert 

http://www.cyberalert.com 

digimind monitor 

http://www.digimind.fr 

webspector 

http://www.illumix.com 

 

                                                 
. informations'Méthodes avancées pour les systèmes de recherche d.Madjid,  Ihadjadene1

Paris : Hermes science publications, 2004.p.224.   

http://www.cyberalert.com/
http://www.digimind.fr/
http://www.illumix.com/
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التغيريات الطارئـة   

ــذا   ــا و ك عليه

.املستجدات  

 

 

 

 

 

حممالت مواقع  

 الويب

Les 

aspirate-

urs de 

sites web 

هذه األعوان تسمح   

بتحميل موقع ويب   

على قرص صـلب    

من خالل اسـتالم    

الصفحات ، الصور   

 و ملفات أخـرى    

ــة  مرتبطــة باهليكل

.الشجرية للموقع  

http://www.ecatch.com 

memoweb 

http://www.goto.fr 

webwhacker et grab-a-site 

http://www.bluesquiracel.com 

kb crawl 

http://www.beaconseil.com 

 

http://www.ecatch.com/
http://www.goto.fr/
http://www.bluesquiracel.com/
http://www.beaconseil.com/
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Le push  ــة ــي عملي ه

منقحة ومطورة  

للخدمة القدمية  

املعروفة بالبـث   

ــائي  االنتقــ

.تللمعلوما  

http://www.ret2one.com 

http://www.infogate.com 

http://www.countrypoint.com 

 

 

: تنظيم عملية الرصد املعلومايت يف املؤسسة4.3  

: مراحل عملية الرصد املعلومايت1.4.3  

متر عملية الرصد املعلومايت بثالث مراحل أساسية، وتندرج ضمن كل واحدة منها مراحل 

:فرعية ،وهي  

   :collecte اجلمع 1.1.4.3

 تبدأ هذه املرحلة من حتديد املستهدفه املرحلة يف معرفة جيدة لبيئة وحميط العمل، وتتمثل هذ

objectif visé فهناك عدة أسئلة أساسية . تم تركيز كل جمهودات الرصد عليهوالذي سي

من نراقب ؟ماذا نراقب ؟ أين : ، ومن بينها مهمة جدا يف عملية مجع املعلوماتهي نطرحها و

http://www.ret2one.com/
http://www.infogate.com/
http://www.countrypoint.com/
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تنتهي ؤسسة، وتوجد املعلومة ؟، مث بعد ذلك تأيت عملية اجلرد لكل املعلومات املوجودة يف امل

  .علوماتبوضع خطة عمل أي حتديد مصادر امل

، يتم بعد ذلك البحث داخل وخارج  من املعلومات يف املرحلة األوىلفبعد حتديد االحتياجات

بالتايل فهذه املرحلة  والئمة اليت جتيب على االحتياجات،املاملؤسسة عن املعلومات املناسبة و

د املعلومة أين توج :اؤلهي اليت متهد لنشأة نظام رصد معلومايت ألا تسمح باإلجابة على التس

.1املناسبة الختاذ القرارات ؟  

يتم يف هذه العملية احلصول على البيانات من مصادرها املختلفة مع مراعاة توفر الصحة، و

، كما يتم كذلك تزويد املؤسسة بالبيانات اخلاصة ، املرونة يف تلك البياناتالدقة، الشمول

 –ن طريق استخدام وسائل املراقبة البيئية باالجتاهات املستقبلية واالحتماالت اخلاصة بالبيئة ع

  .2-التنبؤ و التحليل 

   :analyse et synthèse التحليل و التركيب 2.1.4.3

، تأيت املرحلة الثانية   واملتمثلة يف مات يتكون للمؤسسة رصيد خام منهابعد مرحلة مجع املعلو

 على ترمجة املعلومات ، وهي مرحلة صعبة إذ تقومتركيب كل املعلومات امعةحتليل و

دف هذه املرحلة إىل فرز وترتيب و. ةوتقدميها يف شكل تقارير أو جداول أو أشكال بياني

                                                 
un dispositif de veille dans les PME de 'La mise en place d.Djibril,  Diakhate1

:adresse suivante'Disponible sur le web à l.]en ligne[. che au sénégalpê 
00_mem/00_00000366_mem/66/03/00/00/0archives/documents/fr.cnrs.ccsd.memsic

 pdf.000366 
(consulté le 02.09.2007) 

  .43.ص.2004ئل ، دار وا:عمان.مدخل إستراتيجيمدخل إستراتيجيمدخل إستراتيجيمدخل إستراتيجي: : : : نظم المعلومات اإلستراتيجيةنظم المعلومات اإلستراتيجيةنظم المعلومات اإلستراتيجيةنظم المعلومات اإلستراتيجية. علي ، حسن الزعبي 2
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 والسديدة وبتعبري آخر املعلومات اليت تعطي  حنتفظ إال باملعلومات املالئمةاملعلومات حبيث ال

  .قيمة أكرب لعملية اختاذ القرار

راحل عملية الرصد املعلومايت يتم حتويل البيانات من هيئتها ومنه ففي هذه املرحلة الثانية من م

 يتم تقسيمها إىل تصنيف ، وهذه العملية معلومات إستراتيجية ذات معىن وقيمةاألولية إىل

، فضال عن استخراج النتائج حىت تكون البيانات، ترتيبها، تلخيصها، معاجلتها واختيارها

  .قبل املستفيدينجاهزة لالستخدام يف الوقت املناسب من 

، هي إضافة عنصر األفق اخلاصة بنظم الرصد املعلومايتومن االهتمامات الرئيسية هلذه العملية و

املستقبلي للبيانات اخلام اليت تكون ذات طبيعة تارخيية، ومن أجل حتقيق هذه الغاية جيب 

ملعلومايت، استخدام أساليب التنبؤ املالئمة كجزء مكمل ألي نظام رمسي من نظم الرصد ا

 بأن املورد الناذر يف يومنا هذا ليس توفر املعلومات، وإمنا هو Hebert Simonومثلما أوضح 

القدرة على معاجلة تلك املعلومات، حيث جند أن نظام املعلومات الذي يزود املدراء بكميات 

 حيث أن املطلوب هو تصفية تلك ،ات إمنا هو نظام يقدم خدمات سيئةهائلة من املعلوم

  .1املعلومات وضمان وصول املهم منها فقط إىل هؤالء املدراء

   diffusion et prise de décisions   البث واختاذ القرار 3.1.4.3

                                                 
 .44.ص. مرجع سابقمرجع سابقمرجع سابقمرجع سابق. علي، حسن الزعبي 1
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عند انتهاء مرحلة التحليل والتركيب حنصل على معلومات معاجلة، وال تكون هلذه األخرية أي 

ص املناسب الختاذ القرار ىل الشخقيمة إذا مت ختزينها ومل يتم نشرها يف الوقت املناسب وإ

إذا فكل املراحل السابقة ال معىن هلا ما مل تنشر املعلومة لتصل إىل متخذ القرار  ،املناسب

مراجعة اآلثار النامجة عن اختاذ وباملؤسسة، وبعد هذه املرحلة تأيت خطوة أخرية وهي التقييم 

  .القرار

  :تايلو ميكن متثيل هذه املراحل الثالثة يف الشكل ال

 الشكل 06:مراحل عملية الرصد املعلومايت

 

:الساكن / الرصد املعلومايت السليب 2.4.3  

 الجرد
 الهدف 

 الخطة
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 النـشر التركيب
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 القرار

 التقييم
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إن البحث عن املعلومات ذات العالقة بتخصص املؤسسة تسمح هلا بتحضري أفضل للقرارات 

الغرض تقوم ، وألجل هذا ل وضع خمطط عملاإلستراتيجية وقيادة أفضل للمؤسسة من خال

مسح بيئة :  كتابه  يفAguilar  ،1963 دفنج ،ع نظام رصد معلومايت وتنظمهاملؤسسة بوض

 أوضح طريقتني للبحث عن املعلومات، األوىل تسمى املراقبة وتتعلق بالبحث عن ؛األعمال

ات املعلومات واملعارف العامة حول البيئة، أما الثانية فتسمى البحث وتتعلق بالبحث عن املعلوم

   . 1اخلاصة الضرورية حلل املشكالت اليت تصادف املؤسسة

  . والرصد املعلومايت النشط–لساكن  ا- ، الرصد املعلومايت السليب أما اليوم فنجد

 وهي عملية حبث بدون ،هو عملية رصد يومية: -الساكن  –الرصد املعلومايت السليب  •

املؤمترات،  ،ملية من خالل اجلرائد، وتتم هذه العتتعلق بدراسة البيئةوهي  ،أهداف حمددة

  .التسيري اليوميكذلك من خالل اللقاءات و

تدل مبعناه على عملية رصد تتم دون بذل أية جهود، ولكن لكي  " passive" وكلمة سليب 

وحتدد  ،لرصدتقوم املؤسسة برصد معلومايت ساكن أو سليب جيب أن حتدد أهدافها من عملية ا

أشخاص أكفاء للقيام ذه جيب اختيار ماعات يف املؤسسة وف من خالل اجتهذه األهدا

  .العملية

                                                 
, Afnor:Paris. Maitriser et pratiquer la veille stratégique.Laurent,  Hermel1

2001.p.17.   
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 النتائج  بني األفراد يف املؤسسة وعرضمن خالل االتصالوحتديد األهداف ال يكون عشوائيا وإمنا 

 إعالن إطالق منتوج جديد أو خدمة السنوية، بث املخطط اإلستراتيجي، اجتماعات

  .اخل...،جديدة

 احملصل عليها ال تترجم بالضرورة إىل مصطلحات حبث وإمنا إىل مؤشرات  والرسائل واإلشارات

  .نوعية، فإذا شوهدت مثال أشياء غري معتادة عند الزبائن فيجب معرفة أسباا

قويا وجهودا كبرية، كما جيب أيضا التحفيز  نفسا طويال ووعملية الرصد املعلومايت تتطلب

  .1كلفون بالبحث وتعقب هذه املعلوماتاملستمر واملنتظم لألشخاص واإلطارات امل

وتكون التحفيزات من خالل إنشاء نظام فعال جلمع املعلومات مرتبط بشبكة حيث يتمكن األفراد 

املكلفون بعملية الرصد مبعرفة املعلومات اليت توصل إليها اآلخرون، مبعىن خلق وسائل اتصال بني 

ملية الرصد املعلومايت إما مكتوبة من خالل األشخاص املكلفني بعملية الرصد، وتكون تقارير ع

  .جملة املؤسسة أو اإلنترانت أو شفاهية من خالل االجتماعات

: الرصد املعلومايت النشط 3.4.3  

تعين عملية رصد هادفة من أجل البحث عن معلومات معينة، ن عملية الرصد املعلومايت النشط إ

مثال يف اال .  باملعلومات اليت تبحث عنهاويف هذا النوع من الرصد تكون املؤسسة على يقني

، تبحث املؤسسة عن معرفة التكاليف عند املنافس ألن هذا األخري أعلن عن ختفيض التنافسي

                                                 
.18.p..cit.Op. Maitriser et pratiquer la veille stratégique.Laurent,  Hermel1   
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وهذا مؤشر يسمح للمنافس ببيع منتجاته يف فترة زمنية حمددة، كما أنه من  ،% 30األسعار بـ 

   . 1فترةخالله ميكن معرفة طلبات وعروض املنافس يف هذه ال

  :وميكن توضيحها يف الشكل التايل ،مراحل) 06(ومتر عملية الرصد املعلومايت النشط بستة 

 الشكل 07 : مراحل عملية الرصد املعلومايت النشط

 

من خالل الشكل يتبني أن عملية الرصد املعلومايت النشط ال تبدأ من فراغ و إمنا جيب أن حتـدد                   

افها يف البداية، فاألهداف اإلستراتيجية لعملية الرصد جيب أن تكون حمددة من خالل معرفـة               أهد

الثانية والـيت    وبعد هذه املرحلة تأيت املرحلة       أسباب ومقومات النجاح يف قطاع إستراتيجي معني،      

: الت ومفاتيح النجاح مث   معرفة مقوما يت تستمد من دراسة و    من خالهلا يتم حتديد حماور البحث ال      

                                                 
.19.p..IBID.Laurent,  Hermel1   
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وال جيب أن تكتفي املؤسسة  . اخل...صور ،  معارف الزبائن، كفاءات بعض األشخاص،     ،التكاليف

، فكل حمور حبـث جيـب أن        تضع أيضا مؤشرات هلذه العملية    بتحديد حماور البحث بل جيب أن       

يعرف ببعض املؤشرات اليت جيب إتباعها الحقا، مث تأيت بعد ذلك عملية حتديد املصادر املناسـبة                

معلومات اليت يتم البحث فيها، مث بعد ذلك تأيت عملية مجع املعلومات من مصادرها املختلفـة،                لل

فقد تكون هذه املصادر مطبوعة كاجلرائد، والرباءات والتقارير الرمسية وغريها، وقد تكون مصادر             

ـ      . واللقاءات وغريها  ض، املؤمترات غري مطبوعة كالصالونات واملعار    ذه كما أنه ميكن أن تكون ه

وتتطلب عملية  "وقد تكون أيضا مغلقة خاصة بفئات معينة دون غريها،  املصادر مفتوحة للجميع ،   

.1"مجع وتنظيم هذه املعلومات تسخري وسائل نقل هذه املعلومات إلرضاء احتياجات نشاط حمدد  

ن تكون  وبعد ذلك تأيت املرحلة األخرية واليت تتعلق ببث نتائج الرصد إىل متخذي القرار وميكن أ

هذه املرحلة هي األصعب على اعتبار أن املعلومات جيب أن تصل يف الوقت املناسب وإىل 

.الشخص املناسب لتستخدم يف اختاذ قرار معني يف مستوى إداري معني  

: مكونات نظام الرصد املعلومايت4.4.3  

عمل تقنيات يتطلب نظام الرصد املعلومايت جمموعة من الوسائل البشرية واملادية، اليت تست

2:، وهيجل أداء دوره الوظيفي يف املؤسسةوطرق من أ  

                                                 
.02.p.1969, Dunod:Paris. entreprise'Information dans l'l.A, lville De1  

  .250-248.ص.ص.مرجع سابقمرجع سابقمرجع سابقمرجع سابق. دادي، ناصر عدون 2
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تشمل هذه العناصر اآلالت والتجهيزات وغريها، مما يسمح جبمع ومعاجلة          : الوسائل املادية  •

وبث املعلومات، وحسب درجة تطور التكنولوجيا املستعملة فقد تأخذ هـذه العناصـر             

 وأوراق أو إلكترونية حديثة ذات حوامل       أشكال آالت ميكانيكية بسيطة يدوية االستعمال     

  .مغناطيسية

وتشمل خمتلف التقنيات املستعملة يف معاجلة املعلومات من طرق حساب          : الوسائل التقنية  •

، ومن تقنيات التسيري    ية إىل النماذج الكمية املختلفة    املعدالت أو بعض املؤشرات اإلحصائ    

جميات احلديثة لإلعالم اآليل املتخصـصة يف     من حماسبة عامة وحتليلية وغريها إىل خمتلف الرب       

  .التسيري

يف هذا النوع اخلاص من الوسائل، ميكن التفريق بني نوعني من اإلطارات         : الوسائل البشرية  •

ذات النشاط الوظيفي، األول وهم املتخصصون يف مجع وختزين واستعمال نظام املعلومات            

ويفترض يف النظام وجود إطارات      .ة املتطورة بأجهزته املادية املختلفة سواء البسيطة أو اآللي      

ذات مستويات عالية إذا كانت تكنولوجيا اآلالت والوسائل املادية متطورة والعكـس يف             

 يف تقنيـات  نأما النوع الثاين من اإلطارات فهم املتخصصو . حالة استعمال وسائل بسيطة   

عطيات القابلة لالستعمال مـن     حتضري امل الذين يقومون بعمليات املعاجلة و    التسيري املختلفة و  

وهو ما يدعو إىل . املستويات داخل املؤسسةلني العمليني يف خمتلف املناصب وطرف املسؤو 
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وضع نتائج حتليل املعلومات يف جمموعها لالستعمال التشغيلي،  العملـي املتوسـط ويف              

  .األعلى اإلستراتيجي

: وضع نظام الرصد املعلومايت يف املؤسسة5.4.3  

 املؤسسة اليت تقرر أن تقوم بعملية الرصد املعلومايت، أن تقوم يف البداية بعملية جيب على

حتليل ة مبعىن مراجعة وتقييم لواقع الرصد احلايل للمعلومات فيها، وكذا تقييم ثقافة املؤسس

كما جيب أن حتدد موازنة . مركز على مناهج وطرق بث وتقاسم املعلومات احلاليني باملؤسسة

األشغال اليت أجنزت، وتعترب عالقاا اجلديدة مع الشركاء واملتعاونني مع ملستخدمة و اباملوارد

املؤسسة يف جمال الرصد املعلومايت عنصرا جيدا للتشخيص الذي يعترب وسيلة للتعريف باحلدود 

  .والفرص اليت حتكم وضع نظام للرصد املعلومايت يف املؤسسة

   :l'approche interneاملقاربة الداخلية 1.5.4.3

تتعلق املقاربة الداخلية باملؤسسة اليت قررت إنشاء ووضع نظام رصد معلومايت باستخدام 

والعامل اخلارجي، لذلك بطبيعتها نشاط مفتوح على البيئة إمكانياا الفعلية، وعملية الرصد 

ملقاربة جيب االهتمام باملصادر اخلارجية سواء كانت مطبوعة أو غري مطبوعة، وبالنسبة حلالة ا

الداخلية فالتسلسل اهلرمي يف خلية الرصد هو الذي حيدد األهداف من عملية الرصد 

  .اخل... حماور للبحث ومؤشرات مناسبة للمالحظة،مايت، حيث يتم وضع حلول للدراسة،املعلو
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فر أشخاص وتتطلب املقاربة الداخلية وضع الوظائف املختلفة لنظام الرصد املعلومايت، وجيب تو

، وحمللني يكلفون مبعاجلة املعلومات، فاءات يف التعقب وااللتقاط الفعال للمعلوماتذوي ك

وخرباء من داخل املؤسسة قادرون على إعطاء آرائهم حول املعلومات ومدى تعلقها باإلطار 

ويكلف املسؤول عن عملية الرصد املعلومايت . التقين، القانوين والتجاري اخلاص باملؤسسة

ملعلومات يف إطار إستراتيجية املؤسسة مبعىن توظيفها مبا يتماشى وإستراتيجية مبهمة وضع هذه ا

  .1املؤسسة، وكذا بثها للمستفيدين منها لتوظيفها واستخدامها يف اختاذ القرارات اإلستراتيجية

، معاجلتها و بثها جيب أن توظف وإال فما هو عهاومن هنا يتبني لنا أن املعلومات اليت يتم مج

 حتصيلها من خمتلف مصادر املعلومات وبالتايل فمن خالل استخدام هذه املعلومات الغرض من

  .بصورة أسرع من منافسيها ميكنها من حتقيق ميزة تنافسية وخاصة يف البيئات املضطربة

: الرصد التعاوين2.5.4.3  

لقيام ، جيب االنتباه إلعطاء مشاريع لألعوان يف املساعدين يف خلية الرصد لبعض احلاالتيف 

وعلى العموم تؤدى هذه العملية من . بنشاط أو عدة نشاطات يف عملية الرصد املعلومايت

 وميكن أن تتعلق بتعقب، حتليل ،طرف مؤسسات متخصصة يف عملية الرصد املعلومايت

ويف حاالت . ومعاجلة املعلومات اليت سوف يتم إخراجها يف شكل تقارير مع اقتراحات

املعلومات أن يتبع اإلستراتيجية كما جيب أن يكون على دراية أخرى، جيب على استشاري 
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مبحاور الرصد املعلومايت ومؤشراته، كما ميكنه التدخل بإعطاء آرائه حول حتسني أو إنشاء 

  .خلية رصد معلومايت داخل املؤسسة

 يف كفاءام           – متيقظون معلوماتيون –وتكمن الفائدة من إشراك أعوان خارجيني 

ويف . نضباطهم ويتمثل ذلك يف االستجابة لفائض أو نقص يف األفراد يف اهليكلة الداخليةوا

 استخدام تقنية أو معرفة معينة بعض احلاالت، يتعلق إشراك راصدين بنقص عمال مؤهلني يف

وكل هذه العناصر متكن الراصد . أو الوصول إىل دفاتر عناوين يف قطاع جمهول لدى املؤسسة

علومات من إعطاء نظرة سريعة عن املشكلة ومتكنه خرباته من إثراء هذه واستشاري امل

  .املشكلة

ويف أغلب األحوال، من الضروري تشارك و تقاسم العمل مع استشاري املعلومات، وبالتايل 

فيتم االنتقال من العمل الفردي إىل العمل التعاوين، وهذا يسمح من جهة بتحكم وقيادة جيدة 

  .1أخرى ميكن من اكتساب معارف جديدة مكن خالل املمارسةللدراسة، ومن جهة 

: كيفية وضع نظام للرصد املعلومايت3.5.4.3  

ميكن للمؤسسة اليت تريد وضع نظام رصد معلومايت أن تبدأ بالقيام ذا النشاط بنفسها أو 

ويف .  لكي يرافقها يف القيام ذه العملية– prestataire مقدم خدمة –تقرر إشراك متعاون 

 –معظم احلاالت تبدأ املؤسسات يف إنشاء خاليا رصد معلومايت، ولكن بعد فترة زمنية معينة 

 من العمل تقرر وضع موازنة أوىل قبل وضع نظام رصد معلومايت فعلي مع –أشهر أو سنوات 
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ويف هذه احلاالت تقوم املؤسسات بإشراك متعاون من أجل مرافقتها . أهداف عديدة ومفتوحة

  .عمليةذه ال

: مميزات التعاون1.3.5.4.3  

إن اهلدف من التعاون يف وضع نظام رصد معلومايت هو التأكد من القدرة على مجع ومعاجلة 

وهذا النوع من . املعلومات املالئمة ملتخذي القرارات على املدى القريب، املتوسط والبعيد

 خصوصياا خاصة اإلنسانية التعاون يف تقدمي اخلدمات يتطلب التكيف مع ثقافة املؤسسة ومع

ومبقتضى احلاالت ميكن وضع نظام رصد معلومايت يف املؤسسة ككل أو يف جزء منها . منها

  .1اخل...قسم ،مديرية،شعبة،: فقط

  

.الشكل اآليت يوضح املراحل األساسية لوضع نظام رصد معلومايتو  
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 الشكل 08: املراحل األساسية لوضع نظام رصد معلومايت

 مراحل أساسية إلنشاء نظام رصد معلومايت، (10)من خالل الشكل نالحظ أنه هناك عشرة 

فبالنسبة لردود الفعل فنجد أن العمال يف مؤسسة يف جمملهم جيهلون مصطلحات الرصد 

القيام وميكن معرفة ردود األفعال من خالل . وتأثريها على املؤسسة والفائدة من كل مرحلة
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باجتماعات يف املؤسسة من أجل اإلعالم عن األهداف من الرصد وضرورة مشاركة كل فرد 

يتم ذلك من خالل االطالع على الوثائق صد كما جيب أيضا معرفة الوضعية ويف خلية الر

، وهذه املعرفة متكن ابالت مع خمتلف املسؤولنيالداخلية للمؤسسة، ومن خالل إجراء مق

 فكرة عن قطاع نشاط يف املؤسسة، ثقافتها، تنظيمها وكذا موقعها يف املتعاون من أخذ

 يف هذه املرحلة على املتعاون، وحماور الرصد ذلك وضع الرهانات والسوق، وبالتايل فيتم بعد

وبعد ذلك تترجم رهانات  .مبادئ املؤسسةاية بإستراتيجية وأن يكون على در ) مقدم اخلدمة(

لومات اليت ، مصادر املعنوع املعلومات اليت سوف جتمع: ر مراقبةاملؤسسة وأهدافها إىل حماو

وبعد هذه املرحلة يتم تقييم نظلم الرصد وتقدمي احللول واالقتراحات،  .اخل...،سوف تستخدم

فانطالقا من حماور الرصد املعرفة، يقوم مقدم اخلدمة بتحليل الفرق بني ممارسة املؤسسة فيما 

كما جيب .والوضعية املرغوب فيهاخدام املعلومة يف اختاذ القرار، خيص مجع، معاجلة، نقل واست

نوعية : القيام مبراجعة املصادر املستخدمة، وبالتايل فهذا التقييم ميكن من وضع اقتراحات حول

املعلومات اليت سوف يتم مجعها، مصادر املعلومات املتميزة،  الوسائل، الطرق والتنظيم من 

ر ألن وضع النظام جيب أن  هذه النقطة األخرية هي اليت جيب أن تطووعادة. أجل إنشاء النظام

  . املادية وإمكانياا البشرية  املؤسسة وثقافةيتكيف و

وميكن أن يتوقف التعاون يف مرحلة تقدمي االقتراحات لكن هذه املرحلة تتبع مبرحلة الوضع 

سة على االقتراحات املقدمة الفعلي لنظام الرصد املعلومايت يف املؤسسة، فإذا وافقت املؤس
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وأرادت أن تكمل العملية، ميكن للمتعاون مرافقتها يف وضع نظام الرصد املعلومايت، ويف هذه 

  . لوضع نظام الرصد – دفتر أعباء –املرحلة يتطلب التعاون إعداد دفتر شروط  

: مؤهالت املتعاون2.3.5.4.3   

صد جيب أن تكمل بقدرة استشاري   إن املؤهالت الكالسيكية للمتعاون يف جمال الر

البيداغوجي، القدرة على تنشيط : املعلومات يف ميدان إدارة تسيري املشروع مبفهومه الواسع

كما أنه عادة يتم دعم . اجلماعة، حتليل التنظيمات، املقاربة اإلستراتيجية للهيكل التنظيمي

  :  بالتعاون بتقدمي خدمات إضافية، وتتعلق أساسا

  .جتاه عملية الرصدردود الفعل  -

 .التكوين يف جمال الرصد -

  .كذا تثمني رأس املال املعريفالتكوين من أجل محاية التراث و -

:مقدم اخلدمة/  العالقة زبون 3.3.5.4.3  

 من أجل وضع نظام رصد معلومايت يتطلب وجود تفاعلية بني – التعاون –إن تقدمي اخلدمات 

.  عالقة بني الطرفني وكذا خلق جو من الثقة املتبادلةالزبون ومقدم اخلدمة، ويتعلق األمر خبلق

وعلى الزبون وضع دفتر شروط يسمح له بتحديد حقول التعاون، مبعىن هل يتم وضع نظام 

  .اخل...،قسم ،قطاع: الرصد املعلومايت يف املؤسسة ككل أو يف وحدة خاصة
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وبعد . سبة للمؤسسة كما جيب أيضا حتديد مضمون النشاط، وأفق التعاون والرهانات بالن

االتفاق على مجيع الشروط اليت حيددها دفتر األعباء يقوم املتعاون بوضع نظام الرصد املعلومايت 

. 1من خالل إتباع املراحل اليت ذكرناها سابقا  

  

  :خالصة

إن طبيعة البيئة الديناميكية وما متتاز به من التقلبات وعدم االستقرار، فرضت على املؤسسة              

أو وسيلة تسيريية جديدة ملواجهة املنافسة واحلفاظ على استمراريتها، هـذه الوسـيلة             تبين توجه   

اجلديدة تقوم على أساس تسيري املعلومة وأمهية هذه األخرية يف املؤسسة وهذا ما تتكفل به عمليـة   

 .الرصد

عمليـة  وعليه، فقد تطرقنا يف هذا الفصل إىل حماولة تبيان ماهية الرصد بشكل عام وكيفية تنظيم                

الرصد يف املؤسسة بشكل خاص وأمهيتها يف حياة املؤسسة، حيث أصبحت عمليـة الرصـد يف                

غضون السنوات األخرية وسيلة عصرية وعنصرا مهما لتنافسية املؤسسات يف ظل بيئـة متقلبـة               

البحث عـن   : ومن مجلة ما تسمح به عملية الرصد للمؤسسة       .ومتميزة بالالستقرار وعدم التأكد   

تنافسية وتطويرها وكذا احلفاظ عليها، الفهم اجليد للتغريات احلاصلة يف بيئـة أعماهلـا،              امليزات ال 

 .التنبؤ والتخطيط لتحديد تسيري النشاط اليومي

                                                 
.40.p..cit.Op. Maitriser et pratiquer la veille stratégique.Laurent,  Hermel1  
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فاملؤسسة اليت تنظم عملية الرصد، هي املؤسسة اليت تقوم بعملية مجع املعلومات عن البيئـة الـيت                 

  .سبقا، وحتليل تلك املعلومات وحتويلها إىل أفعالتنشط فيها وهذا على أساس األهداف احملددة م

 وعلى هذا األساس فإنه ميكن اعتبار الرصد املعلومايت على أنه عملية تسمح بتزويـد املؤسـسة                

باملعلومات اخلاصة بالبيئة اليت حتيط ا،من أجل معرفة الفرص والتهديدات ومنـه حتليـل تلـك                

  .راتاملعلومات لغرض استغالهلا يف اختاذ القرا

كما ميكننا القول بأن املؤسسة اليت تم حبسن أدائها تدرك جيدا أن املعلومة تشكل موردا حيويـا               

وأساسيا يف عملية الرصد واليت ينبغي االهتمام بتسيريها بكفاءة وفعالية، حىت تصل ملتخذ القـرار               

  .باخلصائص املطلوبة

 

هـي املهـارات     مايت يف املؤسسة ؟وما   والسؤال الذي يطرح اآلن، من يقوم بعملية الرصد املعلو        

  .والكفاءات اليت جيب أن تتوفر يف هذا الشخص املكلف بعملية الرصد ؟
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:متهيد  

يعترب العنصر البشري حجر الزاوية يف عمليات البناء والتشييد يف شىت ااالت، ومن البديهي أن 

اصلة بسبب الظروف احمليطة به، وهذا ينطبق على يكون عنصرا مؤثرا يف التحوالت والتغريات احل

اختصاصي املعلومات خاصة يف ظل التطورات التكنولوجية اجلديدة يف جمال املعلومات، وما أفرزته 

من متغريات منحت إىل هؤالء املهنيني أدوارا جديدة ودفعتهم إىل استخدام هذه اآلليات احلديثة يف 

علومات تربز يف قدرته على اإلجابة على احتياجات أعماهلم، مث إن كفاءة اختصاصي امل

املستفيدين، ومتكنه من إيصال معارفه إىل اآلخرين، وحىت ينجح يف هذه العملية البد أن تتوفر فيه 

اليت تعمل يف هذه األخرية . بعض املواصفات اليت حتدد مهامه ومسؤولياته وتربز أمهيته يف املؤسسة

 لذا وجب على هذه املؤسسة أن تقوم بإنشاء مراكز لرصد املعلومات تتأثر ا،بيئة متغرية تؤثر و

متكنها من معرفة التطورات والتغريات احلاصلة يف حميطها، وهذه املهمة منوطة باختصاصي 

  .املعلومات حبكم الدور اجلديد يلعبه يف عملية الرصد املعلومايت

وما هي   ات داخل خاليا الرصد؟ وعليه، ما هو الدور الذي ميكن أن يشغله اختصاصي املعلوم

  .الكفاءات واملهارات اليت جيب أن يكتسبها لكي يتمكن من القيام بدوره على أحسن وجه؟

ومنه، سنحاول اإلجابة على هذه التساؤالت من خالل هذا الفصل الذي سنتعرض فيه إىل احملاور 

  :التالية
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  .ماهية اختصاصي املعلومات -

 .ماهية املتيقظ املعلومايت -

  .نظيم خلية الرصد املعلومايتت -

 

:  ماهية اختصاصي املعلومات1.4  

عرفت املهنة املكتبية تطورا كبريا، فلقد تغريت مهام املكتيب وتطورت تزامنا مع تطور وتنوع   

وسائل عمله وهذا الترابط بني الوسيلة والعمل يف حد ذاته جعل مهنة املكتيب تأخذ أبعادا جديدة 

ا فبعد أن كنا نتعامل مع املكتيب ، الوثائقي، األرشيفي، أصبحنا نتعامل مع حىت يف التسمية ذا

اختصاصي املعلومات وهي أحدث تسمية للعاملني يف خمتلف املؤسسات التوثيقية يف مجيع 

املستويات ويف مجيع التخصصات العلمية كانعكاس لتكنولوجيا املعلومات وتطور األوعية املكتبية 

وسنتناول فيما يلي تطور مهنة املكتبات ابتداء من . علومات احلديثةوظهور شبكات ونظم امل

  .املكتيب وصوال إىل اختصاصي املعلومات

 

: من املكتيب إىل اختصاصي املعلومات1.1.4  

لقد ارتبطت صورة أمني املكتبة يف أذهان الناس حبارس املكتبة، وهذه الـصورة             : أمني املكتبة  •

 هو الشخص الذي يقـوم بتـشكيل، تنظـيم، إغنـاء     " كتيب  بعيدة كل البعد عن الواقع فامل     
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تيـسري   ا و  واستغالل كل جمموعات املكتبة، وهو املسؤول عن رصيدها وعن تنمية املطالعة          

واملكتيب هو الشخص الذي لديـه معرفـة بعلـم املكتبـات            . 1"بلوغ القراء إىل جمموعاا   

كذا إعـداد وسـائل     املعلومات و عات املكتبة أو مركز     املعلومات حيث يقوم بتنمية جممو    و

  .البحث املختلفة لتيسري وصول املستفيدين إىل األرصدة املختلفة للمكتبة

التوثيق هو ذلك اجلزء من التنظيم البيبليوغرايف الذي خيدم احتياجات العلم ويقـوم             : الوثائقي •

ذلك يهتم ك و   ،بوظيفة كشف املعلومات املسجلة موعة من األخصائيني بعضهم مع بعض         

وبالتايل فقد ظهر الوثائقي لكي     . 2بتقدمي املعلومات إىل املستويات املتخصصة فقط دون غريها       

 وذلك من خالل معرفة أماكن      ،يقوم بتجميع املعلومات وضبطها و تقدميها للمستفيدين منها       

ومنـه فالوثـائقي هـو      . احتياجات الباحثني و تواجد هذه املعلومات و اختيارها مبا يتناسب      

املعلومات من خـالل    فة يف املكتبة أو مركز التوثيق و       الذي يتعامل مع الوثائق املختل     الشخص

  .إعداد الكشافات واملستخلصات املختلفة: معاجلتها

  املعلومات، لكن معناهاختصاصيكثريا ما يتردد على األلسنة مصطلح : اختصاصي املعلومات •

ملعلومات، ثر التصاقا بقطاع ايبقى جمهوال لدى املتخصصني واملهتمني واألشخاص األك

 من املصطلحات وليدة البيئة املعلوماتية احلديثة والبعض اآلخر يرى والبعض يرجع ذلك لكونه

                                                 
 ,Cercle de la librairie: Paris . Le métier de bibliothécaire. François, Hecquand1

1996. p.327.  
 . 2001جامعة منتوري، : قسنطينة. المدخل إلى علوم المكتبات والمعلوماتالمدخل إلى علوم المكتبات والمعلوماتالمدخل إلى علوم المكتبات والمعلوماتالمدخل إلى علوم المكتبات والمعلومات.  صوفي، عبد اللطيف 2

  .108.ص
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بأا تطور ملهنة عرفت منذ أمد بعيد، وفريق ثالث يرى بأا حماولة جادة إلقناع أصحاب 

ملنتشرين هنا وهناك بتغيري  وذلك بعد النداءات املتكررة للمكتبيني ا،مهنة املكتبات مبهنتهم

التسمية من مهن املكتبات إىل مهن املعلومات ومن أقسام املكتبات إىل أقسام املعلومات، لكن 

 .األرجح أن تكون كل هذه اإلجابات واآلراء ذات شراكة يف ذيوع هذا املصطلح

كنه ليس من الواضح على وجه التحديد مىت بدأ استخدام مصطلح اختصاصي املعلومات، ولو

  :مصطلح حديث النشأة، وقد حظي هذا املصطلح كمفهوم عام بعدة تعاريف نذكر منها ما يلي

ى مستوى عايل من العمل اختصاصي املعلومات هو الشخص الذي يتلقى تعليما أكادمييا عل"

" بنهاوي بأنه ، يف حني عرفه قاموس ال1"مرافق املعلومات على اختالف أنواعهامبؤسسات و

جتهيز املعلومات يف جمال من جماالت املعرفة أكثر من اهتمامه بضبط الوثائق داد وشخص يهتم بإع

  .2"نفسها

معاجلة املعلومات إىل زوال أمهية حوامل املعلومات دام التقنية احلديث يف حفظ وقد أدى استخو

شخص تلقى "والتركيز على املعلومات ذاا إىل ظهور اختصاصي املعلومات الذي يعرف على أنه 

تعليما على مستوى شهادة الباكالوريا أو على مستوى أعلى منه يف جماالت عديدة أمهها احلاسب 

                                                 
أعمال المؤتمر الثامن لالتحاد . الواقع والطموحالواقع والطموحالواقع والطموحالواقع والطموح: : : : مهنة المكتبات والمعلوماتمهنة المكتبات والمعلوماتمهنة المكتبات والمعلوماتمهنة المكتبات والمعلومات. جاللة، يوسف أبوبكر 1

. لومات في المكتبات ومراكز المعلوماتالعربي للمكتبات والمعلومات حول تطبيقات تكنولوجيا المع

  .110.ص.1997أليسكو، : تونس
  .264.ص .1991العربي للنشر والتوزيع،: القاهرة. قاموس البنهاويقاموس البنهاويقاموس البنهاويقاموس البنهاوي.  خليفة، شعبان عبد العزيز 2
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ومنه يتضح أنه على . 1"إدارة األعمال و علم املكتبات، علم االتصال، علم املعلوماتاآليل،

اختصاصي املعلومات أن يكون على دراية بااالت األخرى باإلضافة إىل جمال ختصصه لكي 

كما يتبني لنا من خالل التعريف أن اختصاصي املعلومات .ع القيام بدوره على أكمل وجهيستطي

  :إىل أنواع عديدة منها" كينك"و" غرينس"ميلك العديد من املهارات قسمها 

  .العمليات احلسابية االتصال و معرفة أساسية يف جماالت اللغة،-

  .م اخلدمة معرفة موضوعية باهتمامات املستفيدين الذين تقدم هل-

  .استخدام التكنولوجيات احلديثة كيفية إجناز األنشطة املتعددة و معرفة-

أصبح معاجلا  املستفيدين فقد نتج عن ذلك أن       ختصاصي املعلومات مع املعلومات و    حبكم تعامل ا  و

  . يف نفس الوقت وسيطا للمعلوماتللمعلومات ومدربا و

  :ول من املكتيب إىل اختصاصي املعلومات، هي هناك جمموعة من األسباب جمتمعة أدت إىل التح

مراكز املعلومـات    يف املكتبات و   إن استخدام تكنولوجيا املعلومات   : تكنولوجيا املعلومات  •

أدت إىل ظهور حوامل جديدة للمعلومات، وهذه احلوامل حتمت على املكـتيب امـتالك              

على احتياجات  مهارات جديدة ملسايرة هذا التطور حيث مل يعد وسيط معلومات جييب            

                                                 
دراسات في تعليم المعلومات و المكتبات في الوطن دراسات في تعليم المعلومات و المكتبات في الوطن دراسات في تعليم المعلومات و المكتبات في الوطن دراسات في تعليم المعلومات و المكتبات في الوطن .  عبد الهادي، محمد فتحي، السيد، أسامة محمود 1

 .190.ص.1995المكتبة األكاديمية، : ةالقاهر. العربيالعربيالعربيالعربي
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 م نظـم البحـث    املستفيدين من املعلومات بل تعداه ليصبح يلعب دورا هاما يف تـصمي           

   .1واالسترجاع

يرجع ذلك للزيادة اهلائلة يف جهود البحث و التطوير الـيت يـشهدها              و :ثورة املعلومات  •

ظـرا  العامل، زيادة عدد الباحثني ومنتجو التكنولوجيات، ارتفاع معدل إنتاجية الباحثني ن          

 وغريها من األسباب األخرى اليت أدت إىل ظهور اختـصاصي            الوسائل و املعدات   لوفرة

لذا على اختصاصي املعلومـات     ".املعلومات باإلضافة إىل تزايد التخصصات يف أدق العلوم       

معاجلتـها لكـي تـسهل      ومواجهة هذا الكم اهلائل من املعلومات حبيث يقوم بتنظيمها          

 2".االستفادة منها

فقد ساهم النشر اإللكتروين يف ظهور أشكال من مـصادر املعلومـات          :  اإللكترونية البيئة •

كالوسائط املتعددة، وأصبح من الصعب الوصول إىل هذه املعلومات من طرف املستفيدين            

وعليه أن  " مما يتطلب تدخل اختصاصي املعلومات الذي ميتلك مهارات البحث واملعاجلة،           

 يعمل ا من خالل تنظيم وإدارة املعلومات الـيت حتـصل            يفرض نفسه يف هذه البيئة اليت     

     3".عليها وبثها إىل املستفيدين منها

                                                 
مكتبة الملك فهد الوطنية، : الرياض . أساسيات استرجاع المعلوماتأساسيات استرجاع المعلوماتأساسيات استرجاع المعلوماتأساسيات استرجاع المعلومات. حشمت قاسم.تر ؛ النكستر، ويلفرد 1

  .403.ص .1997
, Argus. bibliothécaires éditrices sur le net: Cyberthécaire .Catherine, Bernier2

2001, vol.3, n°2.p.p.7-9.   
une indexation : information 'Bibliothécaire ou gestionnaire de l. Silvie, rmeDelo3

.21-20.p.p.3n°,30.vol, 2001, Argus. à descripteurs multiples   
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 فاختصاصي املعلومات هو ، املعلومات هي مهنة املستقبلاختصاصي بأن مهنة وعليه ميكن القول

تعامل مع  الذي يو، وه ومعاجلةا، تنظيماختيارا، مجعا، اقتناء: كل من يتعامل مع مصادر املعلومات

 يسعى لإلجابة على استفساراته، ويعمل على و، فهاملستفيد سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

 صفة اختصاصي املعلومات على كل من يعمل يف خمتلف مرافق طبقتلبية حاجاته املعلوماتية، وتن

ا على املعلومات، سواء كانت مكتبات أو مراكز معلومات وتوثيق، أو مراكز أرشيف، أو قائم

  .نظم املعلومات وقواعد البيانات أو شبكات املعلومات

ولقد عملت التكنولوجيا على تغيري أدوار الكثري من االختصاصات، ومن بينها مهنة املكتيب ودوره 

كون جمال عمله من بني أكثر ااالت مشوال بتأثريات تلك التكنولوجيات، إذ يرى البعض أن 

 يف استغالل التكنولوجيا احلديثة يف العثور على املعلومات املكتيب أصبح مكونا ومستشارا

فهو مل يعد مبقدوره االكتفاء بتفسري االحتياجات و إجياد األجوبة، بل العكس عليه أن ...بفاعلية

االتصال واحلوار املستمر مع املستفيدين، وهكذا سينتقل  مما يتطلب منه اإلصغاء ويستبق احلاجات،

       ثر فأكثر يف التعليمط إىل دور الشريك واملؤطر، فهو بذلك يتدخل أكاملكتيب من دور الوسي

  .1البحثالتكوين وو

إتاحتها  وآليات معاجلتها، حتليلها ومات وفاملكتيب اليوم عن طريق تعامله مع املصادر احلديثة للمعل

هم، مما متخصصي االتصال وغري عالقات خمتلفة مع حمللي النظم وباستخدام اإلعالم اآليل كون

                                                 
 .225-222.ص.ص .6.ع، 1988مجلة معالم، . تسيير التطورات التكنولوجيةتسيير التطورات التكنولوجيةتسيير التطورات التكنولوجيةتسيير التطورات التكنولوجية. ، كلوديو نيللي 1
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هنة املفيد حنو الرقي بامل كفلت له إحداث التغيري العميق وجعله يلم بكل هذه التخصصات اليت

اء مهام جديدة على ضوء  مما يلزم اختصاصي املعلومات إىل التحول إىل أد،خدماااملكتبية و

معلومات ومدير االنتقال مبهنته إىل استشاري املصادر املعلوماتية احملوسبة واألرصدة والوسائط و

. بة عن أسئلة املستفيدينإتقان مهارات االتصال لإلجا و،حتليلها، ترمجتها واملعلومات وتفسريها

  1:ميكن أن نشري إىل جمموعة من األدوار اجلديدة للمكتيب يف ظل التطورات احلديثة، منهاو

غيل، إدامة،  وهم العاملون يف جمال حتليل، دراسة، تصميم، تنفيذ، تش        : أخصائيو املعلومات  •

  .صيانة وتقومي نظم املعلومات

 وهم األفراد الذين يديرون نظام املعلومات ويسيطرون علـى فعالياتـه،          : فنيو املعلومات  •

 مل علـى احلواسـيب ومعـدات االتـصال     ويدميوا من اجلانب التكنولوجي الذي يشت     

 الفئـة مـن   والشبكات وغري ذلك من التكنولوجيات املتقدمة، وعادة ما يكون أفراد هذه  

 .مهندسي النظم أو مهندسي احلاسوب أو املهندسني اإللكترونيني

قة ربط مـا بـني      تضم هذه الفئة جمموعة األفراد الذين يعملون كحل       و: توسطاء املعلوما  •

املستفيدين منها، وتتعلق مهامهم بصفة رئيسية بالبحث عن املعلومات         مصادر املعلومات و  

 وتتطلب هذه   ب املستفيد واقتراح املعلومات ملن يريدها،     يف مصادرها املختلفة بناء على طل     

                                                 
أعمال المؤتمر العربي التاسع لالتحاد العربي ....عربية لتعليم المعلوماتيةعربية لتعليم المعلوماتيةعربية لتعليم المعلوماتيةعربية لتعليم المعلوماتيةمشروع إلستراتيجية مشروع إلستراتيجية مشروع إلستراتيجية مشروع إلستراتيجية  .الصباغ، عماد 1

اإلستراتيجية العربية الموحدة للمعلومات في عصر اإلنترنت ودراسات "للمكتبات والمعلومات حول 

   . 533.ص .1999أليسكو،:تونس.1998أكتوبر21/26"أخرى
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سـترجاع  ونظم االسـتخالص وإ  واسعا مبختلف أساليب التكشيف، التصنيف     الفئة إملاما 

 .املعلومات، مع توافر عناصر أخرى كاملعرفة العميقة مبصادر املعلومات

علومـات مبختلـف    ات امل وهم املؤهلون تأهيال عاليا يضمن إدارة منظم      : مدراء املعلومات  •

 رقابـة   أشكاهلا، وميارس أفراد هذا النوع الوظائف اإلدارية املعتادة من ختطيط،         مستوياا و 

 ال نظم املعلومات أو علم احلاسوب     توجيه مع ضرورة توفرهم على شهادات عالية يف جم        و

 . املكتباتاإلحصاء وو

ذين يهتمـون باجلوانـب     ويشمل هذا الصنف املعلوماتيني ال    : الباحثون العلميون العلماء و  •

 تغطيها  اجلوانب العلمية اليت  والنظرية أو حبوث اجلوانب التطبيقية للمعلوماتية كحقل علمي         

االجتماعية اجلوانب االقتصادية و   و القوانني اليت حتكمه  ، و نظرياتهحبوثهم هي فلسفة العلم و    

 .السياسية املتعلقة به، وهم عادة من أصحاب شهادات الدكتوراهو

ن يقومون  وهم األفراد يف أعلى مستوى تعليمي يف حقل املعلوماتية الذي         : ملعلوماتيةمدرسو ا  •

 ن مقـررات املعلوماتيـة يف الكليـات       كليات املعلوماتية أو يدرسو   بالتدريس يف أقسام و   

يئة األفـراد   اصية مهمتهم األساسية هي تدريس وتدريب وإعداد و       واألقسام غري االختص  

  .خرىملمارسة العمل يف أصناف أ
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  : م�Pرات اخ���ص6 ا��.-,م�ت2.1.42.1.42.1.42.1.4

ملعلومات، إىل تأثري البيئة االتكامل املعريف لعلم املكتبات و: يف كتابه" أمحد بدر"لقد أشار 

سب وطرق التسيري اآليل اإللكترونية الرقمية على املهنيني، من حيث اكتسام لكفاءات تتنا

اإللكترونية اليت تدعمها الشبكات وتكنولوجيا لقد أثرت البيئة ":يقولومصادرها إذ  للمعلومات

ن ذلك أل...املستقبلو االتصال واملعلومات على الدور املنوط باملهنيني يف املعلومات يف احلاضر

 املكتبات منت إدارة أفضل خلدمات املعلومات واختصاصيي املعلوماهذه البيئة قد يسرت لألمناء و

وعليه فقد . 1"رونية ومن حيث اخلدمات املرجعية املتطورةاإللكتحيث تنمية املقتنيات املطبوعة و

 1999التوثيق عام ت العاملني يف جمال املعلومات وأصدر االحتاد األوريب دليال مرجعيا ملؤهال

املكتبات، ويصنف هذا الدليل  وطبقا لنتائج ستة دراسات قامت ا ستة مجعيات للمعلومات

  2:ملعلومات إىل أربعة أصناف، هيالكفاءات الواجب توفرها يف اختصاصي ا

املعلومات، من حيث التعامل مع املستفيدين وبيئة املعلومات وإدارة          خاصة بالتوثيق و   معرفة .1

  .اموعات ومعاجلة املعلومات واسترجاعها

معرفـة اللغـات األجنبيـة       أي االتصال الشفهي واملكتوب و     كفاءات يف جمال االتصال،    .2

 .النشر اإللكتروينمات والتمكن من تكنولوجيا املعلوو

                                                 
  .447.ص .2002دار غريب، :القاهرة. تتتتالتكامل المعرفي لعلم المكتبات والمعلوماالتكامل المعرفي لعلم المكتبات والمعلوماالتكامل المعرفي لعلم المكتبات والمعلوماالتكامل المعرفي لعلم المكتبات والمعلوما. دبدر، أحم 1
. بين تجدير الهوية والمهن الجديدة بين تجدير الهوية والمهن الجديدة بين تجدير الهوية والمهن الجديدة بين تجدير الهوية والمهن الجديدة ::::المكتبيون وأخصائيو المعلومات في عصر الرقمنة المكتبيون وأخصائيو المعلومات في عصر الرقمنة المكتبيون وأخصائيو المعلومات في عصر الرقمنة المكتبيون وأخصائيو المعلومات في عصر الرقمنة . دقدورة، وحي 2

  .84-65.ص.ص.12 م، رق2002المجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات، 
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إدارة املوارد و م املشاريع، التقييةكفاءات تتعلق بالتنظيم، التسويق، التجارة، التخطيط، إدار    .3

 .البشرية

دارة املعلومات والثقافـة    إوثيق واملعلومات، وهي مفيدة يف      معارف أخرى تنطبق على الت     .4

 .يف االختصاصاملكتبية وفهم مصطلحات املعلومات والتعرف على مناهج البحث 

 

وعليه ميكن الختصاصي املعلومات من خالل اكتساب هذه املعارف أن يكتسب أيضا جمموعة 

كذا مواجهة التحديات اليت تعترض  و،من املهارات اليت حيتاجها للقيام بعمله على أكمل وجه

:طريقهم و ميكن حتديد هذه املهارات يف  

 

تكنولوجيا االتـصال مـن     ات باحلاسبات و  أثر مراكز املعلوم  نظرا لت : مهارات تكنولوجية  •

 اجلانب الثـاين فيتمثـل يف اسـتخدام    اجانبني أوهلما معاجلة التسجيالت ذه املراكز، أم  

. 1احلاسبات اآللية وتكنولوجيا االتصال يف إمكانية الوصول ملراصد املعلومات اخلارجيـة          

  :بوكل هذه التأثريات أدت باختصاصي املعلومات أن يكون على دراية 

التمكن من استخدامها بغيـة مجـع املعلومـات          تكنولوجيا املعلومات املناسبة و    استخدام -

  .وجتهيزها

                                                 
جامعة : قسنطينة.  الجامعية الجامعية الجامعية الجامعيةالمراجع الرقمية و الخدمات المرجعية في المكتباتالمراجع الرقمية و الخدمات المرجعية في المكتباتالمراجع الرقمية و الخدمات المرجعية في المكتباتالمراجع الرقمية و الخدمات المرجعية في المكتبات.  صوفي، عبد اللطيف 1

  .178.ص.2004منتوري، 
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 .تقدمي خدمات معلوماتية وتصميمها ووضع منتجات ووسائط متعددة -

 .معرفة الوسائط احلديثة للمعلومات وكيفية استخدامها ومعاجلتها -

 .معرفة طرق النشر احلديثة -

 .يا احلديثة يف العمليات الفنية وخدمات املعلوماتمعرفة استخدام التكنولوج -

 .مهارات املالحة يف شبكات املعلومات من أجل الوصول إىل قواعد البيانات املتخصصة -

 

وقد تطورت هذه املهارات مـن إدارة املـصادر املعلوماتيـة إىل إدارة       :  مهارات تسيريية  •

ت احلاسوب واملعلومات الصوتية    املعلومات، وهي تقتصر على التعامل مع الوثائق وبرجميا       

اسـترجاعها  ووالصورية دف التركيز على فاعلية املعلومات، حداثتها، دقتها، ختزينـها           

  1:وتتمثل هذه املهارات يف

  .متكني اختصاصيي املعلومات من تطوير خدمات املعلومات اليت م املستفيدين -

 .مة لتبادل املعلوماتمتكني الدارسني من وضع طرق عمل مناسبة وطرق إدارة مالئ -

تدريب اختصاصيي املعلومات على تقومي نتائج استخدام املعلومات واختيـار إمكانيـات             -

 .جتنب املشكالت لإلدارة العلمية و االجتهاد لتحسني اخلدمات املعلوماتية يف عامل متغري

                                                 
، 2001. المعلوماتو مجلة المكتبات . النشر اإللكتروني وحتمية الولوج إلى المعلوماتالنشر اإللكتروني وحتمية الولوج إلى المعلوماتالنشر اإللكتروني وحتمية الولوج إلى المعلوماتالنشر اإللكتروني وحتمية الولوج إلى المعلومات. طوش، كمال ب 1

  45.ص.1. ، ع1.مج
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ـ             - يت تأهيل اختصاصيي املعلومات ليصبحوا أعضاء فعالني يف اإلدارة القيادية للمؤسـسة ال

يعملون ا، وذلك من خالل التعاون مع مجيع الوحدات يف املؤسسة والعمل علـى زرع               

 .ثقافة إدارة املعرفة يف املؤسسة من خالل العمل التعاوين وكذا تشارك املعارف فيما بينهم

 

 

  :تتمثل هذه املهارات يف: مهارات فنية •

تلـف األسـاليب              خم معرفـة طـرق تنميـة اموعـات و         :االختيارمهارات التزويد و   -

النشر اإللكتروين الـتمكن مـن   املصادر على اخلط و   واإلجراءات املتبعة، وقد فرض توفري      

فهـارس  و  أدوات البحث البيبليوغرايف واكتساب القدرة على االتصال ببنوك املعلومات          

   .1املكتبات املتاحة من خالل الشبكات

املوضـوعية وكـذا    وقنيات الفهرسة الوصفية    تتمثل يف التحكم يف ت    و: املعاجلة والتحليل  -

 .التحليل الوثائقي

وذلك مبعرفة طرق وتقنيـات تـسجيل املـواد املطبوعـة                 : التخزينمهارات التسجيل و   -

        األقـراص املمغنطـة    وواملعلومات علـى وسـائط حديثـة باسـتخدام امليكـروفيلم            

 .عاحلاسبات اإللكترونية يف عمليات التخزين واالسترجاو

                                                 
مجلة .  الجامعي لعلوم المكتبات والمعلومات الجامعي لعلوم المكتبات والمعلومات الجامعي لعلوم المكتبات والمعلومات الجامعي لعلوم المكتبات والمعلوماتنننناالتجاهات الحديثة في التكوياالتجاهات الحديثة في التكوياالتجاهات الحديثة في التكوياالتجاهات الحديثة في التكوي. د اللطيفصوفي، عب 1

 .28.ص.1.،ع1. ،مج2001لمعلومات ،المكتبات وا
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جيب على اختصاصي املعلومات أن يكون على دراية تامة مبـصادر           : سترجاعاإلمهارات   -

فيـة البحـث فيهـا وسـبل        كذا كي  و ،اإللكتروين املختلفة بشكليها الورقي و    املعلومات

 كما البد له من امتالك معلومات وافية عن سبل اتصال الوسـائط املتعـددة               ،استخدامها

تحصل على أفضل النتائج عند عملية الولوج املباشـر إىل          وهيكلة قواعد املعلومات حىت ي    

سـترجاع  إ منطق البحـث،      كما جيب عليه التحكم يف بناء إستراتيجية حبث،        ،املعلومات

  .النصوص بقوة وفعالية وكفاءة عالية

املعارف على اختصاصي املعلومات أن يتميز مبجموعة من اخلصائص باإلضافة إىل هذه املهارات و

1:من االندماج يف البيئة احلديثة ومن بني هذه اخلصائص جنداليت متكنه   

وعدم  ذلك يعين عدم التخوف من كل ما هو جديدو:  بسرعة مع املتطلبات اجلديدةالتأقلم .1

لالستجابة إىل كل املتطلبات، والشك أنـه       اإلقبال لفهم الوضعيات اجلديدة و    التردد على   

  . السلوكات للتأقلم مع املستجداتبفضل تغري الذهنيات ملسايرة التطورات تتغري

كل املفاهيم التربوية احلديثة حتث الفرد على اكتساب االستقاللية يف          :  روح التعلم الذايت   .2

التعليم وعدم االعتماد على أشخاص آخرين لتلقينه املعرفة والقدرات، فاالعتمـاد علـى             

 يف عمله وجيعـل  النفس يف كسب املعارف وحتسني األداء أصبح جوهريا حىت ينجح الفرد     

                                                 
-360.ص.ص.2005   دار جدير، : عمان. مجتمع المعلومات والواقع العربيمجتمع المعلومات والواقع العربيمجتمع المعلومات والواقع العربيمجتمع المعلومات والواقع العربي. عليان، ربحي مصطفى 1

363.  
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من هذا املفهوم أمرا جيب أن يتوسع لدى كل شرائح اتمع مبن فيها مـستفيدو أنظمـة                 

 .املعلومات

لقد أصبح العمل التعاوين والتشاوري مسة من مسـات    : القدرة على العمل يف إطار التشاور      .3

نجز كتشاف، فال ميكن اآلن ألحد أن يلم وحده بكل ما ي          واإلالنجاحات يف جمال البحث     

جنازات هي   مث إن أحسن اإل    يف جمال املعرفة، وذلك بسبب تشعب التخصصات وتعددها،       

تنسيقي من طرف فرق املتخصصني      تشاوري و  اليت تأخذ طابع املشروعات املسرية يف إطار      

 .ذوي اخلربات املختلفة واملتنوعة

يف احلقيقـة إال  هذه القدرة اليت يتطلبها اتمع اجلديد ما هي : القدرة على حل املشكالت    .4

تجربـة  ذكاء مرفق بفضولية قوية تدفع بالفرد إىل حماولة الفهم املستمر ملشكالته لكسب ال            

اختيار احلل املناسب ملواجهتها، وذلك من بني جمموعة مـن          يف معرفة أنواع الصعوبات و    

 .حلول يضعها اإلنسان بفضل التفكري الدائم وروح التحدي جتاه املشكالت

ان الفرد مرنا كانت لديه القدرة على تقبل التغيري و التجديد وكلما كانت             كلما ك : املرونة .5

لديه القابلية للتأقلم مع املواقف اجلديدة، حىت ولو كانت هذه املواقف عفوية ويف بعـض               

جل الرفض دون التمعن يف     من أ األحيان غريبة، فاملرونة عند الفرد جتعله ال يرفض األشياء          

 .التعمق يف التفكري قبل التقييم، احلكم واختاذ القرارحليل والتبصر و بل متكنه من التاألمور،
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الصعوبة لالنـدماج   ن اتمع احلايل يتسم بالتشعب و     إذا كا : القدرة على حتمل الصعوبات    .6

فيه فذلك يدفع بالفرد إىل التسلح بالقدرة على حتمل املشكالت وعدم اخلضوع إىل ثقـل               

 فمهما كان نوعها ومهما كانت درجة صـعوبتها،         هذه الصعوبات حىت ال يفشل أمامها،     

التطـور   ويتممكن بذلك من التغيري والتحمل ملواجهتها حىت يتغلب عليها،وعليه التصدي   

 .العزلةافسة املستمرة ولتجنب التهميش وللبقاء يف املن

إذا حتصل خمتص املعلومات على قدرة التفكري لإلبداع فذلك يساعده : القدرة على االبتكار   .7

لى توفري وسائل البحث اليت حيتاجها كل أفراد جمتمع املعلومات بدون أي استثناء حـىت               ع

يتمكنوا من الوصول إىل هذه املعلومات، الثروة الثمينة اليت ال ميكن االستغناء عنها أبـدا               

 .حاليا ومستقبال

ظا باحثا  تغري اتمع يفرض على املكتيب اآلن ويف كل وقت أن يكون يق           : اليقظة املعلوماتية  .8

باستمرار على املعلومات اإلستراتيجية اليت هو دوما حباجة إليها، إذا متكن من معرفة مـا               

ينجز وما سينجز يف جماله الواسع فهم أشياء كثرية ومفيدة، وإذا فهم أشياء متكن من التنبؤ                

 .حصل على قدرة اإلجناز
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: تكوين اختصاصي املعلومات3.1.4  

املعلومات تغريات ثورية على وسائل صناعة املعلومات من يا االتصال وترك استخدام تكنولوجلقد 

ندماج تقنيات احلواسيب مع تقنيات ، فإاسترجاعها عن بعد معاجلتها وحيث ختزينها، حفظها،

االتصال عن بعد نتج عنه التليماتيك و إدماج وسائل اإلعالم مع احلواسيب أعطت تقنيات الفيديو 

 ، كما 1ا يف احلصول على املعلومات دون الذهاب إىل مراكز املعلومات دورا هامتلعب اليت ستك

 مصادر  وكذا تعدد،االفتراضيةاع جديدة من املكتبات كالرقمية واإللكترونية وأن ظهور أنو

األدوار التقليدية للمكتبيني تتراجع بقوة لصاحل وظائف جديدة املعلومات جعلت الوظائف و

 هذه العوامل فرضت إعادة النظر يف تكوين اختصاصي لات، وكتتناسب مع هذه التطور

.املعلومات  

 

: أنواع التكوين1.3.1.4  

االتصاالت أحدثت ثورة يف التكوين يف جمال علم املعلومات إن ثورة تكنولوجيا املعلومات و

 دراسة متشعبة حبيث يغطي جمال  يكون اختصاصي املعلومات ذيواملكتبات، فمن املتوقع أن

وهناك عدة . التأطري اجليد للمستفيدين هذا العصر ليقوم بالتوجيه واملكتبات يفدراسة علوم 

 ويعتمد هذا النوع من التكوين على الرؤية ؛مستويات للتكوين، فهناك التكوين وفق احلاجة

                                                 
االتجاهات  . تطور تكنولوجيا المعلومات وواقع تدريس علوم المعلومات في تونستطور تكنولوجيا المعلومات وواقع تدريس علوم المعلومات في تونستطور تكنولوجيا المعلومات وواقع تدريس علوم المعلومات في تونستطور تكنولوجيا المعلومات وواقع تدريس علوم المعلومات في تونس. سي، أحمدالكبي 1

  .173-167.ص.ص.3.، ع1995الحديثة في المكتبات ومراكز المعلومات، 
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املستقبلية للعمل وحاجاته، وتعمل مراكز التكوين واملعاهد على ختريج اختصاصيي معلومات 

يهم خلفية يف جمال  ففي جمال البنوك مثال يتم تكوين اختصاصيني لدينة، مراكز معيعملون يف

تقنيات االتصال، ويشمل برنامج تكوينهم على معلومات حول التسويق، إدارة االقتصاد و

 ،يف حني جند نوع آخر من التكوين.1اهلياكل العامة القتصاد املعلومات و املؤسسةاملعلومات يف 

املعلومات لتخريج اختصاصي  اجته التكوين يف علم املكتبات و وقداملتخصص؛وهو التكوين 

معلومات خمتص بأحد فروع العلم حيث يكون هذا االختصاصي مؤهال يف ختصص يقترب من 

دارة العلمية، ويتابع دراسته العليا من أجل اكتساب مهارات واإلعلوم املعلومات مثل اإلعالم اآليل 

.   ك املعلومات وغريهامتعلقة بربامج معاجلة النصوص، بنو  

  : حتديات تكوين اختصاصي املعلومات2.3.1.4

الرهانات اليت تواجه تكوين اختصاصي املعلومات نذكر منها ما هناك جمموعة من التحديات و

:يلي  

تقنيـة نظـرا    الت أهم مصادر املعلومات العلميـة و      وتعد الدوريا : التقيناإلعالم العلمي و   •

سرعة صدورها، وحتولت هذه الدوريات إىل دوريـات        صة و ملوضوعاا اجلديدة واملتخص  

وهلذا حيـرص   . إلكترونية متاحة على شبكة اإلنترنت أو منشورة يف شكل أقراص مليزرة          

  .معاجلتها ووضع سياسة لالشتراك فيهاي املعلومات على السيطرة عليها واختصاص

                                                 
مخبر تكنولوجيا المعلومات : قسنطينة . التكوين في علوم المكتبات والمعلوماتالتكوين في علوم المكتبات والمعلوماتالتكوين في علوم المكتبات والمعلوماتالتكوين في علوم المكتبات والمعلومات. صوفي، عبد اللطيف 1

 .108.ص.2002ودورها في التنمية الوطنية ،
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راكز املعلومـات إىل    أدى استخدام التقنيات يف م    : اتساع استخدام تكنولوجيا املعلومات    •

معاجلتها، كما أن هذه التقنيات غريت مـن        ائل حفظ املعلومات و   حتوالت جذرية يف وس   

أشكال تبادل املعلومات، وقد زاد التطور املذهل يف صناعة تكنولوجيات املعلومات مـن             

 لذا على اختصاصي املعلومات امـتالك مهـارات         ،خطورة املعلومات كمورد إستراتيجي   

 .ذه التكنولوجياللتحكم يف ه

غـات  لمعظم اإلنتاج الفكري املنشور حاليا مكتوب بال      : التنوع اللغوي ملصادر املعلومات    •

األجنبية خاصة اللغة اإلجنليزية باعتبارها لغة حية، وهذا يؤدي باختصاصي املعلومـات إىل        

تعلم أكثر من لغة أجنبية لكي يستطيع خدمة املستفيد الذي يعجز عن تـداول مـصادر                

 .علومات باللغات األجنبية من خالل تيسري االستفادة منهاامل

أدى ظهور أنواع جديدة من حوامل املعلومات إىل تغـري          : األبعاد اجلديدة ملهنة املعلومات    •

 وظائف اختصاصي املعلومات من أداء الوظائف التقليدية إىل مهام استشاري معلومـات           

إتقـان مهـارات    ة املعلومـات و   قيام بعمليات معاجل  وموجه أحباث ووسيط معلومات لل    

شبكات املعلومـات أدت     وكذا االرتباط ببنوك و    االتصال لإلجابة عن أسئلة املستفيدين،    

البنوك مما أضاف   اتيجيات البحث ضمن هذه القواعد و     باختصاصي املعلومات ملعرفة إستر   

  .إىل مهام اختصاصي املعلومات مهاما جديدة
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:  ماهية املتيقظ املعلومايت2.4  

: تعريف املتيقظ املعلومايت1.2.4  

 traqueur أو ما يعرف أيضا باملتعقب املعلومايت veilleurإن مصطلح الراصد أو املتيقظ املعلومايت 

هذا املصطلح يف  ، وقد ظهر veilleهو مصطلح حديث النشأة ظهر بظهور مصطلح الرصد 

 تعريف هذا املصطلح، فإننا سنتعرض قبل التطرق إىلو. األوساط واملهن اليت تعىن باملعلومة وإدارا

  .أوال إىل أصل هذا املصطلح

 

: أصل املصطلح1.1.2.4  

 ، املتعقب veilleurختتلف التسميات اليت أطلقت على مصطلح املتيقظ املعلومايت فنجد الراصد 

traqueur,gatekeeperأما . وإىل غريها من املصطلحات اليت تعرب عن الوظيفة نفسها

  مبعىن املتعقب أو املتتبع و قد gatekeeperن فيستخدمون بصفة أكرب مصطلح األجنلوأمريكا

 سنة Metoyer-Duran ،1983 سنة Myers ،1986 يف سنة Taylorاستخدم من طرف 

 كما استخدموا أيضا مصطلحات أخرى للداللة على نفس الوظيفة فنجد مصطلح التعقب 1993

Gather et Trackمصطلح و  Boundary Spanner. 1  

                                                 
" terrain"origine 'information d'Problématique de la recherche d.Samia , Menif1

:adresse suivante'Disponible sur le Web à l.] ligneen[ .dans la veille stratégique 
veille-strategique.eolas-services.com/docs/these_samia _51209.pdf  
(consulté le 20.01.2008)  
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 جنده استخدم يف Gatekeeperبتتبع أصل مصطلح متعقب املعلومات أو املتيقظ املعلومايت و

-Lewin 1943جماالت عديدة، وأول من اعترب مديري املؤسسات متعقبني معلوماتيني هو 

  على اعتبار أن هؤالء األشخاص هم املسؤولون عن األفراد الذين خيضعون لسلطتهم1947

  .حتصيل متطلبات هؤالء األفراد املختلفةون بتحديد وبالتايل فهم يقومو

أما يف جمال التعليم، فمصطلح املتعقب املعلومايت يدل على إجراءات مراقبة الوصول إىل املعلومات 

(Metoyer-Duran,1993).  

أبدعوا مصطلح املتعقب وآخرون قد طوروا  وAllenالتكنولوجيا، فنجد أما يف ميدان العلوم و

 كان قد استخدم مصطلح املتيقظني يف أعماله مع 1969 يف سنة Allen كما جند التكنولوجي،

Cohen.  ميدان التكنولوجيا –كما جند يف نفس امليدان – Allen et Tushman 1979 سنة 

 يعملون و يتصلون مع بعضهم يف املؤسسة، كما يعلمون ادأفر: "قدما تعريفا للمتيقظني كما يلي

  ".يط املؤسسةبالتغريات احلاصلة يف حم

وقد أوضحا أيضا أنه هناك متيقظون عامة وهم يستخدمون كل أنواع املعلومات، يف حني أن 

  .املتيقظني املتخصصني فهم يستخدمون نوعا متخصصا من املعلومات

 قد حتدث أيضا عن ختصص املتيقظني 1977 سنة Tushmanكما جند يف هذا السياق 

يقظون يعملون حول مشاريع حبث خاصة باجلامعات، املعلوماتيني، وأوضح أن هؤالء املت
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 املهنية وكذا الوثائق املهنية، يف حني جند املتيقظني يف ميادين املصاحل التقنية يوجهون تاملؤسسا

  .املستهلكنيالداخلية إىل املمولني، الباعة وحبوثهم ودراسام 

ال املعلومات املنتقاة  يعين حتليل، نقل وإيصGatekeeping فالتعقب أو الرصد Browحسب و

  .املتعلقة بالبيئة اخلارجية إىل متخذي القرارات يف املؤسسة

 األشخاص املكلفني بتبادل Humbrick فيعين حسب Boundary Spannerأما مصطلح 

  .املعلومات مع البيئة مبعىن األشخاص الذين يتعاملون مع املعلومات البيئية

 هلم اتصال داخل وخارج املؤسسة، اأشخاص" تيني أو املتيقظني عليه ميكن اعتبار املتعقبني املعلوماو

انتقاء  وذلك بعد حتديد وإيصاهلا إىل متخذي القرارات،رهم يف مجع املعلومات اخلارجية ويتمثل دو

  . 1"جمال املعلوماتوهذه املعلومات اخلارجية، وميكن أن يكونوا عامة أو متخصصني حسب ميدان 

 

 

: املعلومايت مفهوم املتيقظ2.1.2.4  

الراصد املعلومايت كمفهوم عام مايت أو ما يعرف أيضا باملتعقب ولقد حظي مصطلح املتيقظ املعلو

  :بعدة تعاريف، نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ما يلي

يف مؤسسة ما، يعترب : التوثيق املتيقظ املعلومايت كما يليرف القاموس املوسوعي للمعلومات ويع

علومايت شخصا متخصصا يف املعلومات يقوم بتمويل متخذي القرارات باملعلومات احملددة املتيقظ امل
                                                 

.cit.Op.Samia ; Menif1   
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العلمي، التقين، التنافسي، : إخطارهم بالتطورات احلاصلة يف احمليطاملعاجلة من أجل إنذارهم وو

  .ا املساعدة يف اختاذ القراراتكذاخل للمؤسسة، و...،، القانوينياإلقتصاد

إىل اإلجابة على احتياجات املستفيدين للوصول ي يف تنشيط خلية الرصد وه األساسيتمثل دور و

إشارات اإلنذار، إشارات تركيبية، جمالت داخلية :اخلدمات املختلفةاملعلومات من خالل الوسائل و

  1.اخل...متخصصة، تنظيم ملتقيات داخلية،

سؤول عن عملية الرصد، والذي املعلومات، فاملتيقظ املعلومايت هو املأما بالنسبة ملهن املكتبات و

كذا مساعدم ة بالتطورات احلاصلة يف احمليط ويتمثل دوره يف إخطار متخذي القرارات يف املؤسس

 2.يف اختاذ القرارات

وسيط معلومات وهو املسؤول عن عملية الرصد، "  على أنه Knauf et Amosيعرفه كل من و

 جيمع املعلومات حتديد مصادر تواجدها، مثت ودراسة االحتياجات من املعلوماويقوم بتحليل و

توزيعها إىل املستفيدين النهائيني الذين يستخدموا يف اختاذ  يعاجلها مث يقوم ببثها وحوهلا،

  3".القرارات
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كما أضافا أيضا أن املتيقظ املعلومايت هو خمتص يف منهجية مجع وحتليل املعلومات، ويتمثل هدفه 

بعد معرفة املشكلة  وعلومات القيمة اليت يزود ا متخذي القرارات،يف معرفة املؤشرات أو امل

من املطروحة من طرف املسؤول، يقوم املتيقظ املعلومايت بترمجة هذه املشكلة إىل حماور حبث 

  .حتديد مصادر املعلومات اليت يتم البحث فيهاخالهلا يقوم جبمع املعلومات و

لى اختصاصي املعلومات باعتباره متيقظ معلوماتيا، اك العديد من التعاريف اليت أطلقت عوهن

  :نذكر منها

وماتيا يكلف بتنظيم متيقظا معل"  اختصاصي املعلومات كراصد للمعلومات مبعىن Kocerginيعترب 

"  اختصاصي املعلومايت Berquier-Géroldيف حني يعترب ". تنشيط األعضاء فيهاشبكة الرصد و

التطورات االقتصادية اليت حتيط باملؤسسة من أجل غريات و له القدرة على تدارك التكمختص

  ".كذا تلبية احتياجات املستفيديناعدة يف اختاذ القرارات واملس

فيعترب املتيقظ املعلومايت اختصاصي يف املعلومات، وهو عنصر رئيسي يف عملية الرصد  " Goriaأما 

ة جدا وحساسة يف نشاطه، باعتباره له رؤية املعلومايت، وتعترب املكانة اليت يشغلها يف املؤسسة هام

التقاط اإلشارات املختلفة  يشغله على اعتباره يقوم بتعقب وعامة وحمددة لقطاع العمل الذي

  1".القادمة من املؤسسات كما ميكنه أن يتدارك التغريات احلاصلة يف حميط عمله

                                                 
information et de 'Le médiateur de l.Audrey,Knauf,Stéphane,Goria1

 entreprise'intelligence de l'un personnel essentiel à l'émergence d,innovation'l
.[en ligne].Disponible sur le web à l'adresse suivante: 
http://www.confere.org/actes/articles/CONFERE2006_GORIA.pdf   
(consulté le 02.09.2007). 
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تعلقة بث املعلومات املمع، حتليل و هو املختص املكلف جبفاملتيقظ املعلومايت" Knaufأما بالنسبة ل

اخلارجية، وجيب عليه أن حيدد املصادر املناسبة للمعلومات، كما جيب أن           ببيئة املؤسسة الداخلية و   

املناسـب  علومات نظرا للكم من املعلومات وصعوبة إجياد النـافع و يوظف خرباته يف إجياد هذه امل 

  .1"منها

ة للمتيقظ املعلومايت ميكن أن نستخلص اخلصائص اليت منه من خالل استعراض التعاريف املختلفو

:يتميز ا كما يلي  

. اختصاصي معلومات-  

.اخل...معاجلة املعلومات اليت ميكن أن تكون تنافسية، اقتصادية، تقنية، يقوم بالبحث، حتديد و-  

. هذه املعلومات جيب أن توظف حبيث تساعد على اختاذ القرار-  

.ايت خبدمة مستفيد خاص وهو متخذ القرار يف املؤسسة يقوم املتيقظ املعلوم-  

  :املصطلحات ذات العالقة 3.1.2.4

العالقة مبصطلح الراصد املعلومايت أو ما هناك العديد من التسميات واملصطلحات ذات الصلة و

البعض  وveilleurيعرف باملتيقظ املعلومايت، فنجد البعض يستخدم مصطلح املتيقظ املعلومايت 

                                                 
Le rôle des acteurs dans  un dispositif régional .AUDREY,  KNAUF 1

nfomédiaire en tant que médiateur et la place de l’i:  d’intelligence économique
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  ، اختصاصي املعلومات العلمية chargé de veilleصطلح املكلف بالرصد اآلخر يستخدم م

 ، اختصاصي الذكاء professionnel de l'information scientifique et techniqueوالتقنية 

فيما يلي سنوضح معىن كل  ، وprofessionnel de l'intelligence économiqueقتصادي اإل

  .واحد من هذه املصطلحات

هو شخص يعرف كيف حيول املعارف          : chargé de veille بالرصد املكلف •

ؤسسة من خالل توظيف هذه التقنيات والتقنيات املكتسبة إىل معلومات أساسية ختدم امل

  .1تطوير املؤسسةوواملعارف من أجل البحث، إجياد و مجع الوثائق املناسبة للعمل 

هـو استـشاري    : Consultant en intelligence économiqueاستشاري الرصـد   •

ة التساؤالت املتعلقـة بـالتوثيق والرصـد اإلسـتراتيجي          معلومات متخصص يف دراس   

ن مييز بني املقاربات    ، وميكن أ  ه معرفة معمقة بنظم ووسائل الرصد     ، وتكون ل  للمؤسسات

م بـالتعريف   ، ويقـو  اإللكترونيةاملطبوعة و : يف العمل واألنواع الكربى ملصادر املعلومات     

قة بتكوين األفراد يف املؤسسة من أجل       الرغبات املتعل احللول اليت تتكيف واالحتياجات و    ب

 .2اجلماعيةإثراء املعارف واخلربات الفردية و

                                                 
:adresse suivante'Disponible sur le web à l.]en ligne[.Chargé de veille1  

 http://www.info-veille.fr/51-veille-metiers-details.php?id=2 
(consulté le 2.11.2007)  

Disponible sur le web à .]en ligne[.Consultant en intelligence économique 2

-metiers-veille-51/fr.veille-info.www://http :adresse suivante'l
).2007.112consulté le (6=id?php.details  
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هو شـخص    :Responsable de l'intelligence économiqueاملسؤول عن الرصد  •

ت الراصـدين   استفاد من مسؤولية عامة ومتعددة يتكفل يف املؤسسة جبمع وتنظيم نشاطا          

كذا محاية املؤسسة   واجلودة و     الشبكات بغرض اختاذ القرارات من أجل التأثري      واحملللني و 

 .1من التأثريات اخلارجية

حتظى وظيفة الوثائقي يف االقتصاد يف : Documentaliste-scientifique  الوثائقي العلمي •

ار النـشاطات الـصناعية، العلميـة    الوقت الراهن بأمهية كبرية وخاصة ألا تدرج يف إط  

املتعلقـة  يوضح كـثريا الرهانـات      قتصاد العاملي الذي نعيشه يشرح و     مث إن اال  . البحثيةو

املنظمات الكبرية والصغرية، ومنه فالوثائقي العلمي هو متخصص        بالتوثيق يف املؤسسات و   

الرصد، إنـشاء  ترتيب املعلومات،  ومنهجيات هندسة املعرفة وكذا تنظيم و    يف التكنولوجيا 

  .2، األرشيف، أمن املعلومات وغريهااألرصدة، تصميم قواعد البيانات، التسيري

الراصد العلمـي يف متويـل    تتمثل وظيفة : veilleur documentalisteالراصد العلمي  •

متخذي القرارات باملعلومات املناسبة احملددة واملعاجلة من أجـل إخطـارهم بتطـورات             

  .3جي للمؤسسة وكذا املساعدة يف اختاذ القراراتوتغريات احمليط اخلار

 
                                                 

à Disponible sur le web .]en ligne[.Responsable en intelligence économique 1 
-metiers-veille-51/fr.veille-info.www://http :adresse suivante'l

).2007.112consulté le (5=id?php.details   
2 Documentaliste scientifique .[en ligne].Disponible sur le web à l'adresse suivante: 
http://www.info-veille.fr/51-veille-metiers-details.php?id=4(consulté le 2.11.2007)  

 :adresse suivante'Disponible sur le web à l.]en ligne[.Veilleur documentaliste3

).2007.112consulté le (9=id?php.details-metiers-veille-51/fr.veille-info.www://http   
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: أنواع املتيقظني املعلوماتيني2.2.4  

  : هناك نوعني من املتيقظني املعلوماتيني، مهاLesca Humbertحسب 

   :Veilleur sédentaire املتيقظ املعلومايت املستقر 1.2.2.4

" ى أيضا باملتيقظ اجلالس،  كما يسمtraqueur sédentaireو يسمى أيضا باملتعقب املستقر 

رصد املعلومات انطالقا من مكتب ة أساسية و فريدة من خالل تعقب وويقوم هذا املتيقظ مبهم

: عمله اهز مبعدات خمصصة هلذا الغرض و ذلك بالوصول إىل مصادر املعلومات املختلفة

علوماتيون هم عادة هؤالء املتيقظون املو. اخل... معلومات، إنترنت،كوثائق ورقية، بنو

  .1"اختصاصيو معلومات تلقوا تكوينا متخصصا

 فإن هؤالء املتيقظني يسمون بالوثائقيني، وهم يف األصل Martinet et Martiحسب رأي و

ويتوفر . أشخاص من ميدان التوثيق حتولوا إىل اختصاصيي معلومات مث إىل اختصاصيي الرصد

  :يتميز هؤالء املتيقظون مبا يليهؤالء األشخاص على كفاءة عالية يف التوثيق، و

جات من انسجام جيد يف املؤسسة، وهم األشخاص األكثر مالءمة ملعرفة االحتيا و تكامل-

.املستفيديناملعلومات لكل املوظفني و  

                                                 
.94.p.cit.Op.Scanning. E.méthode L: Veille stratégique .Humbert ,  Lesca 1   
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 مستويات الوثائقيني  تكوين متخصص ومناسب، فعلى غرار التكوين الذي يسمح مبعرفة-

تكوينات وتدريبات خاصة يف الرصد ب أن تكون هناك الوثائقيني الرئيسيني جياملساعدين و

.1والذكاء االقتصادي  

   :Veilleur nomade املتيقظ املعلومايت املتنقل 2.2.2.4

 ، veilleur de terrain أو املتيقظ امليداين veilleur itinérantيسمى أيضا باملتيقظ املتجول و

يني بدرجة أساسـية يف احلـصول علـى         ويتمثل دور هؤالء املتيقظني أو الراصدين املعلومات      

وهؤالء األشخاص  . اخل...،  األعوان التجاريني، الزبائن  : علومات من امليدان ومن بينهم جند     امل

ال يبقون يف مكاتبهم لذلك يسمون باملتنقلني فهم يف غالب األحوال يتنقلون خارج املؤسـسة     

باألخص يف االتصاالت مع أشخاص     اليت يعملون ا، وتتمثل مصادر املعلومات اليت يعتمدوا         

وهؤالء األشخاص يف   .اخل...الزبائن، املوردين، املنافسني، مراكز البحوث، املعارض،     : كثر مثل 

  .2أغلب األحوال مل يتلقوا أي تكوين يف جمال املعلومات

 

 يطلقون على هؤالء املتيقظني تسمية املتـيقظ املعلومـايت   Martinet et Martiوجند كل من 

ي أو العفوي، وهم كل عمال املؤسسة غري الوثائقيني الـذين أصـبحوا اختـصاصيي               التلقائ

 فإن للمتيقظني املتنقلني أمهية كـبرية  Jakobiak et Douوحسب . معلومات باملمارسة املهنية

                                                 
.cit.Op.Samia ,  Menif 1  

.94.p.cit.Op.Scanning. E.méthode L: Veille stratégique   .Humbert,  Lesca 2   
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باعتبارهم جيمعون املعلومات الضرورية لعملية الرصد، فمثال التجار الذين يقومون بالبيع جيب            

يـدة حبكـم   قظة كبرية، كما جيب أن تكون هلم القدرة على املالحظـة اجل         أن يكونوا على ي   

مقدمي اخلدمات، حيث جيب أن يقومـوا جبمـع معلومـات دقيقـة             تعامالم مع الزبائن و   

وصحيحة عن االحتياجات، تطور االحتياجات، مشاريع املنافسني، الرغبات علـى املـدى            

  .1اخل...القصري، املنتجات اجلديدة،

 

تركيب و اعتبار املتيقظني املستقرين هم املتيقظون الكبار الذين يقومون بتحليل ومنه ميكن

.املتمثلون يف املتيقظني املتنقلني مجعها من طرف املتيقظني الصغار واملعلومات اليت يتم   

 

: نشاطات املتيقظ املعلومايت3.2.4  

          الرصد يقوم املتيقظ املعلومايت مبجموعة من النشاطات من أجل تفعيل عملية

2:إجناحها، وميكن أن نلخص هذه النشاطات فيما يليو  

  .حتليل احتياجات املستفيدين من املعلوماتدراسة و -

 .إعدادها يف شكل معني حتديد ومعاجلة هذه املعلومات والبحث، -

                                                 
.cit.pO.Samia ,  Menif 1  

.30.p.cit.Op. Valérie,  Milcent2  
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اخلدمات اليت جتيب على احتياجات متخذي القرارات تقدمي وبث جمموعة من املنتجات و -

، إشارات تركيبية، تقارير، جمالت داخلية متخصصة، تنظيم إنذارإشارات : من املعلومات

 .اخل...ملتقيات داخلية، مراقبة مستمرة للمعلومات،

يقوم خبدمة سيط معلومات يلعب دور املرافقة وو" ومنه ميكن القول بأن املتيقظ املعلومايت 

كن القول أيضا أن اختصاصي كمل مي.1"مستفيد معني له مشكلة معينة تتعلق حباجة معلوماتية 

استخراجها من خالل االطالع على ائقي يقوم بالبحث عن املعلومات واملعلومات أو الوث

عرض النتائج األولية للبحث إىل املختصني يف نشاط املؤسسة ثائق املختلفة ويقومون بتقدمي والو

قوم اختصاصيو املعلومات بالتايل فيو. توى املعلومايت هلذه النتائجالذين يقومون بتحليل احمل

وتتم هذه العملية من خالل العمل التعاوين حبيث . باملراقبة املستمرة ملصادر املعلومات املختارة

تقسم الوظائف على كل واحد منهم حسب املؤهالت العلمية لكل شخص ومنه فيقوم كل 

ات الذكية أو ما واحد مبراقبة مصادر املعلومات اليت كلف برصدها، ويستعني يف ذلك بالربجمي

  .2يعرف باألعوان الذكية اليت متكنه من مراقبة الكم اهلائل من املعلومات

  3:ومنه ميكن أن خنلص للقول بأن اختصاصي املعلومات يقوم ب
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  .دراسة االحتياجات املعلوماتية •

 .إعادة صياغة املشكلة اإلدارية املراد معاجلتها •

 .تفعيل عمليات البحث عن املعلومات •

 .تخذي القرارات باملعلوماتتزويد م •

إعالم متخذي  باملتيقظ املعلومايت هو إخطار وومنه فإن دور املكلف بالرصد أو ما يعرف

مصادر ة احمليطة ا من خالل الوثائق والقرارات يف املؤسسة بالتطورات احلاصلة يف البيئ

 تتطلب ذه الوظيفةوه. الدراسات االستكشافيةختلفة أو من خالل االستخبارات واملعلومات امل

  .املهارات لكي يستطيع القائم عليها القيام بعمله على أكمل وجهجمموعة من الكفاءات و

  :مهارات املتيقظ املعلومايت 4.2.4

الرصد املعلومايت تبىن على أساس شهادة الباكالوريا التكوينات يف الذكاء االقتصادي وإن أغلب 

، شهادات دراسات DEAدة دراسات تطبيقية باإلضافة إىل سنوات من الدراسة، ومنه متنح شها

   .Mastère ، ماستري DESSعليا متخصصة 

مبعىن إضافة إىل جمال ختصصه تكون له ة كما جيب أن يتوفر املتيقظ املعلومايت على كفاءة مزدوج

التوثيق، التسيري، االقتصاد، اجلغرافيا، العلوم السياسية، : دراية بااالت األخرى

                                                                                                                                                         
( consulté le 25.04.28) 
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تخدام تكنولوجيات املعلومات ما يتطلب أيضا أن يتمكن املتيقظ املعلومايت من اسك.اخل...احلقوق،

  1.واالتصاالت

:باإلضافة إىل هذه الكفاءات على املتيقظ املعلومايت أن يكون على دراية بو  

. معرفة تامة بكيفية وضع خمطط لرصد-  

قواعد البيانات املتخصصة، الدوريات املتخصصة،  االت و: معرفة مبصادر املعلومات املختلفة-

.اخل...مصادر اإلنترنت،  

.ضبط أعوان البحث استخدام و-  

تقدمي املعلومات من خالل اإلشارات التركيبية أو التسيري اإللكتروين للوثائق           منهجيات عرض و   -

GED أو شبكة Workflow.   

:تتطلب الوظيفة أيضا جمموعة من املهارات اليت تتعلق بالوظيفة، وهيو  

.كذا بعد النظرنظرة النقدية لألمور وال*   

.فهم املشاكل التقنية*   

.اإلبداعفهم إستراتيجية التطوير و*   

.التركيبالقدرة على التحليل و*   

                                                 
:adresse suivante'Disponible sue le web à l.]en ligne[.Veilleur stratégique  1  
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ألن "كفاءات،  جيب أن يتوفر على عدة مهارات وومنه ميكن القول بأن املتيقظ املعلومايت

بالتايل يصبح هذا املتيقظ املعلومايت  وء،املعلومات القيمة ال ميكن حتصيلها إال من طرف اخلربا

ه تصبح هذه املعلومات رئيس فرقة حبث من خالل مجع املتعاونني الذين يشكلون خلية الرصد، ومن

  .1"أكثر مصداقيةأكثر دقة و

:عليه ميكن حصر املهارات اليت جيب أن يتصف ا الراصد املعلومايت فيما يليو  

. قدرة عالية على االتصال-  

.رات إدارية وتسيريية لألفراد مها-  

. إدارة املعرفة-  

.احلوارالتفاوض والقدرة على  مهارات الوساطة والبينية و-  

. املمارسة املهنية اخلربة و-  

: تنظيم خلية الرصد املعلومايت3.4  

: ممثلو عملية الرصد املعلومايت1.3.4  

يد االستماع ملا حيصل يعترب املتيقظ املعلومايت أحد ممثلي عملية الرصد وهو شخص جي

  .خارج مؤسسته، تتجلى مهمته األساسية يف كشف الفرص والتنبيه عن املخاطر احملدقة باملؤسسة
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واملتيقظ املعلومايت ال يعمل وحده، بل هو ينتمي لشبكة من املشاركني يف هذه العملية، 

ة الرصد، ولقد قدم ومن بني هؤالء املمثلني جند متخذ القرار الذي يعترب عنصرا فاعال يف عملي

David Amosيف بيئة املؤسسة الداخلية  تعريفا ملتخذ القرار بين أساسا على دور هذا األخري 

الشخص القادر على تعريف وطرح املشكلة املراد حلها يف ضوء الرهانات، :" اخلارجية على أنهو

  .1"املخاطر أو التهديدات اليت تواجهها املؤسسة 

املخاطر   رف احتياجات مؤسسته، رهاناا والذي يعبتعبري آخر، هو الشخص و

ومنه فمتخذ القرار يعترب عنصرا فاعال . والتهديدات احلقيقية اليت ميكن أن تصادفها هذه املؤسسة

. تسيريها من أجل حل املشاكل اإلداريةعلومات، معاجلتها ويف البيئة اإلستراتيجية يقوم حبصر امل

اليت جيب أن تترجم ، و- اإلشارات –األحداث النامجة عن البيئة ومتخذ القرار عرضة موعة من 

   .لكي يصبح هلا معىن

الذي يوضح أن عملية الرصد تقوم ثلي عملية الرصد املعلومايت، والشكل التايل يبني ممو

.على أساس العمل اجلماعي  

 

 

 

                                                 
Vers une meilleure caractérisations des rôles et . Amos , idDav, Audrey ,  Knauf 1

intelligence 'infomédiaire dans le processus d'des compétences de l
.cit.Op.économique  



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         

  

 

206 

 الشكل 08: ممثلو عملية الرصد املعلومايت

 

 من املمثلني الذين هلم عالقة مباشرة مع تتكون خالل الشكل نالحظ أن مجاعة الرصد من

خصائص كل واحد وعملية الرصد، وميكن مجع ممثلي الرصد يف اجلدول اآليت و توضيح دور 

  . منهم

ممثلو عملية الرصد املعلومايت: 02 اجلدول  

 اخلصائص الدور ممثلو الرصد

 حتديد جيد ألهـداف     - يعرضون على مجاعة الرصـد األهـداف        -متخذو القرارات 

الستراتيجيينمتخذو القرارات ا  

جماعة 

 ا���ی� الرصد

رS8�ا��'�0=�ن ا 

ا��'�0=�ن 

 ا���'�آ�ن

 ا����Anن
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  ستراتيجينياإل

Les 

décideurs 

stratégiques 

  .املستهدفة ذات األولوية بالنسبة للمؤسسة

 حتليل نتائج الرصد اليت قدمت هلم يف شكل         -

  .سيناريوهات

 ترمجة السيناريوهات إىل أعمال من خالل       -

  .اختاذ القرارات

 البحث عن اإلبداع، أي خلق أفضل املزايا        -

 .فسية للمؤسسةالتنا

 

  .املؤسسة

 معرفة جيدة للتطورات    -

احلاصـــلة يف البيئـــة 

  .اخلارجية

 

  املدير

Le 

directeur 

 مهزة وصـل بـني متخـذي القـرارات          -

  .االستراتيجيني ومجاعة الرصد

  . اإلعداد واإلشراف على دفتر األعباء-

 تنظيم وسـري عمليـة الرصـد         مسؤولية -

 .املعلومايت

 

 منشط مجاعة الرصـد     -

مع القدرة على العمـل     

  .اجلماعي

ــة          - ــارات إداري  مه

وتسيريية كالقدرة علـى    

  .تسيري املوارد البشرية

 معرفــة الوســائل  -

املـساعدة علـى اختـاذ    
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 .القرارات

 

  املتيقظون الكبار

Les 

veilleurs 

seniors 

 

  . حتليل، تركيب وترمجة املعلومات امعة-
  .ة اجلماعية يف إعداد السيناريوهات املسامه-
 تصحيح اخلطوات املتبعة مقارنة مع دفتـر        -

األعباء، والتحقق من صحة الـسيناريوهات      
 .مقارنة مع البيئة اخلارجية

  

 

 القدرة علـى العمـل      -

اجلماعي وعلى الـتفكري    

  .اإلستراتيجي

 القدرة على التحليـل     -
ــشكل  ــب، وب والتركي
خاص القدرة على الرؤية    

  .- بعد النظر -تقبليةاملس
 املعرفة التامة مبجمـل     -

 .عملية الرصد
 

املتيقظون 

  املشتركون

Les 

veilleurs 

associés 

  . حتديد مصادر املعلومات-

 استكشاف البيئة مع إجناز ترمجة وتـصفية        -

 .أولية هلا

ــدة  - ــة اجلي  املالحظ
القدرة علـى البحـث     (

، إضـافة إىل    )واالستماع
  .الروح االستكشافية

ــصيل مــصادر   - حت
املعلومات اإلستراتيجية،  
مع القدرة على تـشارك     

  .املعلومات
 القدرة على الـتحكم     -

 .يف الفائض املعلومايت
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  املوظفون

Les 

employés  

 

 من بني املوظفني يوجد مستخدمون يتمثل       -
دورهم يف دعم الرصد كأمني املكتبة، كاتب       
 السر، وغريهم حيث يقومون بترتيب امللفات،

حيث يقـدمون   . املعلومات يف املوزع  إدخال  
ذا دعما ملرحلة مجـع ومرحلـة معاجلـة         

  .املعلومات
 كما يوجد من يقدم الدعم التقين كاملسؤول عن         -

 .املوزع واملتخصصني يف اجلانب املعلومايت

 نشاط حيوي دائم يف     -

  .العمل

ــة -  روح عمــل مجاعي

  .عالية

 

 

 املذكورين يف اجلدول أعاله هلم عالقة يتضح من خالل اجلدول أن ممثلي عملية الرصد

تشاطرها  حكرا عندهم وإمنا يتم تقامسها ومباشرة بعملية الرصد، لكن نتائج هذه العملية ال تبقى

من املعروف أن هؤالء املمثلني و. ال احلق يف معرفة تلك النتائجبني مجيع العمال ألنه جلميع العم

 مينع بتاتا من مشاركة مجيع العمال على اختالف هلم خربة ومهارة مهنية عالية، ولكن هذا ال

 .فمن يدري من أين تأيت املعلومة اليت نبحث عنها. مستويام التنظيمية يف هذه العملية

كما يتضح لنا من خالل جدول أيضا أن املتيقظ املعلومايت يقوم جبمع، معاجلة وبث املعلومات إىل 

يبني  و.رية اليت مت طرحها من طرف مدير املؤسسةمتخذي القرارات من أجل حل املشكالت اإلدا

ترمجة املعلومات  منهم من يقوم بتحليل وتركيب وأيضا أن هناك نوعني من املتيقظني املعلوماتيني،

امعة يف حني يقوم النوع اآلخر بتحديد مصادر املعلومات كما يقوم باستكشاف البيئة مع إجناز 

. تصفية أولية هلاة وترمج  
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:ور اختصاصي املعلومات يف عملية الرصد املعلومايت د2.3.4  

وميكن إسقاط مراحل عملية الرصد املعلومايت املذكورة سابقا على ممثليها فنستخلص 

:الشكل التايل  

 الشكل 09 : مراحل عملية الرصد حسب املمثلني

 

                  

حل عملية الرصد املعلومايت باإلضافة إىل املمثلني هلذه العملية،  ميثل الشكل الذي يف األعلى مرا

حيث جند العملية ممثلة يف شكل هرمي متثل قمة اهلرم اهليئة العليا يف املؤسسة وهم متخذو القرارات 

ة اهلرم أخريا يف قاعديهم فيما بعد املتيقظون الصغار ومث يليها يف املستوى الثاين املتيقظون الكبار ويل

يقومون بالتعاون مع املتيقظني الصغار من أجل مجع املعلومات من مصادرها د فئة املوظفني الذين جن

م��Eو 

ا�	�ارات 

Q7757
 ا��3Oا
 ا����ـ�

ظون الكبارالمتيق  

 ا���7	0,ن ا����Iآ,ن

��,8$,نا  

النشر واتخاذ 

 القرار

 التحليل والتركيب

 الجمع
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 تواللقاءا  أو من خالل الصالونات و املعارضاملختلفة سواء كانت املطبوعة أو اإللكترونية

  وغريها من مصادر جتميع املعلومات، وبعد ذلك 

 

ت اليت مت مجعها من خالل التركيب للمعلوما التحليل و الكبار أال وهو عمليةيأيت دور املتيقظني

تركيبات لكي يتم فيما بعد بثها إىل حتليل ومعاجلة هذه املعلومات وإخراجها يف شكل تقارير و

  . متخذي القرارات يف املؤسسة لتوظيفها يف صنع القرارات باملؤسسة

 

ات يساهم بصفة كبرية يف عملية ومنه ميكن القول بأن املتيقظ املعلومايت أو اختصاصي املعلوم

   .الرصد باعتباره هو الفاعل األساسي يف مجيع املراحل اليت تقوم عليها عملية الرصد املعلومايت

 

: دور اختصاصي املعلومات يف اختاذ القرارات3.3.4  

ميكن توضيح دور اختصاصي املعلومات أو ما يعرف باملتيقظ املعلومايت يف سلسلة اختاذ 

  .1باملؤسسة يف اجلدول التايل من خالل تبيان الفاعلني يف العملية القرارات 

 

 

 
                                                 

.cit.Op. Amos , David , Audrey ,  Knauf 1  
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دور اختصاصي املعلومات يف عملية اختاذ القرار: 03اجلدول رقم   

 

  الوظيفة  املؤهالت  الدور  املرحلة

يعرف احمليط الذي يعمل      حتديد املشكلة  1
فيه،متمكن مـن قطاعـه     
،يعــرف الفــرص و  
ــسبة   ــدات بالن التهدي

و املصلحة اليت   للمؤسسة أ 
يعمل ا مبعـىن معرفـة      

  .الرهانات

  .املدير

  .متخذ القرار

حتويل املشكلة اإلدارية إىل   2

مشكلة للبحث عن 

  املعلومات

  إستراتيجية منهجية

  وضع املؤشرات

  .فهم الطلبات والرهانات

  .املتيقظ املعلومايت

اختصاصي 

  .املعلومات

ـ       حتديد املصادر املناسبة  3 صادر حتديد و تقيـيم م
ــأمني   ــات و ت املعلوم

  .متابعتها
حتديد مصادر املعلومـات    

  .األكثر مالءمة للطلب

  .املتيقظ املعلومايت

اختصاصي 

  .املعلومات

البحث عن املعلومات   4

  املناسبة

ــدوري           ــتخراج ال االس

ــات          ــتظم للمعلوم و املن

  .املتيقظ املعلومايت

اختصاصي 
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ــات   ــة املعلوم و مراقب

  .امعة

  .املعلومات

ــة   معاجلة وحتليل املعلومات  5 ــة الفكريـ املعاجلـ

ــات  ــل :للمعلوم حتلي

احملتوى، وضع املعلومات   

ــات،  ــكل تركيب يف ش

بيبليوغرافيا أو نـشر يف     

  .اخل...اجلرائد،

  .املتيقظ املعلومايت

اختصاصي 

  .املعلومات

  .املدير  وصف املشكلة اإلدارية  التحويل/ الترمجة   6

  .متخذ القرار

جيــب أن يقــوم علــى   لقرارا  7
املؤشرات اليت مت وضعها    
ــيقظ  ــرف املت ــن ط م

  .املعلومايت

  .املدير

  .متخذ القرار

 

 لسلسة اختاذ القرار من خالل اجلدول يتبني أن اختصاصي املعلومات يساهم يف املراحل اخلمسة

  1:ميكن تلخيصها كما يليباملؤسسة، و

                                                 
.cit.Op. Audrey , Knauf , Stéphane ,  Goria 1   
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 problème de املشكلة إىل مشكلة حبث قبل معاجلة املشكلة اإلدارية، جيب ترمجة هذه .1

recherche d'informationمعرفة الرهانات املتعلقة و يف هذه املرحلة يتم حتديد و

إىل ترمجة هذه الرهانات إىل مؤشرات وباملشكلة اإلدارية من جهة، ومن جهة أخرى 

ليت متكن مشكلة حبثية، ومنه فهذه املرحلة ترتكز أساسا على عملية البحث عن املؤشرات ا

  .من توجيه جيد حملاور البحث عن املعلومات

متخذي القرارات يقوم املتيقظ املعلومـايت بإعـداد    حتليل وفه احتياجات املستفيدين و    بعد   .2

قائمة مبصادر املعلومات من أجل مجع املعلومات، ومنه فيقوم الراصد يف هذه املرحلة بتتبع              

 املـصادر   همتابعتها باستمرار، وهذ   مراقبتها و   وبالتايل اهولة،مصادر املعلومات اجلديدة و   

ميكن أن تكون مطبوعة يف شكل معلومات منشورة متاحة للجميع أو غري مطبوعة متاحة              

 . اخل...امللتقيات،ومن خالل الشبكات، جمموعات احلوار

مرحلة البحث عن املعلومات املناسبة، وتتم هذه العملية من طرف مصاحل البحـث عـن                .3

 .ما تتم أيضا من خالل إجراء مقابالت أو استمارات استبياناملعلومات، ك

اليت تتم وفقا لطلبات املـدير أو متخـذ         عة فتتمثل يف معاجلة املعلومات و     أما املرحلة الراب   .4

تقدميها حسب هذه الطلبات فـيمكن أن تكـون يف          ار، فيتم معاجلة هذه املعلومات و     القر

 .اخل...وغرافيات، مفصلة، بيبليرتقارير، تركيبات، تقاري: شكل

 .أما املرحلة األخرية، فتتعلق بإدارة املعرفة من أجل محاية رأس املال الفكري يف املؤسسة .5
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:خالصة  

تتطلب عملية الرصد املعلومايت يف املؤسسة تنظيما حمددا يتمثل يف منهجية عمل متكاملـة جلمـع               

جل اختاذ القرار املناسـب،     املعلومات، معاجلتها وبثها يف الوقت املناسب للشخص املناسب من أ         

كما تتطلب أيضا موارد مادية تتمثل يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت باإلضافة إىل موارد             

بشرية من خالل تكوين فريق عمل متخصص يربز فيه اختصاصي املعلومات باعتبـاره متيقظـا               

مـن  فاءات متكنه   معلوماتيا كعنصر أساسي يف اموعة والذي يتطلب منه اكتساب مهارات وك          

تتمثل هذه اخلصائص يف حب اإلطـالع، قـدرة عاليـة علـى     القيام بدوره على أفضل وجه، و  

  .االتصال، استخدام التكنولوجيات احلديثة للمعلومات واالتصاالت

 وعليه، ميكن القول أن اختصاصي املعلومات يلعب دورا أساسيا يف املؤسسة االقتصادية من خالل              

لنشاط االقتصادي للمؤسسة، بفضل توظيف املعلومات كعنـصر حيـوي يف           مشاركته يف ترقية ا   

  .العملية التسيريية، التسويقية والتجارية

 

والسؤال الذي يطرح اآلن، هل املؤسسة االقتصادية اجلزائرية متارس أنشطة الرصـد املعلومـايت              

صاصي املعلومات  للمحافظة على استمراريتها ودميومتها؟ وهل هي مدركة بالدور الذي يلعبه اخت          

  .يف هذه العملية؟
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:متهيد   

إن اهلدف من متابعة املؤسسة لبيئتها اخلارجية هو مجع معلومات عنها من أجل معرفة نقاط القوة 

، وحنن يف ها ومعرفة الفرص من أجل اقتناصهاوالضعف واكتشاف التهديدات من أجل تفادي

، نةفي باجلانب النظري منها بل سنحاول مجع معلومات ميدانية عن حالة معيدراستنا هذه مل نكت

وعليه فمن خالل هذا الفصل سنحاول دراسة واقع أنظمة الرصد املعلومايت ودور اختصاصي 

 سوناطراك somikاملعلومات يف هذه العملية من خالل دراسة حالة مؤسسة الصيانة الصناعية 

 من خالل اعتماد املنهجية املعتادة يف البحوث والدراسات ، وسنحاول القيام بذلكسكيكدة

  :، وعليه فسنقوم باتباع العناصر املنهجية التاليةةامليداني

  حدود الدراسة -

 أدوات الدراسة -

 عينة الدراسة -

 جتميع وحتليل البيانات -
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: حدود الدراسة امليدانية1.5  

 للكشف عن واقع أنظمة الرصد األهداف اليت تسعى إىل حتقيقهايف ضوء طبيعة الدراسة و

املعلومايت يف املؤسسات االقتصادية ودور اختصاصي املعلومات يف عملية الرصد مبؤسسة الصيانة 

، ويف ضوء التساؤالت اليت تسعى الدراسة لإلجابة عليها ، استخدمنا  سكيكدةsomikالصناعية 

.  الدراسة يف املؤسسة املختارةمنهج دراسة احلالة الذي من خالله سيتم التعرف على واقع موضوع

 وهي على النحو التايل ذه الدراسةوهناك جمموعة من احملددات اليت حتيط ،:  

: احلدود املوضوعية1.1.5  

عند إجراء أية دراسة يشترط يف الباحث أن يقوم بتحديد احلدود املوضوعية لبحثه اليت تشكل 

، وحتديدها ميثل حجر الزاوية يف توفري ركيزته هذه احلدود عماد البحث وعنصرا أساسيا كما تعترب

، ومن مث فقد متحورت هذه الدراسة حول واقع كم يف موضوع البحثاألدوات األساسية للتح

أنظمة الرصد املعلومايت باملؤسسات االقتصادية ودور اختصاصي املعلومات يف عملية الرصد من 

  .دة سكيكsomikخالل دراسة حالة مؤسسة الصيانة الصناعية 
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: احلدود البشرية 2.1.5  

مبوضوع البحث من قريب أومن  والذين هلم عالقة ،يضم مجيع الذين حيتمل أن متسهم الدراسة

، وعليه فقد اقتصرت هذه الدراسة على ذين يفترض أن تطبق عليهم الدراسة وهم األفراد البعيد،

  . إطارا72البالغ عددهم  سكيكدة وsomikاإلطارات العاملة يف مؤسسة الصيانة الصناعية 

 

: احلدود املكانية3.1.5  

:"كسوناطرا"حملة تارخيية لنشأة املؤسسة األم   

  إن غالبية شركات الوطن تعمل من أجل بناء وتنمية االقتصاد الوطين على املستويني 

أحسن  " SONATRACH " تالداخلي واخلارجي، ومتثل املؤسسة الوطنية لنقل وتسويق احملروقا

  .للمؤسسات الوطنية العاملة يف هذا اإلطارمنوذج 

يف " SONATRACH"نشأت املؤسسة الوطنيـة لنقـل وتسويـق احملروقـات 

عامل ) 35000(، توظف حاليا أكثر من )63/491( مبوجب املرسوم رقم 31/12/1963

  .وهي مصنفة ضمن أكرب الشركات البترولية العاملية اإلثين عشر

يف  " SONATRACH" ـل وتسويـق احملروقات شهدت املؤسسة الوطنيـة لنق

 ومبقتضى املرسوم السابق توسعا ملحوظا حيث تعددت مهامها إىل البحث، 20/09/1966
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وهلذا سعت اجلزائر إىل تأميم حمروقاا وذلك يف . التنقيب، التركيب، التحويل، والتجارة

  . ويعترب هذا التاريخ حدثا هاما من عمر الشركة24/02/1971

ونقله % 100 أبرمت الشركة عقدا يسمح هلا بتخزين الغاز بنسبة 1972نة ويف س

يف عمليات % 77وتوزيعه، وحتل اجلزائر املرتبة الرابعة يف هذا االختصاص كم أا مشاركة بنسبة 

من رؤوس األموال شركات اخلدمات  % 100وتتحكم حاليا بنسبة . إنتاج البترول ومشتقاته

  .ENGTP ،ENIP ،ANAFOR  ،ANAGEO:البترولية، وهي

مراكز البحث والتنقيب يف حاسي :  فروع عرب الوطن أمههاكوتضم شركة سونا طرا

كما توجه . كما أا حتتوي على أربعة مركبات لتمييع وتكرير البترول. الرمل، وحاسي مسعود

  : نشاطاا صوب عدة مهام إستراتيجية-حاليا–هذه الشركة 

  البحث والتنقيب، -

 ول واستغالهلا،تنمية احلق -

 .متييع الغاز الطبيعي وحتويل حمروقاا -

ويف إطار خمطط إعادة هيكلة املؤسسة الوطنية لنقل وتسويق احملروقات يف 

مؤسسة الصيانة الصناعية صوميك :  أنشأت عدة مؤسسات فرعية منها01/09/1984

"somik "موضوع الدراسة.  
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   ":somik"التعريف مبؤسسة الصيانة الصناعية صوميك 

، وهي مؤسسة   1991 ماي   5 سكيكدة يف    –نشأت مؤسسة الصيانة الصناعية صوميك      

 %50وهي ملـك لـشركة سـوناطراك ب         . ذات أسهم تقع يف املنطقة الصناعية يف سكيكدة       

رها على أحسن صـورة     وومن أجل القيام بد   .%50 ب EGZIKشركة تسيري املنطقة الصناعية     و

  :ف التاليةفقد قامت مؤسسة صوميك بتسطري األهدا

  .2000 طبعة ISO 9001تطبيق املعايري الدولية  •

 .الصيانة العامة يف قطاع الطاقة باملنطقة الصناعية بسكيكدة •

 .التكيف مع التكنولوجيات احلديثة •

 .السعي إىل اكتساب اخلربات الدولية •

 .عقد اتفاقيات مع شركاء من أجل تقدمي خدمات تكنولوجية عالية •

، االنـضباط واحتـرام     ؤسسة من خالل جودة اخلـدمات     عن امل إعطاء صورة جيدة     •

 .اآلجال

  .التكوين املستمر للموظفني على مجيع املستويات •

التلحيم الصناعي، اآلالت الـدائرة، الـصناعة امليكانيكيـة،         : االت التالية وتعمل املؤسسة يف ا   

  .  اخل...، الكهرباء الصناعية والبنائية
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  كيكدة يف املنطقة الصناعية س somikموقع شركة : 11الشكل 
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:وتعمل املؤسسة على خدمة الزبائن الرئيسيني التاليني  

- GNL (SH-AVL-GNL) : GL1/K "Skikda", GL1/Z "Arzew", GL2/Z 

"Arzew", GL4/Z "Arzew". 

". Arzew "Z/2GP, "MEH "Z/1GP : )GPL-AVL-HS(GPL  - 

-SH(CANALISATIONS -’HYDROCARBURES  TRANSPORT D -

".Skikda"RTE  : )RTE-TRC 

.SOMIK SPA : MARITIME-’HYDROCARBURES TRANSPORT D -  

.NAFTAL, NAFTEC : RAFFINAGE -  

. POLYMED, K/1CP-ENIP : PÉTROCHIMIE - 

  SONELGAZ- 

 E DES EAUX ALGÉIENN- 

  CIMENTERIE- 

"Skikda " ENGI- 

  EGZIK- 
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   يف اجلزائرsomik توزيع زبائن شركة : 12الشكل 
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ومن أجل تغطية األسواق الوطنية وأن تكون يف قيادة املؤسسات يف جمال الصيانة تقوم 

هؤالء الشركاء ، ومن بني  مع شركاء أجانب يف جمال الصيانةاملؤسسة بعقد العديد من االتفاقيات

:نذكر ما يلي  

 اجلدول 04: شركاء مؤسسة صوميك سكيكدة

 

AWF 
  
Conseil, Vente, Installation et maintenance de régulateurs 
mécaniques, hydraulique, électrique et électronique(fr) . 
Injection moteurs diesel(fr);.  
 

Http://www.awf.fr/ 
 

 

 

ICG 
  
Conseil, Installation et maintenance de turbine à gaz, 
turbines à vapeur et contrôle commande.(fr)  
 

http://www.icg-france.com/ 
 

 

 

IMRB  
  
Travaux de soudures (esp)  
 

 

 

 

MTC  
  
En maintenance industrielle (can)  
 

 

 

AMBUSTER MULLER  
  
La rénovation et la protection des tubes et des échangeurs 
et équipements  
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FLOWSERVE 
  
Maintenance pompe, Machines tournantes et auxiliaires 
(GB ). 
 

http://www.flowserve.com/eim/index.html 
 

 

 

APPROMEDEX  
  
Fourniture industrielle, pièce de rechanges et équipements 
. 
 

 

 

AVENIR  
  
Automatisation, robotique, commande numérique, 
informatique industrielle, Traçabilité et suivi de processus . 
 

 

 
ALF-EX  
  
Fourniture industrielle (fr) . 
 

 

 

 

RIVARD  
  
Conception, fabrication, vente et service après vente du 
matériel pour l’entretien des réseaux d’assainissement de 
l’industrie et groupe haute pression et trancheuse 
 

 

 

 

WIT SAL  
  
Pièces détachées pour machines de mise en bouteille, 
outillage, matériel de vibration et accessoire pour pipe . 
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S.E.F.I.A EUROPE  
  
Fourniture industrielle outillage et et pièce de rechange . 
 

 

 

SICES.Spa  
  
La mécanique Eléctro-instrumental . 
 

 

 

PRISMA AUTOMATION  
  
Instrumentation automation et supervision . 
 

 

 

 

TCEM  
  
Maintenance des faisceaux tubulaires, des robines et
soupapes, des canalisations, outillage divers, pièces de 
rechanges, appareils de mesure de niveau . 
 

 

 

TEREX DEMAG  
  
Grues de différents tonnages . 
 

 

 

BRAMONT  
  
Étanchéité industrielle des fluides appliqués à tous types 
d’industrie. 
 

 

 

FRANCARE  
  
Équipements et pièces de rechange industriel, composants 
hydrauliques et pneumatiques, matériel de sécurité et 
équipements pompier et équipements de maintenance 
industrielle et matériel de garage . 
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SAIPEM  
  
Maintenance pompe, Machines tournantes et auxiliaires 
(GB ). 
 

 

 

A.S.F 
  
fourniture de matériel de tuyauterie et accessoire . 
 

 

 

NORISKO  
  
Prévention et maîtrise des risques d’accidents humains et 
des aléas techniques . 
 

 

 

 

INTERNATIONAL PEINTURE  
  
Fourniture de peinture . 
 

 

 

EURL National Construction Company  
  
Maintenance industrielle . 
 

 

 

 

BENTINI.Spa  
  
Maintenance industrielle. 
 

 

 

AMEC SPIE Oil & Gaz Services  

 

 

SOJITZ  
  
Maintenance industrielle. 
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Srl GEA  
  
Fourniture Industrielle. 
 

 

 

TROUVAY & CAUVI.Spa (Algérie)  
  
Fourniture et maintenance industrielle . 
 

 

 

TRIPLY 
  
Chaudronnerie générale, robinetterie, pompe, matériel 
pour instrumentation, tubes et accessoires, matériels 
mécanique et sécurité et filtration , équipements pour 
hydraulique , PDR et étude technique . 
 

 

 

Sarl SERFI- AL  
  
Maintenance et assistance technique à l’exploitation, 
ingénierie et montage, intervention de maintenance . 
 

 

 

EUROFILIALES 
  
Étude , conception et fabrication de tous matériels 
industriels, réparation, maintenance et l’expertise de 
matériels industriels . 
 

 

 
NEW TECH  
  
Étanchéité, matériaux composites, protection de 
l’environnement et formation . 
 

 

 

Sarl DSC  
  
Opération de découpe du béton sciage et démonte-pneu 
dans le domaine du bâtiment et fourniture et installation 
des produits Geberix-Tormax . 
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CEGELEC –AL  
  
Révision, et rebobinage de moteurs et transformateurs, 
expertise, contrôles électrique et vibratoires. 
 

 

 

SCHNEIDER – AL  
  
Fourniture de matériels électrique & prestation . 
 

 

 

CEGELEC –FR  
  
Maintenance des moteurs électriques et instrumentation . 
 

 

 

EVOLUTEC –FR  
  
Prestation techniques d'études d'engineering, fourniture 
de matériel, rénovation d'installations industrielles, 
réalisation de lots groupés de projets neufs, maintenance 
industrielles et formations spécifiques. 
 

 

 

BAREP SA 
  
Maintenance de robinetterie industrielle et équipement 
des maîtrises de fluide. 
 

 

 

PETROSEAL 
  
Colmatage de fuites en charge et Contrôle et réglage de 
soupes de sûreté en charge. 
 

 

 

KOCH-GLITCH -FR  
  
Raffineries, Chimies, Agriculture, services financiers. 
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MAN TURBO 
  
La construction, la transformation et l'entretien de 
turbomachines. 
 

 

 

O'CAN 
  
La maintenance Sous-Marine. 
 

 

 

AGRIANDRE 
  
La maintenance industrielle : La tôlerie, chaudronnerie, 
serrurerie et électricité de bâtiments. 
 

 

 

CIME –FR 
  
La fourniture de : Appareils de climatisation, de chauffage, 
La pièce de rechange, Maintenance des équipements 
industriels. 
 

 

 

ECME  
  
La Maintenance industrielle. 
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 الشكل13: اهليكل التنظيمي للمؤسسة:

 

 

 

 

Direction Générale                       353 

Présidant Directeur Générale      001 

Direction Administration    090 
& Finances 

Direction Engineering &       056   
Prospective 

Directeur                                 001                    
  

Directeur                              001 

Direction Opérationnel      168 

R.M.Q                     001 

Cellule Qualité       007 
& Audit 

Assistant  PDG      002 

Secrétaire               002 

Secrétariat              002 

Assistant                 001 

ASI                          023 

Chef de Cellule       001     

Cellule H S E          004 

Directeur                               001 
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    DIRECTION GENERALE:املــديرية العامـــة

وتقوم هذه .إستمرارية املؤسسةلى التكفل واحلفاظ على دميومة وهذه املديرية هي املسؤولة ع

  :يلي املديرية مبا

 ،التخطيطالبحث و �

 ،اإلختيار �

 ،تعريف �

 ،القراراذ اخت �

 .توجيه السياسة العامة �

تأمينها من خالل جملة بوضع السياسة واألهداف النوعية و) املدير العام(يسيقوم الرئ

  يقوم نظام إدارة اجلودة بتطبيق مقياسو  REVUE DE DIRECTIONاملديرية

 2000-9001 ISO.   

   ASSISTANT DU PDG :امنائـب رئيس املــدير العـــ

دير العام يف مهامه من خالل تبيان التغريات اإلستراجتية مقارنة بتطورات ينوب عن رئيس امل

  .وكذا تطورات احمليط السوسيوإقتصادي التقانني 

   MANAGEMENT DE LA QUALITE :ـودةإدارة اجل
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 اجلودة،كما يسهر أيضا على تطبيقهيقوم املسؤول عن إدارة اجلودة بتطوير وصيانة نظام إدارة ا

كما يقوم أيضا املسؤول عن إدارة اجلودة بالتنسيق مع الرئيس  ملعلومات اخلاص ا،وتيسري نظام ا

  :املدير العام ب

 ومعرفة وحتديد النشاطات الكفيلة بتدارك إجراء معني، حتديد املشاكل املتعلقة باملنتوج، �

 .اخلدماتعدم الرضا عن املنتجات و

 .على تطبيقهاالسهر مجع اإلقتراحات واإلنتقادات وإجياد احللول و �

 .فني من أجل حتسني اجلودةخذ بعني اإلعتبار إقتراحات املوظاأل �

 .البحث عن أمسائها ووضع احللول هلاية املسؤولة على دراسة املشاكل وتنشيط اللجنة التقن �

تأمني معاجلتها من طرف املديرية تقادات املقدمة من طرف الزبائن واإلنتسيري الشكاوي و �

 .عنيةالعامة أو املصلحة امل

 . AUDITS INTERNESختطيط وتنظيم املراجعات الداخلية املتعلقة باجلودة  �

  :ـطخليـة الصحــة والوقايــة واحمليـ

  :يلي تقوم هذه اخللية مبا

اإلحتياجات الصحية  احلرائق، حوادث العمل،راءات الوقائية إلدارة األزمات وتطوير اإلج �

 .للعمال ومحاية احمليط

 . احمليط الوقاية وقوق القانونية والتشريعية املتعلقة بالصحة،السهر على حتقيق احل �
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 واألمنالوقاية  التحسني املستمر جلودة املؤسسة من ناحية الصحة،السهر على التقييم و �

 .واحمليط

  الوقاية واحمليط بالنسبة لعمال املؤسسةاإلتصاالت املتعلقة بالصحة،تطوير املعلومات و �

 .والشركاء وغريهم

 .لى توظيف يد عاملة كفؤة من أجل حتقيق األهدافالسهر ع �

  :اتمديـرية العمليـ

  :يلي تقوم مديرية العمليات مبا

 جتديد التجهيزات ووضع منشآت(التنسيق بني نشاطاا إدارة اهلياكل العملياتية و �

 .)إخل...جديدة

 .وضع وتوفري ظروف تسيري وسائل التنفيذ �

 .ياكل العملياتية املوجودة حتت سلطتهاتوفري ظروف تنظيم جيد للمساحات بني اهل �

 .وضع وتوفري شروط وظروف لتنفيذ خمططات املؤسسة �

 .وضع إستراجتية لتطوير الوظائف و املهن يف املؤسسة ووضع خمطط العمل �

 .املسامهة النشطة يف حتسني إستراجتية لتطوير سياسة التعاون مع املديرية العامة �

 قسم امليكانيك، التلحيم،قسم : اف على األقسام التاليةاإلشروتقوم املديرية العملياتية ب �

 .وقسم محاية املصنفاتقسم الكهرباء 
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  :وتتمثل مهام مديرية العمليات يف

 .تكلفة اخلدمات/حتقيق املعادلة من أجل جودة �

 .جال اخلدماتالسهر على إحترام األهداف وآ �

 .املوارد املاديةتوفري اليد العاملة و �

 .الصيانة لوسائل اإلنتاج عند الزبائنتنظيم جمموع عمليات  �

 .السهر على اجلودة التقنية لتدخالت الصيانة يف املكان �

  :ـةمديريـة التخطـيط واهلندسـ

  :يلي اهلندسة مباتقوم مديرية التخطيط و

 .ختطيط ووضع السياسة التجارية وميكانيزمات الرصد املعلومايت التجاري للمؤسسة �

 .على مستوى املؤسسةحتضري خمططات أعمال الصيانة  �

وضع شروط تنظيم جيد للمساحات بني اهلياكل املوجودة حتت سلطتها وهياكل مديرية  �

 .العمليات

 .إدارة نشاطات التموين �

 .توجيه وقيادة التحاور يف إطار التبادالت التجارية مع اآلخرين �

 .العامةاملسامهة النشطة يف حتسني وضع إستراجتية تطوير سياسة التعاون مع املديرية  �

 .وضع شروط تسيري جيد للكفاءات �
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 .مساعدة املديرية العامة يف نشاطاا �

 القسم التقين، قسم التموين، :التخطيط باإلشراف على األقسام التاليةوتقوم مديرية اهلندسة و

  .القسم التجاري

  :اريالقـسم التجـ

 اإلشهارتصال واإل التسويق، املسؤول عن جمموع نشاطات البيع، �

سة واملتعلقة باملنتجات التنمية وكذا اإلستراجتية للمؤسة يف إختيار حماور التطوير وسامهامل �

  .األسواقو

 .إحتياجات السوقإعالم مديرية التخطيط واهلندسة برغبات و �

 .إقتراح نشاطات جديدة تنسجم مع النشاطات القدمية يف جمال إحتياجات السوق املعروفة �

 .السوقتأمني ترويج جيد لصورة املؤسسة يف  �

 .البحث ورصد زبائن جدد �

 .املناقصات والطلبات وتنظيم متابعتها تسجيل طلبات العروض، �

 .التخطيط لإلجابة على طلبات العروض �

 .تنفيذ اخلطط التجارية �

  :القــسم التقنـي

 .التكنولوجيااءات املتعلقة بإختيار الوسائل وحتسني املنتجات أو اإلجر �
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 .اخلارجيةخلية و حتضري وختطيط األعمال الداتأمني �

 .التقنيين الرصد املعلومايت التكنولوجي وتأمني �

 .املنتجات اجلديدة إنطالقا من املعلومات التجارية التكنولوجيةتعريف اإلجراءات و �

 .إقتراح اإلجراءات الصحيحةحتليل أسباب تراجع املنتجات و �

 .تنفيذ خطط أعمال التجديد أو صيانة التجهيزات �

  :قــسم التمويـن

الكمية  اجلودة،  قسم التموين بالسهر على تأمني مصادر التموين يف الوقت املناسب،يقوم

.تقدميها ملصلحة املستفيدين بتنظيم اإلدارة العامة للشراء والطلبات ووالسعر،كما يقوم هذا القسم  

  :املاليةمديرية اإلدارة و

ى وتشرف هذه املديرية عل  العمل،املالية بوضع سياسة تطوير امليزانية وتسيريتقوم مديرية اإلدارة و

.قسم املوارد البشرية وقسم الوسائل العامة قسم اإلدارة، القانون،قسم املالية و:األقسام التالية  

  :وتقوم هذه املديرية ب

 .احملاسبة العامة �

 .املوردينتيسري احملاسبة للزبائن و �

 .رصد التغريات املتعلقة بظروف العمل يف املؤسسة �

 .ملوارد البشريةتيسري تطورات ا �
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  .تيسري تكوين األفراد �

  : احلدود الزمانية4.1.5

 العينة املراد حبثها وصوال وهو الوقت املستغرق يف الدراسة امليدانية من بداية حتديد اال واختيار

ختيار األداة املناسبة لتطبيقها على هذه العينة املختارة وأخريا مجع البيانات وحتليلها، وقد إىل إ

.2008 إىل غاية شهر ماي 2008ت هذه الدراسة مخسة أشهر إبتداءا من شهر جانفي استغرق  

 

  : اخلصائص الدميوغرافية 5.1.5

  :الدميوغرافية متغريات هيمشلت اخلصائص 

ظيفة، عدد ، مدة اخلدمة يف الو اجلنس، التخصص، مسمى الوظيفة، طبيعة الوظيفة، مكان الوظيفة

  .الدورات التكوينيةالتربصات و

  : أداة الدراسة 2.5

إن البحوث العلمية يف كافة مستوياا وخمتلف مواضيعها حتتاج إىل استخدام بعض األدوات من  

، ومنه فمن أجل حتقيق أهداف وضوع من أجل توظيفها يف الدراسةأجل جتميع معلومات حول امل

  .دراستنا فقد استخدمنا كال من املقابلة واستمارة اإلستبيان
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 :املقابلة  •

، مت إعداد أسئلة خالل املسح املكتيب الذي قمنا بهأدبياا من بعد إطالعنا على الدراسات و

للمقابلة وذلك لغرض الكشف عن واقع أنظمة الرصد املعلومايت يف مؤسسة الصيانة 

 إطارا يف -11- إحدى عشروقمنا بإجراء هذه املقابلة مع .  سكيكدةsomikالصناعية 

  :، وذلك على النحو التايلبلة اليت قمنا ا من ثالثة حماورقاوتتكون امل. املؤسسة

يتعلق هذا احملور بالبيانات الشخصية للمبحوث وبيانات عن : احملور األول -

سم، اللقب، الوظيفة، اسم املؤسسة، نوع املؤسسة، اال: املؤسسة، ويتضمن

   ختصص املؤسسةعدد العمال،

 وقد ، مة الرصد املعلومايت يف املؤسسةتناول هذا احملور واقع أنظ: احملور الثاين -

 . أسئلة-10-تضمن عشرة 

، وقد تناول هذا احملور تشارك وتقاسم املعلومات يف املؤسسة: لثالثاحملور ا -

 . أسئلة-05-تضمن هذا احملور مخسة 

كما جتدر اإلشارة إىل أن بعض املقابالت مت إجراؤها اللغة الفرنسية نظرا لطبيعة 

.، وكذا طيعة الشخص املبحوث يف بعض األحيان األخرىاملوضوع ومصطلحاته  
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 :استمارة االستبيان •

 باملقابلة واستجواب املبحوثني حول واقع أنظمة الرصد املعلومايت مبؤسسة  بعد القيام

رتأينا أن املقابلة ال تكفي وحدها لتجميع البيانات بل إ سكيكدة، somikالصيانة الصناعية 

استبيان على عينة من اإلطارات يف املؤسسة ملعرفة مدى مسامهة البد من توزيع استمارة 

وعليه فقد مت توزيع استمارة ، اختصاصي املعلومات يف عملية الرصد املعلومايت باملؤسسة

 :، وذلك على النحو التايل حماور-05- ت هذه االستمارة مخسة االستبيان وقد تضمن

، وقد تضمن لشخصية للمبحوثنييتعلق هذا احملور بالبيانات ا: احملور األول  -

اجلنس، الشهادة احملصل عليها، الوظيفة، مكان الوظيفة، : اخلصائص التالية

  .والدورات التدريبيةت عدد التربصااألقدمية يف العمل، 

وقد تضمن ، قتصاديةور باملعلومات يف املؤسسة اإليتعلق هذا احمل: احملور الثاين  -

 . أسئلة-10-هذا احملور عشرة 

وقد ، قتصاديةور بنظم املعلومات يف املؤسسة اإليتعلق هذا احمل: ور الثالثاحمل -

 . أسئلة-04-تضمن هذا احملور أربعة 

، ملعلومايت يف املؤسسة اإلقتصاديةيتناول هذا احملور أنظمة الرصد ا: احملور الرابع  -

 . أسئلة-06-وقد تضمن هذا احملور ستة 
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، ختصاصي املعلومات يف عملية الرصدر ايتناول هذا احملور دو: احملور اخلامس  -

  . أسئلة أيضا-06-وقد تضمن هذا احملور ستة 

  : الدراسة عينة3.5

  : االستبيانة عين1.3.5

لدراسة اليت حنن بصدد القيام ستوفاء البيانات اليت تتوافق وان حتديد عينة الدراسة يكون بعد إإ

، وهي عينة عشوائية طبقية  خصائصهجمتمع حمل الدراسة له نفس، ومتثل العينة جزء من ا

 موظفا موزعني على 72حيث قمنا باختيار فئة اإلطارات العاملة باملؤسسة واملقدر عددهم 

  :، وهيأربعة مديريات

  املديرية العامة •

 مديرية العمليات •

 مديرية اهلندسة والتخطيط •

 دارة واملاليةمديرية اإل •

تيان باللغة الفرنسية نظرا لطبيعة املؤسسة وكذا جتدر اإلشارة إىل أنه مت توزيع استمارة اإلسو

  .اللغة اليت يتم التعامل ها يف املؤسسة
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  :حتديد اتمع األصلي للدراسة

يتكون اتمع األصلي للدراسة من اإلطارات العاملني مبؤسسة الصيانة الصناعية بسكيكدة 

 على أقسام خمتلفة ختضع  إطارا موزعني353ذوي العالقة مبوضوع الدراسة والبالغ عددهم 

  .لسلطة أربعة مديرات كربى

  :ختيار العينة املمثلة من اتمع األصليإ

عب حتديد أمام العدد الكبري لإلطارات املوزعني على خمتلف األقسام باملؤسسة كان من الص

كونة ، لذلك قمنا باختيار عينة عشوائية صدفية يف املديريات األربعة املعينة ممثلة لكل األقسام

  .للمؤسسة

  :وبالنسبة لالستمارات املسترجعة والضائعة فنوضحها من خالل الشكل التايل

 الشكل 14: االستمارات املسترجعة والضائعة
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  :عينة املقابلة 2.3.5

اتمع األصلي للدراسة فيما يتعلق باملقابلة يتناول أولئك العاملني باإلدارات املختلفة 

  .للمؤسسة

  :لةحتديد عينة املقاب

ين متت معهم املقابلة من أجل الكشف عن واقع ذ فردا من اتمع األصلي ال11مل وتش

  :الظاهرة املدروسة يف املؤسسة، ويتوزع هؤالء األفراد حسب الوظائف كما يلي

رئيس  01، عون إداري 01، استشاري معلومات 02،  رئيس قسم املوارد البشرية01

 01، أرشيفي وثائقي 01، مسؤول جتاري 01، ودةمدير إدارة اجل 01،  مصلحة التكوين

عون يف خلية الرصد  01، رئيس خلية الرصد والتخطيط 01، مهندس يف اإلعالم اآليل

  .والتخطيط

  :وفيما يلي نوضح برنامج املقابالت اليت مت إجراؤها مع أفراد العينة

 9:30عة  من السا2008 جانفي 19مقالة مع السيد رئيس قسم املوارد البشرية يوم  �

 .11:30إىل 

 13:30 من الساعة 2008 جانفي 19مقابلة مع السيد رئيس مصلحة التكوين يوم  �

 .15:00إىل 
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 15:00 من الساعة 2008 جانفي 19مقالة مع املسؤول عن مصلحة األرشيف يوم  �

 .16:30إىل الساعة 

ة  من الساع2008 جانفي 20مقابلة مع مهندس اإلعالم اآليل مبصلحة األرشيف يوم  �

 .10:00 إىل 9:00

 إىل 10:15 من الساعة 2008 جانفي 20مقابلة مع السيد مدير إدارة اجلودة يوم  �

13:30. 

 من الساعة 2008 جانفي 20مقابلة مع عون يف خلية الرصد والتخطيط يوم  �

  .14:15 إىل 13:45

 إىل 9:00 من الساعة 2008 جانفي 27مقابلة مع املسؤول التجاري يوم  �

10:00. 

 من الساعة 2008 جانفي 27 مع السيد رئيس خلية الرصد والتخطيط يوم مقابلة �

 .15:30 إىل 13:00، مث من الساعة 12:00 إىل 10:15

 من الساعة 2008 جانفي 28مقابلة مع استشاري املعلومات بالقسم التجاري يوم  �

 .10:30 إىل 9:30

 10:30اعة  من الس2008 جانفي 28مقابلة مع عون إداري بالقسم التجاري يوم  �

 .12:00إىل 
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  : حتليل البيانات4.5

 احملور األول: البيانات الشخصية

  :اجلنس

 اجلدول 05 : جنس أفراد العينة

 النسبة التكرار اجلنس

 %78.78 52 ذكر

 %21.21 14 أنثى

 %100 66 اموع

 

نسبة ر وهو ما تبينه أفراد املبحوثني هم من فئة الذكويتبني من خالل اجلدول أن أغلبية 

 ويرجع ذلك إىل ختصص املؤسسة، حيث أن %21.21 يف حني جند نسبة اإلناث % 78.78

اراا هم من ختصصات امليكانيك أغلب إط واملؤسسة هي متخصصة يف الصيانة الصناعية،

 اإلناث تعمل يف حني جند الفئة الثانية وهي اهلندسة الصناعية،دسة امليكانيكية واهلنوالكهرباء و

  .اإلدارةالعامة وباملديرية 

  :وميكن توضيح جنس أفراد العينة يف الشكل التايل
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 الشكل 15: جنس أفراد العينة

 

 

 

 

 

  :الشهادات

 اجلدول 06 : شهادات أفراد العينة

 النسبة التكرار الشهادة
 %3.03 02 إعالم واتصال

 %3.03 02 إجنليزية

 %24.24 16 علوم التسيري

عيةالكهرباء امليكانيكية والصنا  19 28.78% 

 %15.15 10 اهلندسة امليكانيكية
 %1.15 01 علم االجتماع

 %12.12 08 اإلعالم اآليل

 %6.06 04 العلوم االقتصادية

 %6.06 04 مستوى ثانوي

 %100 66 اموع
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من خالل اجلدول نالحظ أن معظم أفراد عينة املبحوثني هم من ختصصات ذات الصلة بتخصص 

 عن ختصص الكهرباء امليكانيكية  اليت تتعلق وتعرب%28.78تعكسه نسبةاملؤسسة وهو ما 

 يف املرتبة الثالثة ، مث%24.24 جند يف املرتبة الثانية ختصص علوم التسيري بنسبة االصناعية، كمو

ويليها بعد ذلك ختصص اإلعالم اآليل بنسبة  ،%15.15ختصص اهلندسة امليكانيكية بنسبة 

 وكذا املستوى الثانوي وهم ممثلو املؤسسة يف %6.06صادية بنسبة  مث العلوم اإلقت12.12%

 وختصص علم %3.03مث أخريا يأيت ختصص اإلجنليزية وعلوم اإلتصال بنسبة  األسواق اخلارجية،

   %.1.51اإلجتماع بنسبة 

الصحافة، اإلجنليزية، : املالحظ أن هناك عدة ختصصات ليست هلا صلة بتخصص املؤسسة مثلو

  .املديرية العامة هي لألفراد العاملني باإلدارة وتماع، وهذه التخصصاتعلم اإلج

  :وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل

 الشكل 16: شهادات أفراد العينة
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  :الوظيفة 

 اجلدول 07 : وظائف أفراد العينة

 النسبة التكرار الوظيفة
 %3.03 02 مدير عام

ير عامنائب مد  04 6.06% 

 %9.09 06 رئيس قسم

 %6.06 04 رئيس مصلحة

 %9.09 06 رئيس خلية

 %18.18 12 استشاري معلومات

 %42.42 28 عون إداري

 %6.06 04 ممثل

 %100 66 اموع

 

نالحظ من خالل اجلدول أن أغلبية أفراد العينة هم من فئة األعوان اإلداريني وهو ما تعرب عنه 

 مث تليها %18.18تعكسه نسبة   تليها فئة إستشاريو املعلومات وهو ما%42.42نسبة 

 لكل من فئات %6.06 ونسبة %9.09فئات رؤساء األقسام ورؤساء اخلاليا بنسبة 

.  وهي ختص فئة املدراء العامني%3.03 نسبة ااملمثلني ورؤساء املصاحل ونائبو املدراء أم

  :وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل
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 الشكل 17: وظائف أفراد العينة
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  :مكان العمل 

 اجلدول 08: مكان عمل أفراد العينة

 النسبة التكرار املديرية
 %15.15 10 املديرية العامة

 %42.42 28 مديرية العمليات

 %15.15 10 مديرية التخطيط واهلندسة

 %27.27 18 مديرية اإلدارة واملالية

موعا  66 100% 

 

تعكسه نسبة  من خالل اجلدول نالحظ أن أغلبية أفراد العينة يعملون مبديرية العمليات وهو ما

ديرية العامة ومديرية  مث كل من امل%27.27املالية بنسبة  تليها مديرية اإلدارة و42.42%

  . %15.15اهلندسة بنسبة التخطيط و



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         
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  :وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل

 الشكل 18: مكان عمل أفراد العينة

ا��2'�'� ا�	�م�

م2'�'� ا�	�*(�ت

م2'�'� ا��E)FG وا���2-1 
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  :قسم العمل

 اجلدول 09: أقسام عمل أفراد العينة

 النسبة التكرار القسم
 %27.27 18 قسم املوارد البشرية

 %12.12 08 القسم التجاري

 %18.18 12 قسم اإلدارة

 %6.06 04 قسم التلحيم

 %9.09 06 قسم التموين

مليكانيكقسم ا  06 9.09% 

 %9.09 06 قسم الكهرباء

 %100 66 اموع

 



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         
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نالحظ من خالل اجلدول أن أفراد العينة يتوزعون على األقسام املختلفة للمؤسسة التابعة 

حيث جند أن معظم أفراد العينة يعملون بقسم املوارد البشرية وهو ما  للمديريات السابقة الذكر،

، مث القسم التجاري بنسبة % 18.18سم اإلدارة بنسبة  يليها ق%27.27تبينه نسبة 

أخريا قسم التلحيم  و%9.09الكهرباء بنسبة  مث كل من القسم التموين وامليكانيك و12.12%

  .%6.06بنسبة 

  :وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل

 الشكل 19: أقسام عمل أفراد العينة
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 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         
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  : يف العملاألقدمية

 اجلدول 10: األقدمية يف العمل

 النسبة التكرار املدة
 %69.69 46  سنوات5أقل من 

 %15.15 10  سنوات10- 5من 

 %6.06 04  سنة15- 10من 

 %9.09 06  سنة20- 15من 

 %00 00  سنة20أكثر من 

 %100 66 اموع

 

 اليت %69.69 ما تبينه نسبة  وهو أفراد العينة هم موظفون جددمن خالل اجلدول تبني أن أغلبية

 مث فئة من %15.15 سنوات بنسبة 10 إىل 5تليها فئة من   سنوات يف اخلدمة،5تتعلق بأقل من 

 سنة 15-10النائبني يف حني جند فئة من  وهي ختص املدراء و%9.09 سنة بنسبة 15-20

   .األقسام     و وهي تتعلق برؤساء املصاحل %6.06ممثلة بنسبة 

  :توضيح ذلك من خالل الشكل التايلوميكن 

  

  

  

  



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة
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 الشكل20: األقدمية يف العمل

0

10

20

30

40

50

٥  Kم D9أ
-,ات�

٥- ١٠  Kم
-,ات�

١٠- ١٥  Kم
 �-�

١٥- ٢٠  Kم
 �-�

٢٠   Kم ��أآ
  �-�

�ارا��.

 �I�-ا�

 
 

  :التكوين

 اجلدول 11: تكوين أفراد العينة

 النسبة التكرار التكوين
 %33.33 22 نعم

 %66.66 44 ال

 %100 66 اموع

 

تعكسه   تكوين أو دورات تدريبية وهو مانالحظ من خالل اجلدول أن أغلبية أفراد العينة مل يتلقوا

متثله نسبة   يف حني جند فئة متوسطة تلقت تكوين ودورات تدريبية وهو ما%66.66نسبة 

  :وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل  .33.33%

  



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة
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 الشكل 21: تكوين أفراد العينة
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  :عدد الدورات التكوينية

 اجلدول 12: عدد دورات التكوين

 النسبة التكرار مرات التكوين
 %54.54 12 مرة واحدة

 %27.27 06 مرتني

 %9.09 02 ثالث مرات

 %9.09 02 أكثر من ثالث مرات

 %100 22 اموع

 

من خالل اجلدول نالحظ أن أغلب أفراد العينة الذين تلقوا تكوين قاموا بدورة تدريبية واحدة 

،مث %27.27 تليها الفئة اليت قامت بدورتني تكوينيتني بنسبة %54.54تبينه نسبة  وهو ما

وجتدر اإلشارة إىل تكوين  %.9.09أخريا الفئة اليت قامت بثالث دورات تدريبية أو أكثر بنسبة 



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة
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حيث تتم يف  إمنا يتم من خالل إجراءات منظمة،املؤسسة ال يتم بطريقة عشوائية واملوظفني يف 

اد الذين هم يف حاجة إىل جات التكوينية حيث يقوم كل قسم بتحديد األفرالبداية دراسة اإلحتيا

 اليت تقوم بدراسة إجراء دورات تدريبية مث بعد ذلك إرسال الطلبات إىل مصلحة التكوينتكوين و

بناء عليها تقوم باإلتصال مع املؤسسات املكونة من أجل تفعيل العقود مع هذه هذه الطلبات و

د املؤسسات التكوينية ورصد الفرص التكوينية كما تبحث عن الطرق  من خالل رصاملؤسسة

 تقوم بإرسال قوائم بشعب وفرص التكوين مث التكوينية اليت تتماشى واحتياجات املؤسسة،

   .وعليها يتم إختيار األفراد الذين سوف يتم تدريبهم املوجودة،

من خالل الشكل طرف أفراد العينة عدد الدورات التدريبية اليت مت القيام ا من وميكن توضيح 

  :التايل

 الشكل 22: عدد دورات التكوين
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 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة
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 احملور الثاين: املعلومات يف املؤسسة االقتصادية

 أجل معرفة ما مدى وعي املسؤولني نأسئلة م) 10(ةعشرمت وضع هذا احملور والذي يضم 

 ىسهيل الوصول إليها، إضافة إىل حماولة معرفة ما مدبأمهية املعلومات وضرورة تنظيمها لت

اعتمادهم على هذه املعلومات اليت تعترب كمخرجات للنظم يف القيام مبختلف املهام والنشاطات 

  .املتعلق باملؤسسة

 كل دائرة أو قسم الكشف عن حاجةواهلدف األساسي من وراء أسئلة هذا احملور 

  . تتالءم مع خمتلف مهامه وأعمالهة اليت ذات الطبيعباملؤسسة إىل املعلومات

 :طبيعة املعلومات الضرورية للقيام باملهام يف املؤسسة .1

 اجلدول 13 : طبيعة املعلومات الضرورية للقيام باملهام يف املؤسسة

 النسبة التكرار طبيعة املعلومات
 %24.24 16 معلومات داخلية

 %21.21 14 معلومات خارجية

جية معامعلومات داخلية وخار  36 54.54% 

 %100 66 اموع

 

من خالل اجلدول يتبني أن املعلومات الضرورية للقيام باملهام يف املؤسسة اإلقتصادية هي 

تليها املعلومات الداخلية  ،%54.54اخلارجية معا وهو ما متثله نسبة اخلية واملعلومات الد
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وميكن توضيح ذلك من . %21.21أخريا املعلومات اخلارجية بنسبة  و%24.24بنسبة 

  :خالل الشكل التايل

 الشكل 23 : طبيعة املعلومات

 

 

 

  :املهام على مستوى املصلحة .2

 اجلدول 14: املهام على مستوى املصلحة

 النسبة التكرار النشاط
 %00 00 البحث عن املعلومات

 %00 00 معاجلة املعلومات

 %00 00 بث املعلومات

 %33.33 22 اختاذ القرار

ث،املعاجلة وبث املعلوماتالبح  44 66.66% 

 %100 66 اموع

 

وبث املعلومات وهو  ،ةاملعاجل ،من خالل اجلدول يتضح أن أغلبية فئة املبحوثني تقوم بالبحث

 يف حني جند أن فئة متوسطة من املبحوثني تقوم باختاذ القرار يف %66.66ما يعرب عنه بنسبة 

جد فنوختتلف املهام يف املؤسسة من قسم آلخر، .%33.33تعرب عنه نسبة  املؤسسة وهو ما
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جل االستعمال األمثل أميع تقنيات املراقبة والصيانة الالزمة من جتقسم الصيانة يقوم مبهمة 

لآلالت كما حترص دوما على تفادي حدوث خلل يف األجهزة واآلالت، لكي ال تتباطأ عملية 

كما ) وسائل التعديل، قطع الغيار(وين املستمرة التمأما قسم التموين، فيقوم بعملية . اإلنتاج

 .أنه يلعب دورا أساسي يف تأمني التغطية الكاملة جلميع املشتريات وكدا إدارة املخازن

قوم مبتابعة خمتلف املنتجات اليت تنتجها املؤسسة وحماولة إجياد فرص تسويقية فيأما القسم التجاري، 

 وهو ما يعرف بالرصد التجاري سوق الوطين والدويللتصريف منتجاا من خالل دراسة وضع ال

، إضافة إىل إعداد البحوث حول خمتلف اآلراء حول هذه املنتجات وحماولة أو الرصد التسويقي

  هلاضإجياد طرق حديثة لتطوير املنتوج حفاظا على ميزاا التنافسية ومواجهة للمنافسة اليت تتعر

لعملية بالتعاون مع مديرية اجلودة يف املؤسسة من خالل وهو ما يعرف برصد الزبائن وتتم هذه ا

  .رصد طلبات وشكاوي الزبائن ودراستها وإجياد احللول هلا

. عمل الوحدات اإلنتاجية والوقوف عليها ودراسة خمتلف مشاكلهاأما القسم التقين، فيقوم مبتابعة 

ومتابعة جتهيزاا وضمان أمن إضافة إىل مراقبة نوعية اإلنتاج من خالل خمابر مصلحة املراقبة، 

الوحدات من طرف مصلحة التفتيش، كما يقوم هذا القسم مبا يعرف بالرصد التكنولوجي مبعىن 

  . والتقين والذي خيدم مصاحل املؤسسةال التكنولوجياكل التطورات احلاصلة يف 

ومن ميكن القول بأن احلاجة إىل املعلومات يف املؤسسة ختتلف من قسم آلخر ومنه، 

فمنهم من يعتمد وحيتاج إىل شخص آلخر أيضا على اعتبار إختالف املهام واألدوار يف املؤسسة، 
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 les  معلومات علمية وتقنية دقيقة جدا تكون مستخرجة من الوثائق العلمية خاصة كاملخططات

plans بد   وهو احلال بالنسبة ملوظفي قسم الصيانة ففي حالة وجود عطب يف أي جهاز أ آلة وال

من تغيريها أو إصالحها ال بد من توفر املعلومات الالزمة والدقيقة حوهلا ألن طلب استبداهلا 

  .بأخرى البد أن يرفق بكل املعلومات الالزمة حول هذه القطعة أو اجلهاز كامال

ومنهم من هو حباجة إىل معلومات جد حديثة ومتطورة تتعلق خاصة حبالة السوق وطبيعة  

بالسوق ومتطلبات الزبائن وآرائهم عن منتجات املؤسسة، إضافة إىل معلومات ووضعية املنتوج 

  . تتعلق باملنافسني ونشاطام

 :احلاجة إىل املعلومات من أجل تأدية املهام .3

 وبث املعلومات حتتاج إىل ةالفئة اليت تقوم مبهام البحث، املعاجلمن خالل اجلدول يتبني لنا أن 

 وهو نفس الشيء بالنسبة %100-76 النشاطات بنسبة املعلومات من أجل تفعيل هذه

-76 حيتاجون إىل املعلومات من أجل تفعيل هذا النشاط بنسبة إذ القرارات يملتخذ

100%.  

 معرفة ما مدى وعي إطارات املؤسسة بأمهية املعلومات ودورها ء هذا السؤالكان اهلدف من ورا

ما :وكان السؤال. ها يؤدي زيادة االهتمام ايف حتقيق أهداف املؤسسة، فالوعي بأمهيتها وقيمت

   حاجتكم للمعلومات املتوفرة باملؤسسة يف إجناز خمتلف مهامكم؟ ىمد
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ومبا أن املعلومات هي العنصر األساسي الذي يقلل الشك ويزيد من درجة الثقة واليقني يف 

م املؤسسة حبكم فبالنسبة لقسم الصيانة والذي يعترب من بني أهم أقسا. موقف أو قرار معني

 تتم املعلومات هي العنصر احملرك ملختلف النشاطات اليت ختصص هذه األخرية يف الصيانة فتعترب

فتوفر .، فال بد من توفر املعلومات الدقيقة حول خمتلف األجهزة ذا الفرعهذا القسمعلى مستوى 

كل املطروح يف هذه املعلومات يساعد خاصة على سرعة التدخل وإجياد احلل املناسب للمش

األجهزة حال وقوعه مما يؤدي إىل معاجلة املشكل يف وقت مبكر أو التقليل من اخلسائر قدر املكان 

  . يف حالة وقوعه

 وهلذا اتهللمعلومات الدور الفعال يف سري وممارسة نشاطأما بالنسبة لقسم التموين فإن 

 ات املختلفة نظرا الرتباطهانشاطال ، واليت ختصلمعلومات حباجة ملحة لقسم التموين يف املؤسسةف

 املسؤول عن هو ف، هلذا جند هذا القسم حيتاج بصفة كبرية للمعلوماتبكل الوحدات األخرى

تزويد هذا الفرع مبختلف ما حيتاجه وهلذا ال بد لنا من توفر كل املعلومات حول خصائص 

  .ومميزات كل ما نريد التمويل به

نتجات وخمتلف املنتجات املكل البيانات حول ب توفر يجأما بالنسبة للقسم التجاري، ف

 يف  املؤسسةاملشاة هلا واملعروضة يف كل من السوق الوطنية والدولية وهذا ملعرفة وضع منتجات

فتوفر .اليوماملؤسسة تعرض هلا تالسوق وحماولة إجياد هلا فرص تسويقية يف ظل املنافسة الشديدة اليت 

  . التسويقية وكيفية احملافظة عليها وحماولة توسيعهاصصاحل معرفة املعلومات الالزمة يؤدي إىل



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         

  

 

263 

 معلومات تقنية –أما فيما خيص القسم التقين، فبحكم طبيعة النشاطات اليت يقوم ا 

فاملعلومات البد من تواجدها دوما بصورة مباشرة خاصة كل ما يتعلق بالوحدات  -ميدانية

ت بالدقة والسرعة املطلوبة يوفر الكثري من اجلهد يف أداء املهمة اإلنتاجية املختلفة، فتواجد املعلوما

خاصة وأن بعد هذه الوحدات عن خمتلف اهلياكل اإلدارية جيعل هناك بطء احلصول على 

  .املعلومات املتعلقة ا

املؤسسة، من أجل  مجيع املسؤولني باملؤسسة يعتمدون بصورة كلية على املعلومات ومنه، فإن

يت حتتويها النظم أو املتوفرة بالوثائق العلمية والتقنية واملتمثلة يف املخططات سواء تلك ال

 أو اليت يتم والدوريات واالت العلمية املتوفرة على مستوى مركز التوثيق أو مكتبة املؤسسة

املعلومات تعترب القاعدة األساسية اليت ال بد من توفرها من أجل ف. رصدها من البيئة اخلارجية

  .دء يف التخطيط ووضع القرارات املتعلقة مبختلف املهامالب

  :البحث عن املعلومات يف املؤسسة .4

 اجلدول 15: البحث عن املعلومات يف املؤسسة

 النسبة التكرار املصدر
 %12.12 08 مركز التوثيق

 %30.30 20 مصلحة األرشيف

 %30.30 20 اإلنترنت

اإلنترنت معامصلحة األرشيف و  10 15.15% 

اإلنترنت معاركز التوثيق وم  08 12.12% 
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 %100 66 اموع

 

ة من خالل اجلدول يتضح أن أفراد العينة يستخدمون يف البحث عن املعلومات يف املؤسس

تليها نسبة  ،%30.30تبينه نسبة  نترنيت وهو مابصفة كبرية مصلحة األرشيف واإل

 %12.12أخريا نسبة عا، و تستخدم مصلحة األرشيف وشبكة اإلنترنيت م اليت15.15%

  .نترنيت معاثيق واإلبالنسبة للفئة اليت تستخدم مركز التو

 

 :مصادر املعلومات املستخدمة .5

 اجلدول 16: مصادر املعلومات املستخدمة

 النسبة التكرار مصادر املعلومات

 %9.09 06 تقارير العمل

 %9.09 06 الصحافة املتخصصة والصحافة اإللكترونية

 %24.24 16 اإلنترنت

 %33.33 22 تقارير العمل وعالقات اخلرباء

 %24.24 16 االت املتخصصة واملؤمترات واملوردين والزبائن

 %100 66 اموع
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 تقارير من خالل اجلدول يتبني أن أفراد العينة يعتمدون بصفة أكرب على املعلومات املستقاة من

واملؤمترات املتخصصة  ،تليها االت %33.33تبينه نسبة  هو ماالعمل وعالقات اخلرباء و

تقارير واإللكترونية و  مث الصحافة املتخصصة %24.24نترنيت بنسبة والزبائن واإل واملوردين

  .%9.09العمل بنسبة 

 وتتمثل مصادر املعلومات املتوفرة عرب شبكة اإلنترنت يف املواقع املتخصصة بعرض طلبات البيع 

حلوار اليت جتمع املختصني ومن بني هذه املواقع نذكر ما يسمى ب واملنتجات وكذا منتديات ا

BAOSEM وهو موقع متخصص بعرض الطلبات واملنتجات ذات الصلة بتخصص املؤسسة، ويتم 

التصفح والبحث عرب هذا املوقع من طرف استشاري املعلومات بالقسم التجاري مبعدل ثالث 

ن معلومات م املؤسسة، مث معاجلتها وتقدميها إىل مرات يف األسبوع، مث استخراج ما توفر فيه م

 القرارات بشأن العروض متخذ القرار يف املؤسسة من خالل تنظيم اجتماعات يتم من خالل اختاذ

 والطلبيات

 :أنواع املعلومات اليت يتم البحث عنها .6

 اجلدول 17: أنواع املعلومات اليت يتم البحث عنها

ةالنسب التكرار طبيعة املعلومات  
 %30.30 20 معلومات جتارية ومعلومات عن األعمال

 %15.15 10 معلومات جتارية وتنافسية ومعلومات عن الزبائن

 %9.09 06 معلومات عن الزبائن

 %33.33 22معلومات اقتصادية،جتارية،تسويقية، معلومات عن األعمال 
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 واملنتجات والزبائن
 %3.03 02 معلومات جتارية واقتصادية وتكنولوجية

 %6.06 04 معلومات تقنية وتكنولوجية

 %3.03 02 أخرى

 %100 66 اموع

 

 من خالل اجلدول يتضح أن أفراد العينة يبحثون بصفة أكرب عن املعلومات اإلقتصادية،

 ،%33.33تبينه نسبة  الزبائن وهو ما،التسويقية، معلومات عن األعمال واملنتجات والتجارية

املعلومات التجارية مث  ،%30.30معلومات عن األشغال بنسبة رية وتليها املعلومات التجا

املعلومات  و%9.09 ومعلومات الزبائن بنسبة %15.15معلومات الزبائن بنسبة والتنافسية و

والتكنولوجية  املعلومات التجارية واإلقتصاديةأخريا  و%6.06التكنولوجية بنسبة التقنية و

سريهم (ل املعلومات األخرى يف املعلومات عن املوظفني  وتتمث%3.03ومعلومات أخرى بنسبة 

  ).التأمينات وغريها الصحة، الذاتية،

هام ختتلف فان طبيعة املعلومات أيضا ختتلف، حيث أن كل مهمة حتتاج طبيعة حمددة املألن نظرا و 

ع وهلذا فان نظام املعلومات يقوم بتخزين ومجع ومعاجلة وإنتاج خمتلف أنوا. من املعلومات

تاجها حيفطبيعة املعلومات اليت .املعلومات وكل دائرة ختتلف أيضا طبيعة املعلومات على مستواها

 الصناعية تتقارير يومية عن حالة خمتلف األجهزة املتواجدة بالوحدا : الصيانة تتمثل يفقسم



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         

  

 

267 

ونة هلذه تقارير ومعلومات تضم القياسات الدقيقة ملختلف قطع الغيار املك، واإلنتاجية باملؤسسة

  .،معلومات علمية دقيقة متعلقة بامليكانيك، الكهرباء واآللية، األجهزة

معلومات حول احتياجات  : التموين تتمثل يفقسمتاجها  طبيعة املعلومات اليت حينيف حني أ

بيانات حول أسعار ، ) ونصف مصنعة وأجهزة تقنية وتكنولوجية من مواد خام(املؤسسة 

  .السلع املنافسةتقارير حول ، املشتريات

تقارير : فتتمثل يف مبختلف مصاحله تجاري الالقسمتاجها حيبالنسبة لطبيعة املعلومات اليت أما 

 تقارير عن ،إحصائيات عن كمية اإلنتاج املعروض واملخزن، حول وضع املنتوج يف السوق

  .تقارير عن احتياجات الزبائن وآرائهم حول منتجات املؤسسة، املنافسني واملنتجني

معلومات جد دقيقة عن خمتلف : تتمثل فيما يليف حيتاجها القسم التقينأما طبيعة املعلومات اليت 

، تقارير عن املشاكل والصعوبات اليت تواجه خمتلف الوحدات واملصاحل، حاالت نشاط الوحدات

ن كل ما معلومات دقيقة ع، تقارير منتجة من طرف مصلحة املراقبة واملتعلق مبراقبة نوعية اإلنتاج

طبيعة املعلومات اليت يتم البحث عنها وميكن توضيح  .له عالقة بتنظيم املؤسسة وخمتلف وحداا

  : من خالل الشكل التايليف املؤسسة حمل الدراسة
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 الشكل 24: أنواع املعلومات اليت يتم البحث عنها

 

 

 

 

 

 

 : املعلومات احملصل عليهاختزين .7

 اجلدول 18: طرق ختزين املعلومات

 

 النسبة التكرار supportاحلامل 
 %3.03 06 ملف شخصي

 %33.33 16 تقرير

 %12.12 00 إنترانت

 %51.51 44 ملف شخصي وتقرير

 %100 66 اموع
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ختزينها يف عدة اة من عملية البحث يتم تسجيلها ومن خالل اجلدول يتبني لنا أن املعلومات املستق

صل عليها يف ملفات شخصية لعينة خيزنون املعلومات احملحيث جند أن أغلبية أفراد ا أشكال،

 يف اجلدول أعاله،يف حني جند فئة متوسطة تقوم بتخزين %66.66تعكسه نسبة  وهو ما وتقارير

 هذه أخريا جند فئة قليلة ختزن و %24.24تعرب عنه نسبة  هذه املعلومات يف شكل تقارير وهو ما

   .%9.09حه نسبة توض هو مااملعلومات يف ملفات شخصية و

 اجلدول 19: أشكال ختزين املعلومات

 النسبة التكرار شكل احلامل

 %36.36 24 حامل ورقي

 %6.06 04 حامل إلكتروين

 %57.57 38 حامل ورقي وإلكتروين معا

 %100 66 اموع

 

معا وإلكترونية  صل عليها ختزن على حوامل ورقيةمن خالل اجلدول يتضح لنا أن املعلومات احمل

 تليها فئة متوسطة ختزن املعلومات على حوامل ورقية وهو ما ،%57.57تبينه نسبة  هو ماو

أخريا فئة قليلة فقط تقوم بتخزين املعلومات على حوامل إلكترونية  و%36.36تعكسه نسبة 

  .%6.06تعرب عنه نسبة  وهو ما
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 :بث املعلومات احملصل عليها .8

 اجلدول 20: بث املعلومات يف املؤسسة

 النسبة التكرار طريقة بث املعلومات
 %3.03 02 نشر يف جملة متخصصة

 %33.33 22 مراسالت

 %12.12 08 اجتماعات

 %51.51 34 مراسالت واجتماعات

 %100 66 اموع

 

زيعها من خالل تو املؤسسة اإلقتصادية يتم بثها ومن خالل اجلدول نالحظ أن املعلومات يف

تليها فئة متوسطة تقوم ببث  ،%51.51تعكسه نسبة ا عا وهو ماإلجتماعات ماملراسالت و

 ،يف حني جند فئة قليلة %33.33عرب عنه بنسبة  هو ماع املعلومات من خالل املراسالت وتوزيو

عرب عنه على التوايل  النشر يف جملة متخصصة وهو ما املعلومات من خالل اإلجتماعات وتقوم بث

ماعات ملناقشة املشاكل العالقة  تقوم بتحضري اإلجت وهذه الفئة%3.03 و%12.12بنسبة 

وبعد ذلك يتم نشر هذه النتائج من  إقتراح احللول الكفيلة بعالجها،صة بالزبائن ودراستها واخلاو

   ،revue de directionخالل جملة املديرية  

يف املؤسسة بني  يف نشر املعلومات وتبادهلا Intranetواملالحظ عدم االعتماد على الشبكة الداخلية 

األقسام واملصاحل املختلفة ألن هذه الشبكة مل جتهز بعد ألن املؤسسة حديثة الوجود يف هذا املوقع، 
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وال تتوفر املؤسسة إال على شبكة اتصاالت هاتفية يتم من خالهلا نقل وتبادل املعلومات واألوامر 

  .بني األطراف يف املؤسسة

  :ايل وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل الت

 الشكل 25: بث املعلومات يف املؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

  :استخدام شبكة اإلنترنت.9

  اإلنترنت يف املؤسسة اجلدول 21: استخدام شبكة

 النسبة التكرار االستخدام
 %66.66 44 نعم

 %33.33 22 ال

 %100 66 اموع
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ت يف املؤسسة نترنية أفراد العينة يستخدمون شبكة اإلمن خالل اجلدول نالحظ أن أغلبي

 يف حني جند فئة متوسطة من أفراد العينة ال تستخدم %66.66تعرب عنه نسبة  اإلقتصادية وهو ما

ومنه فالفئة األوىل هم املوظفون العاملون  ،%33.33تعكسه نسبة  نترنيت وهو مابكة اإلش

خيص الفئة الثانية فهم أما فيما  باإلدارة واملديرية العامة الذين يتعاملون مع املعلومات بصفة كبرية،

التلحيم الذين يقومون بعمليات الصيانة بناءا على ما الكهرباء و ل يف أسالك امليكانيك،العما

  .، وهؤالء العمال هم الذين يتعاملون مباشرة مع املعلومات امليدانيةمعلوماتيتلقونه من 

  :فعالية شبكة اإلنترنت يف مجع وتقاسم املعلومات. 10

 اجلدول 22: فعالية شبكة اإلنترنت يف مجع وتقاسم املعلومات

 النسبة التكرار الفعالية
 %100 66 نعم

 %00 00 ال

 %100 66 اموع

 

نترنيت يف عملية نالحظ من خالل اجلدول أن كل أفراد العينة يؤكدون على مدى فعالية شبكة اإل

  . يف اجلدول أعاله%100تعكسه نسبة  تشارك املعلومات وهو مامجع و
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 اجلدول 23: أسباب فعالية شبكة اإلنترنت يف مجع وتقاسم املعلومات

 النسبة التكرار السبب
 %30.30 20 السرعة واملصداقية

 %30.30 20 تسهيل عملية تشغيل املعلومات ونقلها

 %6.06 04 حتسني نوعية اخلدمات

 %9.09 06 تلبية االحتياجات من املعلومات

لوماتسهولة الوصول وتبادل املع  16 24.24% 

 %100 66 اموع

 

تبادل املعلومات إىل ة املبحوثة أسباب فعالية شبكة اإلنترنيت يف عملية مجع ولقد أرجع أفراد العين-

هو ما عرب عنه      ونقلها واملصداقية يف املعلومات وكذا تسهيل عملية تشغيل املعلومات  والسرعة

تلبية أخريا  و،%24.24ادل املعلومات بنسبة تب تليها سهولة الوصول و،%30.30بنسبة 

 %9.09حتسني نوعية اخلدمات وهو ما يعرب عنه على التوايل بنسبة اإلحتياجات من املعلومات و

  .%6.06و

  :نظم املعلومات يف املؤسسة االقتصادية: احملور الثالث

 :نظم املعلومات املتوفرة باملؤسسة. 11

بانة متوفرة ستيع نظم املعلومات املقترحة يف اإلأن مجمن خالل أجوبة املبحوثني تبني لنا 

، نظام معلومات نظام معلومات املوارد البشرية: ي، وهذه النظم هباملؤسسة االقتصادية
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نظام  ،لتسويق، نظام معلومات التمويل، نظام املعلومات احملاسيب، نظام معلومات الزبائنا

  .معلومات اإلنتاج ونظام معلومات الزبائن

  :أمهية نظم املعلومات يف املؤسسة االقتصادية. 12

 اجلدول 24: أمهية نظام معلومات املوارد البشرية

 النسبة التكرار الرتبة نظام املعلومات
1 26 39.39% 
2 06 9.09% 
3 10 15.15% 
4 08 12.12% 
5 02 3.03% 

 
 
   املوارد البشرية

6 04 6.06% 
 %100 66 اموع

 

 الشكل 26: أمهية نظام معلومات املوارد البشرية 
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 اجلدول 25: أمهية نظام معلومات التسويق

 

 النسبة التكرار الرتبة نظام املعلومات
1 00 00% 
2 12 18.18% 
3 18 27.27% 
4 12 18.18% 
5 18 27.27% 

 
 
      التسويق

6 06 9.09% 
 %100 66 اموع

 

 

 الشكل 27: أمهية نظام معلومات التسويق
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 اجلدول 26: أمهية نظام معلومات التمويل

 

 النسبة التكرار الرتبة نظام املعلومات
1 04 6.06% 
2 10 15.15% 
3 10 15.15% 
4 24 36.36% 
5 14 21.21% 

 
 
       التمويل

6 04 6.06% 
 %100 66 اموع

 

 

 الشكل 28: أمهية نظام معلومات التمويل

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6

�Iت�ا�

�ار ا��.
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 اجلدول 27: أمهية نظام معلومات احملاسبة

 

 النسبة التكرار الرتبة نظام املعلومات
1 02 3.03% 
2 00 00% 
3 06 9.09% 
4 06 9.09% 
5 18 27.27% 

 
 
     احملاسبة

6 34 51.51% 
 %100 66 اموع

 

 

 الشكل29: أمهية نظام معلومات احملاسبة
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 اجلدول 27: أمهية نظام معلومات الزبائن

 

 النسبة التكرار الرتبة نظام املعلومات
1 24 36.36% 
2 24 36.3.6% 
3 04 6.06% 
4 04 6.06% 
5 06 9.09% 

 
 
      الزبائن

6 04 6.06% 
 %100 66 اموع

 

 الشكل 30: أمهية نظام معلومات الزبائن
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 اجلدول 28: أمهية نظام معلومات اإلنتاج

 النسبة التكرار الرتبة نظام املعلومات

1 10 15.15% 

2 14 21.21% 

3 10 15.15% 

4 12 18.18% 

5 08 12.12% 

 

 

       اإلنتاج

6 12 18.18% 

 %100 66 اموع

 

 الشكل 31: أمهية نظام معلومات اإلنتاج
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يضا بنظام معلومات األفراد هو من خالل اجلدول يتضح أن نظام املوارد البشرية أو كما يعرف أ

 وهو دليل على أمهية %39.39تعكسه نسبة  أهم نظم املعلومات يف املؤسسة اإلقتصادية وهو ما

ى مدى  وهو دليل عل%36.36يليها نظام معلومات الزبائن بنسبة  العنصر البشري يف املؤسسة،

عرب بنسبة  مات التسويق وهو مامث نظام معلو املستفيدين من خدماا،إهتمام املؤسسة بالزبائن و

مث  ،%36.36هو ما تبينه نسبة بعة يأيت نظام معلومات التمويل ومث يف املرتبة الرا ،27.27%

رتبة  و أخريا يف امل%12.12تبينه نسبة  يف املرتبة اخلامسة جند نظام معلومات اإلنتاج وهو ما

  .%51.51نسبة تعرب عنه  يت احملاسيب و هو مااالسادسة جند نظام املعلوم

وعي تام بأمهية ما تقدمه هذه النظم وذلك ألن كل  هناك ومن خالل هذا نستنتج أنه

املستجوبني أمجعوا على أنه البد على خمتلف املؤسسات والشركات من إنشاء نظم 

معلومات ا مهما كانت طبيعة نشاطها أو حجمها، وذلك نظرا ملا تقدمه هذه األنظمة 

تسهيالت يف العمل وحتسني يف األداء، سواء من خالل تسهيل ومبختلف أنواعها من 

احلصول والوصول إىل املعلومات أو من خالل تسهيل االتصال بني خمتلف أقسام 

إضافة إىل تنظيم العمل فهو يعمل على تقدمي املعلومات وتوفريها يف صور خمتلفة .املؤسسة

ية ومنط سري املؤسسة ومتعددة حسب طبيعة املوقف ومبا يتناسب مع اختالف شخص

  .والقيادات املسؤولة عن اختاذ القرار ا
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281 

 نظام يقضي على مجلة من الصعوبات ويسهل من  وفق تنظيم املعلوماتومنه، ميكن القول بأن

الوصول إليها، ذلك أن وجود النظام يتيح العديد من التسهيالت واخلدمات فهو يقضي خاصة 

ب املؤسسة للحصول على املعلومات املتواجدة على على التنقل بني خمتلف وحدات أو مكات

 فمهمة كل منها ألقساممستوى كل منها، وذلك لوجود ارتباط وعالقة بني مهام خمتلف املصاحل وا

 قسموبالتايل فاملعلومات املتوفرة على مستوى كل .  أو املصلحة األخرىقسممكملة ملهمة ال

  . األخرىقساممبختلف مصاحله حتتاجها خمتلف األ

  :التسهيالت اليت توفرها نظم املعلومات يف املؤسسة. 13

 اجلدول 29: تسهيالت الوصول إىل املعلومات يف املؤسسة

 النسبة التكرار الرتبة التسهيالت
1 54 81.81% 
2 02 3.03% 
3 08 12.12% 

 الوصول 
    إىل 
 %3.03 02 4 املعلومة

 %100 66 اموع

 

 الشكل 32: تسهيالت الوصول إىل املعلومات يف املؤسسة
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 اجلدول 30: تسهيالت معاجلة املعلومات

 النسبة التكرار الرتبة التسهيالت
1 04 6.06% 
2 48 72.72% 
3 08 12.12% 

 
 معاجلة املعلومة

4 06 9.09% 
 %100 66 اموع

 

 الشكل 33: تسهيالت معاجلة املعلومات

 

 

 

 

 اجلدول 31: تسهيالت بث املعلومات

 النسبة التكرار الرتبة التسهيالت
1 04 6.06% 
2 08 12.12% 
3 38 57.57% 

 
 بث املعلومة

4 16 24.24% 
 %100 66 اموع
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 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة
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 الشكل 34: تسهيالت بث املعلومات

 

 

 

 

 

 اجلدول 32: تسهيالت تقاسم املعلومات

 النسبة التكرار الرتبة التسهيالت
1 04 6.06% 
2 08 12.12% 
3 12 18.18% 

 
 تقاسم املعلومة

4 42 63.63% 
 %100 66 اموع

 

 الشكل 35: تسهيالت تقاسم املعلومات
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ملؤسسة هي الوصول من خالل اجلدول يتبني لنا أن أول التسهيالت اليت توفرها نظم املعلومات يف ا

  ما  تليها معاجلة املعلومات وهو  ،%81.81تعكسه نسبة  هو ماإىل املعلومة و

تبينه نسبة   مث يف املرتبة الثالثة عملية بث وتوزيع املعلومات وهو ما%72.72عرب عنه بنسبة 

تعكسه نسبة  هو ما املرتبة الرابعة عملية تقاسم وتشارك املعلومات وأخريا يف و57.57%

63.63%.  

  :الصعوبات اليت تواجه املوظفني يف استخدام نظم املعلومات يف املؤسسة. 14

دف من وراء هذا التساؤل هو معرفة خمتلف املشاكل والصعوبات اليت تعترض كان اهل

. ىل العزوف عن استخدامهاإاملسؤولني أثناء اعتمادهم على النظم واليت تؤدي يف بعض األحيان 

فبالرغم من مجلة التسهيالت اليت تقدمها هذه النظم حيث تقضي على العديد من املهام الروتينية 

ولني، إال أنه ال مينع أن تواجه استخدام هذه النظم مجلة مشاكل وعراقيل حتد للمدراء واملسؤ

عدم تكمن يف الصعوبات لصنا إىل أن أهم وبعد معاينة خمتلف اإلجاباخت.  منهاةوتعسر من االستفاد

مبعىن نقص ،  التقنيات والتكنولوجيات احلديثةتوفر اخلربة الكافية والالزمة يف التعامل مع خمتلف

   .professionnalismeات التعامل مع هذه التقنيات مهار
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  :أنظمة الرصد املعلومايت يف املؤسسة االقتصادية: الفصل الرابع

  :ثقافة الرصد املعلومايت يف املؤسسة. 15

 اجلدول 33: ثقافة الرصد املعلومايت يف املؤسسة

 النسبة التكرار اجلواب
 %57.57 38 نعم

 %27.27 18 ال

 %15.15 10 ال إجابة

 %100 66 اموع

تبينه  من خالل اجلدول نالحظ أن أغلبية أفراد العينة املبحوثة هلم ثقافة يف الرصد املعلومايت وهو ما

مل تستخدمه وهو ما  تسمع مبصطلح الرصد املعلومايت ويف حني جند فئة قليلة مل ،%57.57نسبة 

  .%15.15ى السؤال املطروح بنسبة   كما جند فئة صغرية مل جتب عل%27.27عرب عنه بنسبة 

 الشكل 36: ثقافة الرصد املعلومايت يف املؤسسة
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  :مفهوم الرصد املعلومايت يف املؤسسة. 16

 اجلدول 34: مفهوم الرصد املعلومايت يف املؤسسة

 النسبة التكرار اإلجابة
 %63.63 42 ثقافة مؤسسة ونشاط كل فرد فيها

مصلحة معينةوظيفة تنظم يف املؤسسة يف   06 9.09% 

 %3.03 02 نشاط فردي للمديرين

 %9.09 06 ال إجابة

 %100 66 اموع

 

ثقافة من خالل اجلدول أعاله يتبني أن أغلبية أفراد العينة يؤكدون على أن الرصد املعلومايت هو 

ن  تليها فئة قليلة تعرب على أ%63.63تعكسه نسبة  وهو ما ،املؤسسة ونشاط كل فرد فيها

 وأخريا فئة %9.09وذلك بنسبة  الرصد املعلومايت وظيفة تنظم يف املؤسسة يف مصلحة معينة،

  .%3.03صغرية جدا عربت عن الرصد املعلومايت بأنه نشاط فردي للمديرين وذلك بنسبة 

  :دور الرصد املعلومايت يف املؤسسة. 17

 اجلدول 35: دور الرصد املعلومايت يف املؤسسة

رالتكرا اإلجابة  النسبة 

جل اقتناص الفرص والتطويرتدارك التغريات من أ  16 24.24% 

 %24.24 16 معرفة التهديدات من أجل تقييم املخاطر وتفاديها
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 %51.51 34 معرفة وضعية معينة من أجل تكيف دائم

 %100 66 اموع

 

معرفة وضعية  هو يتضح من خالل اجلدول أن أغلبية أفراد العينة تؤكد على أن الرصد املعلومايت

يف حني جند فئة متوسطة  ،%51.51هو ما عرب عنه بنسبة معينة من أجل تكيف وإنسجام دائم و

ط املؤسسة من أجل إقتناص من املبحوثني تقول بأن الرصد هو تدارك التغريات احلاصلة يف حمي

جهة أخرى تفاديها من لتهديدات من أجل تقييم املخاطر وومعرفة ا التطوير من جهة،الفرص و

   .%24.24وهو ما عرب عنه بنسبة 

 

  :ممارسة الرصد املعلومايت أو نشاطات مشاة له يف املؤسسة. 18

 اجلدول 36: ممارسة الرصد املعلومايت يف املؤسسة

 النسبة التكرار اإلجابة

 %90.09 60 نعم

 %24.24 06 ال

 %100 66 اموع
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و عينة املبحوثة ميارسون نشاطات الرصد املعلومايت أمن خالل اجلدول نالحظ أن أغلبية أفراد ال

 يف حني جند فئة قليلة جدا ال %90.90هو ما عرب عنه بنسبة نشاطات مشاة له يف املؤسسة و

هي اليت تعمل وهذه الفئة . %09.09متارس نشاطات الرصد املعلومايت يف املؤسسة وذلك بنسبة 

  .علومات فقط من أجل تأدية مهامهاالتلحيم اليت تتلقى املبأقسام امليكانيك و

 الشكل 37: ممارسة الرصد املعلومايت يف املؤسسة

 

 

 

 

 

 

  نوع الرصد املعلومايت املمارس يف املؤسسة •

الرصد املعلومايت : أمجع أفراد العينة املبحوثة على أم يقومون بنشاطات الرصد املعلومايت التالية

، الرصد التكنولوجي صد الزبائن، رصد املوردينافسي، رالتجاري، الرصد املعلومايت التن

 واملتعلق بظروف veille sécuritaireوالقانوين باإلضافة إىل الرصد الوقائي أو األمين 

  .عمل املوظفني يف املؤسسة
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  :أمهية أنظمة الرصد املعلومايت يف املؤسسة. 19

 اجلدول 37: أمهية نظام الرصد التجاري يف املؤسسة

 

علومايتنظام الرصد امل  النسبة التكرار  الرتبة 
1 04 6.06% 
2 14 21.21% 
3 30 45.45% 
4 10 15.15% 
5 04 6.06% 
6 02 3.03% 
7 02 3.03% 

 
 
 
     نظام الرصد التجاري

8 00 00% 
 %100 66 اموع

 

 الشكل 38: أمهية نظام الرصد التجاري يف املؤسسة
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 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         
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 اجلدول 38: أمهية نظام الرصد التنافسي يف املؤسسة

 

 النسبة التكرار  الرتبة نظام الرصد املعلومايت
1 08 12.12% 
2 08 12.12% 
3 10 15.15% 
4 26 39.39% 
5 06 9.09% 
6 00 00% 
7 02 3.03% 

 
 
 
     نظام الرصد التنافسي

8 04 6.06% 
 %100 66 اموع

 

 الشكل 39: أمهية نظام الرصد التنافسي يف املؤسسة
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 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         
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 اجلدول 39: أمهية نظام الرصد القانوين يف املؤسسة

 النسبة التكرار  الرتبة نظام الرصد املعلومايت
1 08 12.12% 
2 04 6.06% 
3 02 3.03% 
4 02 3.03% 
5 22 33.33% 
6 16 24.24% 
7 10 15.15% 

 
 
 

 نظام الرصد القانوين

8 02 3.03% 
 %100 66 اموع

 

 الشكل 40: أمهية نظام الرصد القانوين يف املؤسسة
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 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         

  

 

292 

 

 اجلدول 40: أمهية نظام الرصد التكنولوجي يف املؤسسة

 النسبة التكرار  الرتبة نظام الرصد املعلومايت
1 02 3.03% 
2 10 15.15% 
3 08 12.12% 
4 12 18.18% 
5 12 18.18% 
6 18 27.27% 
7 02 3.03% 

 
 
 
   نظام الرصد التكنولوجي

8 02 3.03% 
 %100 66 اموع

 

 الشكل 41: أمهية نظام الرصد التكنولوجي يف املؤسسة
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 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         

  

 

293 

 

 اجلدول 41: أمهية نظام رصد الزبائن يف املؤسسة

 النسبة التكرار  الرتبة نظام الرصد املعلومايت
1 36 54.54% 
2 12 18.18% 
3 12 18.18% 
4 00 00% 
5 02 3.03% 
6 02 3.03% 
7 02 3.03% 

 
 
 
      نظام رصد الزبائن

8 00 00% 
 %100 66 اموع

 

 الشكل42: أمهية نظام رصد الزبائن يف املؤسسة
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 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         
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 اجلدول 42: أمهية نظام الرصد االجتماعي يف املؤسسة

 النسبة التكرار  الرتبة نظام الرصد املعلومايت
1 00 00% 
2 00 00% 
3 02 3.03% 
4 04 6.06% 
5 00 00% 
6 08 12.12% 
7 06 9.09% 

 
 
 

صد االجتماعي   نظام الر  

8 46 69.69% 
 %100 66 اموع

 

 

 الشكل 43: أمهية نظام الرصد االجتماعي يف املؤسسة
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 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         
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 اجلدول 43: أمهية نظام الرصد املايل يف املؤسسة

لرتبةا نظام الرصد املعلومايت  النسبة التكرار  
1 04 6.06% 
2 02 3.03% 
3 00 00% 
4 00 00% 
5 06 9.09% 
6 12 18.18% 
7 36 54.54% 

 
 
 
     نظام الرصد املايل

8 06 9.09% 
 %100 66 اموع

 

 الشكل 44: أمهية نظام الرصد املايل يف املؤسسة
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 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         
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 اجلدول 44: أمهية نظام رصد املوردين يف املؤسسة

 النسبة التكرار  الرتبة نظام الرصد املعلومايت
1 00 00% 
2 20 30.30% 
3 02 3.03% 
4 14 21.21% 
5 12 18.18% 
6 08 12.12% 
7 06 9.09% 

 
 
 
     نظام رصد املوردين

8 04 6.06% 
 %100 66 اموع

 

 الشكل 45: أمهية نظام رصد املوردين يف املؤسسة
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 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         
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 هو ما املؤسسة هو نظام رصد الزبائن ومن خالل اجلدول نالحظ أن أهم نظام رصد معلومايت يف

يليه يف  املعلومات املتعلقة م،ل على إهتمام املؤسسة بالزبائن و وهو دلي%54.54عرب عنه بنسبة 

لرصد التجاري  ويف املرتبة الثالثة جند نظام ا%30.30املرتبة الثانية نظام رصد املوردين بنسبة 

 ويف املرتبة %39.39 يليه يف املرتبة الرابعة نظام الرصد التنافسي بنسبة %45.45وذلك بنسبة 

 يليه املرتبة السادسة نظام الرصد التكنولوجي %33.33اخلامسة الرصد القانوين وذلك بنسبة 

صادي املايل وذلك  أما يف املرتبة السابعة فنجد نظام الرصد اإلقت%27.27عرب عنه بنسبة  وهو ما

   .%69.69 وأخريا يف املرتبة الثامنة جند نظام الرصد اإلجتماعي بنسبة % 54.54بنسبة 

مث  املوردين بالدرجة األوىل، يعكس إهتمام املؤسسة بالزبائن واملالحظ على هذا الترتيب أنهو

                القانونيةها اإلهتمام بالبيئة التشريعية واملنتجات وبعداإلهتمام باألسواق و

  .التكنولوجيةو

  :واقع أنظمة الرصد املعلومايت يف املؤسسة. 20

، وعليه فنظم الرصد املعلومايت املوجودة فعال واليت مت 18رقم هذا السؤال له عالقة مع السؤال 

املوردين، نظام الرصد نظام الرصد التجاري، نظام رصد الزبائن، نظام رصد : وضعها هي 

، أما بالنسبة لنظم الرصد املعلومايت د التنافسي ونظام الرصد القانوينام الرص، نظالتكنولوجي
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املايل، يف حني جند أن نظام الرصد / اليت جترى عملية وضعها فتتمثل يف نظام الرصد االقتصادي

  .االجتماعي  مل يتم وضعه إطالقا 

  :مراحل عملية الرصد املعلومايت. 21

ل شخص فإنه يقوم جبميع مراحل الرصد املعلومايت كوا على حسب النشاط الذي يقوم به ك

مراحل متسلسلة مع بعضها البعض إذ ال يعقل أن يقوم املتيقظ املعلومايت أو ما يسمى 

 كما يقوم هؤالء املتيقظون ، باختصاصي املعلومات مبرحلة دون املرور باملرحلة اليت تسبقها

ملناقشة النتائج املتوصل إليها ويف األخري يتم جبميع املراحل ويف األخري يتم عقد اجتماعات 

   .revue de directionنشرها يف جملة املديرية 

 احملور اخلامس: دور اختصاصي املعلومات يف عملية الرصد املعلومايت

  :كفاءات اختصاصي املعلومات يف عملية الرصد املعلومايت. 22

 اجلدول 45: كفاءات اختصاصي املعلومات يف الرصد

فاءات واملهاراتالك  النسبة التكرار 
 %3.03 02 كفاءات سلوكية

 %3.03 02 كفاءات تقنية

 %9.09 06 كفاءات االتصال

 %27.27 18 كفاءات تقنية وتكنولوجية واتصال

 %9.09 06 كفاءات تقنية واتصال

 %6.06 04 كفاءات سلوكية واتصال

 %54.54 36 كفاءات تقنية وتكنولوجية وسلوكية واتصال
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 %100 66 اموع

 

من خالل اجلدول نالحظ أن أغلبية أفراد العينة املبحوثة أمجعوا على ضرورة توفر إختصاصي 

 مع إتصال جيد  وسلوكية تكنولوجية واملعلومات من أجل قيامه بالرصد على كفاءات تقنية و

فر كفاءات تقول بضرورة تو يف حني جند فئة متوسطة %54.54عرب عنه بنسبة  خرين وهو مااآل

إلتصال فقط و  تليها كفاءات ا%27.27إتصال جيد فقط وذلك بنسبة تقنية وتكنولوجية و

 وأخريا الكفاءات السلوكية والكفاءات السلوكية %09.09اإلتصال بنسبة الكفاءات التقنية و

  . على التوايل%03.03و%6.06الكفاءات التقنية بنسبة و

 الشكل 46: كفاءات اختصاصي املعلومات يف الرصد
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  :مسامهة اختصاصي املعلومات يف نشاطات الرصد. 23

 اجلدول 46: مسامهة اختصاصي املعلومات يف نشاطات الرصد

 النسبة التكرار النشاط
 %12.12 08 البحث ومجع املعلومات

 %12.12 08 حتليل املعلومات

 %15.15 10 نقل املعلومات

 %60.60 40 البحث،مجع،حتليل ونقل املعلومات

 %100 66 اموع

 

من خالل اجلدول يتوضح لنا أن أغلبية أفراد العينة املبحوثة يؤكدون على أن إختصاصي املعلومات 

عرب عنه  مجع وحتليل ونقل للمعلومات وهو ما ،ع مراحل الرصد املعلومايت من حبثيساهم يف مجي

م يف عملية الرصد من خالل تليها فئة تقول بأن إختصاصي املعلومات يساه ،%60.60بنسبة 

ات  وأخريا فئة قليلة تقول بأن إختصاصي املعلوم%15.15نقل املعلومات فقط وذلك بنسبة 

   .%12.12حتليلها من جهة أخرى وهو ما عرب عنه بنسبة يقوم جبمع املعلومات من جهة و

 الشكل 47: مسامهة اختصاصي املعلومات يف نشاطات الرصد
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  :ي املعلومات يف اختاذ القرار باملؤسسةمسامهة اختصاص. 24

لقد أمجع أفراد العينة املدروسة على أن إختصاصي املعلومات يساهم بفعالية يف اختاذ القرارات 

وكذلك من خالل تقدمي منتجات  باملؤسسة من خالل املسامهة الفعالة يف عملية الرصد املعلومايت،

  synthèseالتركيباتو rapportsالتقارير :جلى يفوهذا يت وخدمات معلوماتية إىل متخذي القرار،

مصلحة األرشيف من خالل إعداد وسائل حبث تسهل الوصول والتنظيم اجليد ملركز التوثيق و....

 centre deوجتدر اإلشارة هنا إىل أن إختصاصي املعلومات هو ليس فقط الوثائقي .إىل املعلومات

documentationمعاجلتها وبثها إىل املستفيدين منها  ن خالل مجعها، الذي يتعامل مع املعلومات م

  .بغض النظر عن التخصص الذي قام بدراسته

  :اإلشراف على خلية الرصد املعلومايت. 25

 اجلدول 47: اإلشراف على خلية الرصد يف املؤسسة

 النسبة التكرار الصفة
 %30.30 20 إطار يف املؤسسة

 %30.30 20 اختصاصي معلومات

يف املنصبازدواجية   26 39.39% 

 %100 66 اموع

 

يتبني لنا أن أفراد العينة املبحوثة يرون ضرورة اإلشراف على خلية الرصد يف  من خالل اجلدول،

عرب عنه  إطار يف املؤسسة وهو ما معلومات واملؤسسة جيب أن تكون مزدوجة بني إختصاصي
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علومات مبسؤولية اإلشراف عل تليها فئة ترى بضرورة تكفل إختصاصي امل ،%39.39بنسبة 

 وهي نفس النسبة فيما خيص تويل إطار %30.30خلية الرصد يف املؤسسة وذلك بنسبة 

  .  باملؤسسة مسؤولية اإلشراف على خلية الرصد املعلومايت

 الشكل 48: اإلشراف على خلية الرصد يف املؤسسة

 

 

 

  :ات يف املؤسسةاالقتراحات  من أجل حتسني مجع، معاجلة وبث املعلوم. 26

طات الرصد هناك العديد من االقتراحات اليت قدمها املبحوثون من أجل النهوض بنشا

  :، ومن بينها نذكراملعلومايت يف املؤسسة

  .قتصاديين يف الرصد والذكاء اإلالتكو •

وضع نظام رصد معلومايت متطور وجمهز ماديا وبشريا يعمل على رصد املعلومات بأنواعها  •

 .املختلفة

 .عمل اجلماعيال •

 .تشارك وتقاسم املعلومات •

  .توظيف كفاءات متخصصة •
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  :خالصة

يؤدي وضع نظام رصد معلومايت يف املؤسسة إىل حتقيق ميزات تنافسية هلا من خالل الفهم اجليد 

مهارات عديدة ، ويقوم ذه املهمة إطارات تتميز بكفاءات وات احلاصلة يف البيئة اخلارجيةللتطور

ومن خالل . اخل...، مهارات تقنية، مهارات تكنولوجية، مهارات االتصال،كيةمهارات سلو: مثل

الدراسة امليدانية اليت قمنا بإجرائها على مستوى مؤسسة الصيانة الصناعية صوميك سكيكدة فإن 

هذه األخرية تتوفر على أنظمة رصد معلومايت متكنها من اكتشاف التطورات احلاصلة يف حميطها 

، نظام رصد الزبائن، نظام الرصد التكنولوجي، نظام الرصد التجاري: نظمة جنداألومن بني هذه 

،  األميننظام رصد املوردين، نظام الرصد القانوين باإلضافة إىل نظام الرصد التنافسي ونظام الرصد

عملية باعتباره متيقظا كما أن اختصاصي املعلومات يقوم بدوره على أحسن وجه يف هذه ال

ن اختصاصي املعلومات هنا هو ليس الشخص املتخصص يف علم املكتبات ، لكمعلوماتيا

الشخص الذي يتعامل مع املعلومات من خالل البحث عنها، مجعها، معاجلتها  واملعلومات وإمنا هو

. وبثها إىل املستفيدين منها  
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  :اخلامتة

ذلك فهي تعترب موردا إستراتيجيا تسعى      إن املعلومات هي أساس وعماد القرارات يف املؤسسة ، ل         

إىل احلصول عليه وتتنافس من أجله، وهلذا جند هذه املؤسسات تم بالتطورات والتغريات احلاصلة              

يف بيئتها اخلارجية خاصة يف ظل املنافسة الشديدة، وهلذا فقد حتتم على هذه املؤسـسات إنـشاء                 

، وهذه العملية تتطلب تـوفر      ات بصفة مستمرة  متابعة هذه التغري  أنظمة رصد معلومايت متكنها من      

، معاجلة وبـث    صيي املعلومات الذين يقومون جبمع    موارد مادية وأخرى بشرية متمثلة يف اختصا      

  .املعلومات إىل املستفيدين منها

، فقد إحتوت الدراسة اليت قمنا ا على مخسة فصول حاولنا من خالهلا التعرض إىل عـدة                 وعليه

ختصاصي املعلومات يف هذه     ودور ا  املعلومايت يف املؤسسة اإلقتصادية   ية الرصد   جوانب تتعلق بعمل  

، هذه األخرية اليت متكن املؤسسة من احلفاظ على دميومتها واستمراريتها من خالل وضـع               العملية

أنظمة رصد معلومايت جتمع، تعاجل وتبث املعلومات املستقاة من البيئة اخلارجية للمؤسسة من أجل              

ومن هنا تربز لنا أمهية اهتمام املؤسسة وتفاعالا مع العوامل البيئيـة            .  يف اختاذ القرارات   املسامهة

  .احمليطة ا وحماولة التكيف معها

مث إن اهلدف من متابعة املؤسسة لبيئتها اخلارجية هو مجع معلومات متكاملة عن البيئـة وحتديـد                 

دات اليت تواجهها املؤسسة ومعرفة الفرص      نوعية املعلومات املطلوبة ودلك بغرض اكتشاف التهدي      

  .املتاحة هلا من أجل اقتناصها واكتساا وحتويلها إىل ميزة تنافسية
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ولكي تتمكن املؤسسة من حتقيق ميزات تنافسية وتفهم جيدا التغريات احلاصلة يف بيئتـها وتتنبـأ             

 ميكنها من تـدارك     وختطط لتسيري نشاطها اليومي جيب عليها أن تقوم بوضع نظام رصد معلومايت           

 ، ، حتليل وبث املعلومات املستقاة من هذه البيئة       ت احلاصلة يف حميطها من خالل مجع، معاجلة       التغريا

وهذه املهمة منوطة باختصاصي املعلومات باعتباره متيقظا معلوماتيا حيث متكنه مهاراته اجلديـدة           

  . القرارات اإلستراتيجية باملؤسسةاختاذن وجه وبالتايل املسامهة يف من القيام ذه املهمة على أحس

  

ضيات املقترحة وتنفـي    ومن خالل ذلك حاولنا استخالص بعض النتائج اليت تؤكد جزء من الفر           

  :، وميكن توضيح ذلك فيما يلياجلزء اآلخر

تتوفر مؤسسة الصيانة الصناعية صوميك سكيكدة على أنظمة رصد معلومايت متكنها من مراقبة            . 1

م رصد الزبائن،  ، نظا األنظمة جند نظام الرصد التجاريومن بني هذه . ق امليزة التنافسية  بيئتها وحتقي 

، وهذا ما تؤكده نتائج     ى، نظام رصد املوردين وغريها من األنظمة األخر       نظام الرصد التكنولوجي  

ل  وكذا نتائج املقابالت اإلستكشافية اليت قمنا بإجرائها، وعليه فالفرضـية األو           20،18األسئلة  

  .حمققة

 صوميك سكيكدة إىل املعلومات اخلاصة بالزبائن اليت تساعدها     حتتاج مؤسسة الصيانة الصناعية   . 2

 حيث عـرب بنـسبة      06هذه الفرضية مل تتحقق وهو ما تؤكده نتائج السؤال           على اختاذ القرار،  

علومـات   عن احلاجة إىل املعلومات اخلاصة بالزبائن يف حني جند املؤسسة تم أيـضا بامل              9.09
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 يف  33.33اخلاصة باملوردين واملعلومات التجارية ومعلومات عن األعمال وهو ما عرب عنه بنسبة             

  .نفس السؤال

  

يعترب اختصاصي املعلومات عنصرا أساسيا يف خلية الرصد باملؤسسة باعتباره منشطا هلا مـن              . 3

مؤسسة الصيانة الصناعية   ويف  . خالل البحث، معاجلة وبث املعلومات ملتخذي القرار يف املؤسسة        

واعها من  نلذي يتعامل مع املعلومات مبختلف أ     حمل الدراسة يعترب اختصاصي املعلومات الشخص ا      

وهو ما تؤكده نتائج الـسؤال      . وزيعها إىل املستفيدين منها   ، حتليلها وت  خالل مجعها، البحث فيها   

 مجيع مراحل الرصد     عن مسامهة اختصاصي املعلومات يف     60.60 حيث عرب عن ذلك بنسبة       23

  .املعلومايت

  

يساهم اختصاصي املعلومات بصفة كبرية يف اختاذ القرارات داخل املؤسـسة مـن خـالل               . 4

وعليه فبعد دراسة االحتياجـات مـن املعلومـات يقـوم           . املعلومات اإلستراتيجية اليت يرصدها   

ة إىل مشكلة حبـث عـن       اختصاصي املعلومات باعتباره متيقظا معلوماتيا بترمجة املشكلة اإلداري       

املعلومات وبعد ذلك حيدد مصادر البحث عن املعلومات ويقوم بتزويد متخذي القرار يف املؤسسة              

وعليـه  . ملية معاجلتها وحتليلها يف شكل تقارير وتركيبات وغريهـا        بعد ع باملعلومات الضرورية   

 العينة علـى مـسامهة       حيث أمجع أفراد   24فالفرضية الرابعة حمققة وهو ما تؤكده نتائج السؤال         
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ت وخدمات  اختصاصي املعلومات بصفة فعالة يف اختاذ القرارات باملؤسسة من خالل تقدمي منتجا           

  .اخل...،معلوماتية يف شكل تقرير، تركيبات

  :وميكن تلخيص أهم ما توصلنا إليه من نتائج عامة للدراسة يف

يق مزايا كثرية من خالل احلـصول        يؤدي استخدام أنظمة الرصد املعلومايت يف املؤسسة إىل حتق         -

على املعلومات الالزمة والضرورية الختاذ القرارات اإلستراتيجية من أجل الوصـول إىل حتقيـق              

  .أهداف املؤسسة وحتقيق مزايا تنافسية

  . يؤدي اعتماد املؤسسة على أنظمة معلومات متطورة إىل ارتفاع اخلدمة املقدمة-

  .قيق أهدافهانية إىل تعزيز جناح املؤسسة يف حتت امله يؤدي إستقطاب القدرات والكفاءا-

 ختصيص دورات تكوينية وتدريبية إلطارات املؤسسة من شأنه أن حيسن يف العمل واألداء أكثر               -

  .فأكثر

 معرفة املؤسسة باألدوار اجلديدة الختصاصي املعلومات يف املؤسسة يفتح أبوابا واسعة لتوظيف             -

  .هذه الفئة والنهوض ا

  :ناء على النتائج السابقة ميكن أن نقدم اإلقتراحات والتوصيات التاليةوب

االهتمام اخلاص بالبيئة اخلارجية للمؤسسة من خالل رصد كل التحوالت والتغريات الطارئـة             * 

  .عليها من أجل التعايش والتكيف معها باستمرار
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 اختصاصي املعلومـات     بأدوار ةرغم معرفة إطارات مؤسسة الصيانة الصناعية صوميك سكيكد       * 

يف عملية الرصد املعلومايت واختاذ القرارات يف املؤسسة إال أنه هناك ميش هلذه الفئة من ناحيـة                 

، وعليـه نقتـرح      املؤسسة بتكوينهم يف هذا اال     التوظيف حيث توظف إطارات أخرى مث تقوم      

  .ضرورة توظيف إطارات متخصصة من أجل القيام ذه املهمة على أحسن وجه

  .بث ثقافة الرصد املعلومايت بني املوظفني يف املؤسسة وإشعارهم بضرورا الستمرارية املؤسسة* 

ضرورة توفري بىن حتتية لالتصاالت كالشبكات الداخلية من أجل تفعيل عملية تقاسم وتـشارك              * 

  .املعلومات يف املؤسسة

علومات اخلارجية ألـا جـوهر   التعامل مع املعلومات كمورد إستراتيجي واالهتمام اخلاص بامل     * 

  .عملية الرصد املعلومايت

  

وبغية فتح أبواب البحث والدراسة من جديد نقترح بعض اآلفاق هلذا البحث يف شكل إشكاليات               

  :حبوث مستقبلية

  . حنو وضع نظام رصد معلومايت يف املكتبات-

  . أخالقيات الرصد املعلومايت يف املؤسسة-

  .ة للرصد يف املؤسسة استخدام اإلنترنت كوسيل-
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	@-,ا م�A �73ي k��G اOح��ام  

  

  ـــةالبيانـات الشخصيـ:احملور األول 

  :اجلـــنس-1

  [ ]                                       أنثى   [ ]  ذكر    

  ......................................: الشهادة-2

  :الوظيفــة-3

         رئــــيس [ ]رئيس قسم          [ ]       نـــائب مـــدير    [ ]مــــــــــدير عام  

  [ ]مصلحة 

  [ ] ممثل [ ]            استشاري معلومات [ ]            عون إداري [ ]       رئيس خلية 

  .................................أخرى أذكرها

  : املديرية-4

  [ ] العامة  املديرية 

  [ ] مديرية العمليات 

  [ ] مديرية اهلندسة والتخطيط 

  [ ] مديرية اإلدارة واملالية 

  : قسم العمل -5

  [ ]القسم اإلداري      [ ]   قسم املالية و القانون  [ ]      قسم املوارد البشرية  

  [ ] القسم التقين  [ ]   يم قسم التلح[ ]         قسم التموين      [ ]       قسم املصاحل العامة 
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  [ ] قسم امليكانيك [ ]            القسم التجاري [ ]              قسم الكهرباء 

  ................................................:.............أخرى ، أذكرها

  :األقدمية يف املؤسسة-6

                                       [ ]سنــــة15-10ـن  مـ [ ]  ســــنوات10-5   من [ ]ســــنوات5أقــــل من

                            [ ]  سنــــة 20أكثر من [ ]     سنـــــة 20-15مـــن

  :التكويــــــن-7

  هل قمت بإجراء تربصات ودورات تدريبية؟-

  [ ]  ال                                                 [ ]    نــــــعم 

  إذا كانت اإلجابة بنعم فهل كانت؟

                                [ ]                             مرتيــــن[ ]مرة واحـــــدة 

  [ ]                            أكــــــــثر [ ] ثالث مــــرات 

  

  املعلومات يف املؤسسة االقتصادية: احملور الثاين

  ت الضرورية من أجل القيام باملهام املوكلة إليكم؟ماهي املعلوما-1

  [ ]                                   معلومات خارجية [ ]معلومات داخلية 

  ..................................أخرى أذكرها

  ماهي املهام اليت تقوم ا على مستوى مصلحتك؟-2

  [ ]   البحث عن املعلومات
  [ ]   اتمعاجلـــــة املعلوم

  [ ]   بـــــث املعلومــــــات
  [ ]        اختاذ القــــــــرار

  .....................................أخرى أذكرها
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  :حاجتك إىل املعلومة من أجل القيام مبهامك هي. 3

   %100-76 %75-51 %50-26 %25-0 البحث عن املعلومات  

  %100-76 %75-51 %50-26 %25-0معاجلة املعلومات       

  %100-76 %75-51 %50-26 %25-0بث املعلومات            

  %100-76 %75-51 %50-26 %25-0اختاذ القرارات           

  

  ماذا تستخدم للبحث عن املعلومات على مستوى مؤسستكم؟-4

  [ ] نترنـــت اإل[ ]      مصلحــــــــــة األرشيــــــــــــــــف

  :................أذكرها[ ]                     شبكة املعلومات [ ]    مركز التوثيق 

  .......................................................أخرى أذكرها

   املعلومات اليت تستخدمها؟ مصادرماهي―5

      [ ] زبائـــــــن      [ ]    عالقات اخلرباء [ ] التلفزة  [ ]       جمالت متخصصة 
                                                                    [ ]   مـــــــعارض   [ ] نترنـــت      إ       [ ] ت إلكترونية  جمال

                                          [ ]      مـــوردين     [ ] مؤتـــمرات       [ ]          تقارير العمل   
  ...........................................................اأخرى أذكره

  ماهي طبيعة املعلومات اليت تبحث عنها؟-6

  [ ]                                          معلومات تكنولوجية    [ ]معلومات اقتصادية  
  [ ]ات علمية                                                   معلوم[ ]معلومات جتارية     
  [ ]                                         معلومات حول الزبائن  [ ]معلومات تنافسية    
  [ ]                                         معلومات حول األعمال  [ ]معلومات تقنية       

  [ ]                             معلومات حول املنتجات 
  ................................................................... ى أذكرهاأخر
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   كيف تقوم بتخزين املعلومات املستقاة؟- 7

  :فـــــــــــي

  [ ]                               إنترانت [ ]                          تقرير [ ]ملف شخصي 

  ................................................أخرى أذكرها

  :علــــــــــى

  [ ]                                            حامل إلكتروين [ ]حامل ورقي 

  ....................................................أخرى أذكرها

   ؟ كيف يتم توزيع املعلومات املستقاة-8

  [ ]                       مراسالت              [ ]جمالت متخصصة نشر يف 
  [ ]                                   اجتماعات [ ]إنترانـــــت          

  ....................................................أخرى أذكرها

  نترنت؟ هل تستخدم شبكة اإل-9

  [ ]               ال                                             [ ]نعم      

  نترنت وسيلة فعالة جلمع ونقل املعلومات؟إل هل شبكة ا-10

  [ ]                                                           ال  [ ]نعم     

" نعم"إذا كانت اإلجابة ب

................................................................................................................ملاذا؟

...............................................................................................  

  ............................................................................ ملاذا؟"ال " اإلجابة بتإذا كان

..........................................................................................................  

  

  



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         
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  نظم املعلومات يف املؤسسة االقتصادي: احملور الثالث

   ماهي نظم املعلومات املتوفرة يف مؤسستكم؟-11

  [ ]   نظام معلومات املوارد البشرية
  [ ]      نظام معلومات املاليــــــــــة

  [ ]    نظام معلومات التسويــــق     
  [ ]    نظام معلومات اإلنتــــاج      

  [ ] نظام املعلومات الزبائن           
  [ ] نظام املعلومات احملاسبة         

  ........................................................................أخرى أذكرها
  

   النظم حسب أمهيتها يف مؤسستكم؟رتب هذه -12

  [ ]نظام معلومات املوارد البشرية 
  [ ]     نظام معلومات املاليـــــــة  
  [ ]نظام معلومات التسويــــق       
  [ ]نظام معلومات اإلنتــــاج         

  [ ] نظام املعلومات الزبائن         
  [ ] نظام املعلومات احملاسبة       

  لتسهيالت اليت توفرها هذه النظم للقيام مبختلف املهام ؟  ما هي ا-13

  4.3.2.1:رتبها حسب األمهية 

  [ ] الوصول إىل املعلومات  

  [ ] معاجلة املعلومات 

  [ ] بث املعلومات 

  [ ] تشارك وتقاسم املعلومات 

  : ................................................أخرى ، أذكرها



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         
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 ات و املشاكل اليت تواجهكم يف استخدام نظم  ماهي الصعوب-14

..........................................................................................................املعلومات؟

...............................................................................................  

  

   يف املؤسسة االقتصاديةأنظمة الرصد املعلومايت: رابعحملـــور الا

  

عملية البحث عن املعلومات، معاجلتها وبثها إىل املستفيدين منها من أجل استخدامها يف اختاذ   هو الرصد املعلومايت

  .القرارات املناسبة يف الوقت املناسب

  ؟الرصد هل سبق ومسعت مبصطلح -15

  [ ]                                                    ال           [ ]نعم  

  

  : حسب رأيك ، الرصد هو -16

  [ ]  ثقافة مؤسسة ونشاط كل فرد فيها -

  [ ]  وظيفة تنظم يف مصلحة معينة -

  [ ]  نشاط فردي للمديرين  -

  : حسب رأيك، يتمثل دور الرصد يف -17

   [ ] تدارك التغريات ملعرفة الفرص والتطوير-

  [ ] اكتشاف التهديدات من أجل تقييم املخاطر وتفاديها -

  [ ] معرفة وضعية من أجل تكيف دائم -

  

  



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         
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   هل تقوم بالرصد املعلومايت أو بنشاطات مشاة يف املؤسسة؟-18

  [ ]ال [ ]                                                      نعم 

  نوع الرصد الذي تقوم به؟، ما هو " نعم"إذا كانت اإلجابة ب 

  [] رصد مايل [ ]  رصد تكنولوجي [ ] رصد تنافسي [ ]    رصد جتاري 

  [ ]رصد املوردين [ ] الرصد االجتماعي [ ]  رصد الزبائن [ ]  رصد قانوين 

  :..................................................................أخرى ، أذكرها

  لرصد التالية، ما هي أمهيتها بالنسبة للمؤسسة؟ من بني أنظمة ا-19

  .8-1:رتبها حسب األمهية

  [] الرصد مايل [ ]   الرصد تكنولوجي [ ]   الرصد تنافسي [ ]    الرصد جتاري 

  [ ]رصد املوردين [ ]   الرصد االجتماعي [ ]   الرصد الزبائن [ ]   الرصد قانوين 

  

  لتالية ، ما هو واقعها يف املؤسسة ؟ من بني أنظمة الرصد املعلومايت ا-20

  موجود  يف طور اإلجناز  ال يوجد  نظام الرصد

        الرصد التكنولوجي

        الرصد التنافسي

        األسواق/ رصد الزبائن 

        الرصد القانوين

        االقتصادي/ الرصد املايل 

        رصد املوردين

        الرصد االجتماعي

        الرصد التجاري



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         
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  درجة ممارستك للرصد يف املؤسسة  لكل مرحلة من مراحل الرصد املعلومايت التالية؟ ما هي -21

  موجود  يف طريق اإلجناز  ال توجد  مرحلة الرصد

        االستهداف

        اجلمع

        البحث

        التحليل

        الترتيب

        البث

        التقاسم والتشارك

        اختاذ القرار

  

  

  علومات يف عملية الرصددور اختصاصي امل: احملور اخلامس

اختصاصي املعلومات هو الشخص الذي يكلف بعملية الرصد بعد دراسة لالحتياجات من املعلومات ، 

  .حتديد مصادر املعلومات ، مجع املعلومات ، معاجلتها وبثها من أجل االستفادة منها

  كي يقوم بعملية الرصد؟ حسب رأيك ، ما هي الكفاءات اليت جيب أن تتوفر يف اختصاصي املعلومات ل-22

  [ ]مهارات االتصال  [ ]  مهارات سلوكية [ ] مهارات تكنولوجية [ ]   مهارات تقنية 

  :...............................................................................أخرى ، أذكرها

  



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         

  

 

336 

   كيف يساهم اختصاصي املعلومات يف عملية الرصد باملؤسسة؟-23

  [ ]حث وحتديد الوثائق واملعلومات الب

  [ ]مجع الوثائق واملعلومات            

  [ ]معاجلة وحتليل املعلومات           

  [ ] نقل املعلومات                         

  :................................................................................أخرى ، أذكرها

  : اختصاصي املعلومات يف اختاذ القرارات يف املؤسسة من خالل  يساهم-24

  [ ]إنتاج منتجات وخدمات وثائقية ملتخذي القرار 

  :.....................................................................................أذكرها 

...............................................................................................  

  :...........................................................................أخرى ، أذكرها

   حسب رأيك ، من يتوىل مسؤولية خلية الرصد املعلومايت يف املؤسسة؟ -25

  [ ]إطار يف املؤسسة 

  [ ] اختصاصي املعلومات 

   [ ] إزدواجية يف املنصب

  :...............................................................................أخرى ، أذكرها

   ما هي اقتراحاتكم لتحسني عملية مجع ، معاجل وبث املعلومات املالئمة ملتخذي القرارات ؟-26

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  
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Faculté des sciences humaines et sociales 
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Dans le  cadre de la préparation d’un mémoire de magister en bibliothéconomie , 
option : knowledge management et systèmes  d’information  , intitulé : 

les systèmes de veille informationnelle dansles systèmes de veille informationnelle dansles systèmes de veille informationnelle dansles systèmes de veille informationnelle dans les les les les entreprises économiques entreprises économiques entreprises économiques entreprises économiques        
rôle du médiateur de l’informationrôle du médiateur de l’informationrôle du médiateur de l’informationrôle du médiateur de l’information    

Cas de la SOMIK Cas de la SOMIK Cas de la SOMIK Cas de la SOMIK –––– Sonatrach Sonatrach Sonatrach Sonatrach---- SKIKDA SKIKDA SKIKDA SKIKDA. 
parparparpar    :                  :                  :                  :                                                                                                                                             so       so       so       sous la direction deus la direction deus la direction deus la direction de    ::::    
Chabounia Omar                                              Dr.SEMRA Halima 
 
* Je soumets à votre appréciation le présent questionnaire espérant avoir votre 
fructueuse collaboration . 
* Il est par ailleurs évident , que vos réponses ne seront utilisées que dans le 
cadre strict de la présente recherche pour ce faire vous pouvez mettre (X) dans la 
case correspondante à votre profil ou à votre choix. 
 

 
Avec mes sincères remerciements 

 
CHAPITRE N° CHAPITRE N° CHAPITRE N° CHAPITRE N° 01010101 :  :  :  : IDENTIFICATIONIDENTIFICATIONIDENTIFICATIONIDENTIFICATION    
 

sexesexesexesexe  :     masculine      □                                       feminine  □ 
DiplomeDiplomeDiplomeDiplome :…………… 
fonctionfonctionfonctionfonction : 

 

questionnaire 



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         
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- directeur □ 
- assistant   □ 
- chef de départment  □   
- chef de cellule     □ 
- agent de direction  □ 
- consultant   □ 
- représentant   □ 

 
autres , citez :…………………. 
 
Direction / serviceDirection / serviceDirection / serviceDirection / service : : : :    
 

- direction générale  □ 
- direction opérationnelle   □ 
- direction engineering et prospective  □ 
- direction administrative et financière  □ 

 
 département: département: département: département:    
 

- département ressources humaines □        département approvisionnement  □ 
- département finances et juridique  □      département chaudronnerie  □ 
- département  administrative  □              département technique  □ 
- département services généraux  □          département électricité / instrumentation □ 
- département commercial  □                   département protection des ouvrages □ 
- départment mécanique  □                      département logistique □ 

 
AnciennetéAnciennetéAnciennetéAncienneté:    
 

- Moins 5 ans □ 
- 5 -10 ans  □ 
- 10-15 ans □ 
- 15-20 ans  □ 
- Plus 20 ans  □ 

 
FormationFormationFormationFormation: 
Avez vous bénéficiez d’une formation continue ? 
Oui     □                                                                         non        □ 
 Si oui , combien de fois ? 
 
 1 FOIS □                2 FOIS  □               3 FOIS   □                plus     
CHAPITRE NCHAPITRE NCHAPITRE NCHAPITRE N°02°02°02°02 :  :  :  : INFORMATION EN ENTREPRISE ECONOMIQUEINFORMATION EN ENTREPRISE ECONOMIQUEINFORMATION EN ENTREPRISE ECONOMIQUEINFORMATION EN ENTREPRISE ECONOMIQUE    
    
1. quelles sont les  types d’informations nécessaires pour effectuer vos  tâches ? 
 
Information interne □                                     Information externe □ 
Autres , citez :………………………………………………. 
 
2. quelles sont les tâches que vous effectuez au niveau de votre service ? 
 



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         

  

 

339 

Recherche d’information □                           Diffusion d’information □  
Traitement d’information □                          Décision (pilotage)  □ 
Autres , citez :……………………………………………………………………. 
    
3. votre besoin d’information pour effectuer ces  tâches est de :   
Recherche d’information   0 % - 25 %  □   26 % - 50 %  □  51 % - 75 % □ 76 % - 100 □ % 
  
Traitement d’information 0 % - 25 %  □   26 % - 50 %  □  51 % - 75 % □ 76 % - 100 □ %  
 
Diffusion d’information 0 % - 25 %  □   26 % - 50 %  □  51 % - 75 % □ 76 % - 100 □ %  
 
Décision (pilotage)  0 % - 25 %  □   26 % - 50 %  □  51 % - 75 % □ 76 % - 100 □ %  
 
4. utilisez vous pour la recherche d’information au sein de l’entreprise : 
 

- le centre de documentation □ 
- le service des archives □ 
- Internet□ 
- Faites vous parti d’ un réseau d’information □ .citez ,lequel ? ………………. 

autres , citez :…………………………………………………….. 
 
5. quelles sont les sources d’informations que vous  utilisez ? 
 
- presse spécialisée □ . citez :……………………….. 
- t.v. □ 
- presse en ligne □ 
- revues spécialisées □ 
- Internet (sites web) □ 
- séminaires et conférences □ 

Autres , citez :……………………………………………………. 
 

 
6. quelles sont les types d’informations que vous recherchez ? 
 

- informations économiques □ 
- informations commerciales □ 
- informations concurrentielles □ 
- informations techniques (brevets) □ 
- informations technologiques□ 

 
autres , citez : ……………………………………………….. 

 
7. comment stockez vous les informations obtenues ? 
 
Dans : 

- un fichier personnel 
- liste de diffusion □ 
-  rapport □ 
- Intranet □ 

 

- relations interprofessionnelles □ 
- salons et foires □  
- rapports des travaux □ 
- fournisseurs □ 
- clients  □ 
- correspondances □ 

 

- informations scientifiques □ 
- informations marketing □ 
- information sur les clients □ 
- informations sur les travaux □ 
- informations sur les produits □ 

 



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         
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Autres , citez :………………………………………………. 
 
Sur : 
 

- support papier □ 
- support informatique □ 

 
autres , citez :………………………………………………. 
 
8. comment diffusez vous les informations obtenues ? 
 

- publication dans une revue spécialisée □ 
- correspondance □ 
- Intranet □ 
- Réunion □ 

 
Autres , citez :………………………………………………… 
 
9. utilisez vous Internet ? 

Oui   □                                                                non □ 
10. pensez vous qu’Internet est un outil efficace de collecte et de partage d’information ? 

Oui   □                                                                non □ 
Si oui  , pourquoi ? 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
Si non , pourquoi ? 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 

CHAPITRE NCHAPITRE NCHAPITRE NCHAPITRE N°03°03°03°03    : SYSTEMES D’INFORMATIONS EN ENTREPRISE : SYSTEMES D’INFORMATIONS EN ENTREPRISE : SYSTEMES D’INFORMATIONS EN ENTREPRISE : SYSTEMES D’INFORMATIONS EN ENTREPRISE 
ECONOMIQUEECONOMIQUEECONOMIQUEECONOMIQUE    

 
11. quelles sont les différents systèmes d’informations disponible dans votre entreprise ? 
 

- Système d’information ressource humaine □ 
- Système d’information finance □ 
- Système d’information marketing □ 
- Système d’information comptabilité □ 
- Système d’information clients □ 
- Système d’information production □ 

 
Autres , citez : ……………………………………………….. 

 
12. classez - les par ordre selon leur importance pour votre entreprise ?  
(Classez par ordre : 1.2.3……….) 

 
- Système d’information ressource humaine □ 
- Système d’information finance □ 
- Système d’information marketing □ 
- Système d’information comptabilité □ 
- Système d’information clients □ 



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         
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- Système d’information production □ 
 

13.quelles sont les facilités offertes par ces systèmes d’information pour effectuer les 
différents projets et l’organisation de travail ? (Classez par ordre : 1.2.3.4) 

Accès à l’information □ 
Traitement d’information □ 
Diffusion de l’information □ 
Partage d’information □ 
Autres , citez :…………………………………………………………… 
 
14. quelles sont les obstacles et les difficultés que vous rencontrez  quand vous utilisez ces 

systèmes d'information ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

 
 

 

 

 
CHAPITRE NCHAPITRE NCHAPITRE NCHAPITRE N°04°04°04°04    : SYSTEMES DE VEILLE INFORMATIONNELLE EN : SYSTEMES DE VEILLE INFORMATIONNELLE EN : SYSTEMES DE VEILLE INFORMATIONNELLE EN : SYSTEMES DE VEILLE INFORMATIONNELLE EN 
ENTREPRISE ECONOMIQUEENTREPRISE ECONOMIQUEENTREPRISE ECONOMIQUEENTREPRISE ECONOMIQUE    

    
15. avez – vous déjà entendu  parler du concept de veille ? 
 
Oui   □                                                                non □ 
 

16. selon vous , la veille est plutôt : 
 
- une culture d’entreprise et une pratique que chaque collaborateur doit partager .□ 
- une fonction qu’il faut organiser au sein d’un service dédié. □ 
- une action individuelle des dirigeants qu’ils doivent développer. □ 
 
17. selon vous , la veille est plutôt : 
- anticiper les évolutions pour repérer les opportunités et innover. □ 
- détecter les menaces pour évaluer les risques et se protéger. □ 
- comprendre une situation pour s’adapter en permanence. □ 
 
18 .faites – vous de la veille ou des activités similaires dans votre entreprise ? 

Oui   □                                                                non □ 
Si oui , quel type de veille ? 

- Veille commerciale  □                       Veille juridique □ 
- Veille concurrentielle □                    Veille clients □ 
- Veille technologique □                      Veille sociétale □ 
- Veille économique /financière □        Veille fournisseurs □ 

 
Autres , citez :…………………………………………………… 
 
19. parmi ces types de systèmes de veille suivants , quel est votre opinion sur l’importance 
pour votre entreprise ? (Classez par ordre :1,2,3,…) 



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         
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- Veille commerciale  □ 
- Veille concurrentielle □ 
- Veille technologique □ 
- Veille juridique □ 
- Veille clients □ 
- Veille sociétale □ 
- Veille économique /financière □ 
- Veille fournisseurs □ 

Autres , citez : ………………………………………………… 
 

 

 

 
20. parmi ces types de systèmes de veille informationnelle suivants, indiquez leur état 
d’avancement en matière de veille dans votre entreprise ? 
 
 
 
Type de veille En 

réflexion 
En cours En place 

Veille technologique                                 

Veille concurrentielle                                      

Veille clients / marchés                             

Veille juridique                                         

Veille économique /finances                     

Veille fournisseurs                                      

Veille sociétale                                            

Veille commerciale                                    

 
Autres , citez :…………………………………………………….. 
 
 
21. votre niveau de pratique en matière de veille , pour chacune des étapes du processus de 
veille , indiquez le niveau de pratique actuel de votre entreprise ? 
 
 
étape de veille En 

réflexion 
En cours En place 

Ciblage                            

Collecte                                      

Recherche                             

Analyse                                         

Classement                     

Diffusion                                      

Partage                                            



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         
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pilotage                                    

 
    
    
    
    
    
    
    

 
CHAPITRE NCHAPITRE NCHAPITRE NCHAPITRE N°0°0°0°05555    : ROLE DU MEDIATEUR DE L’INFORMATION DANS : ROLE DU MEDIATEUR DE L’INFORMATION DANS : ROLE DU MEDIATEUR DE L’INFORMATION DANS : ROLE DU MEDIATEUR DE L’INFORMATION DANS 
LE PROCESSUS DE VEILLELE PROCESSUS DE VEILLELE PROCESSUS DE VEILLELE PROCESSUS DE VEILLE    
    
22.selon vous ,un médiateur de l’information pour faire de la veille doit avoir : 
Des compétences techniques □  
Des compétences technologiques  □ 
Des compétences comportementales □ 
Des compétences de communication  □ 
Autres ; citez :……………………………………………………. 
 
23. comment participe le médiateur de l’information dans les  activités de veille ? 
� il recherche et sélectionne des documents et des informations . 
� il collecte des documents et des informations . 
� il valide , analyse les informations . 
� il transmettre les informations  
 
autres , précisez :…………………………………………………… 
24. le médiateur de l'information participe dans la prise de décision stratégique 
de l'entreprise : 
 � en élaborant des produits et des prestations documentaires pour les décideurs . 
citez – en quelques uns : …………………….. 
…………………………………………………………………………… 
autres , précisez :……………………………………………………………. 
25. qui doit , selon vous prendre la responsabilité de la cellule de veille ? 
Un cadre de l’entreprise □ 
Un médiateur de l’information □ 
Un collectif (cadre et médiateur) □ 
 
Autres , citez :…………………………………………………………….. 
 
26. avez-vous des suggestions à faire pour améliorer la  collecte , le traitement et 
la diffusion de l’information utile les décideurs ? 
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Dans le  cadre de la préparation d’un mémoire de magister en 
bibliothéconomie , option : knowledge management et systèmes  
d’informations  , intitule : 

les systèmes de veille informationnelle dans les entreprises 
économiques : rôle du médiateur de l’information 

cas  de la SOMIK – Sonatrach- de SKIKDA. 
Préparer par :                                                         sous direction de : 
Chabounia Omar                                                      Dr.SEMRA Halima 

Guide d’entretien  
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CHAPITRE N° 01 : IDENTIFICATION  
 

1. Nom : …………….. 
2. Prénom :…………… 
3. fonction :……………………. 
 
Institution  : 
4. Nom de l’entreprise :………………….. 
5. Catégorie : ……………………………. 
6. Nombre d’agents :…………………….. 
7. Spécialité de l’institution :…………….. 
 
 

CHAPITRE N°02 : EXISTANCE D’UN SYSTEME DE VEILLE 
AU SEIN DE L’ENTREPRISE ECONOMIQUE 

 
8. FAITES VOUS régulièrement le point sur l’évolution des problématiques 

, des technologies , des méthodologies et des questions concernant vos 
domaines d’activités ? 

 
Oui                                                                          non 
 
Si oui , comment ?.................................................................. 
 
9. Effectuez vous des recherches d’informations ? 
 
Oui                                                            non  
 
Si oui , recherchez – vous des informations : 
 
1 fois / semaine 
2 fois / semaine 
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3 fois / semaine 
 
Autre . citez :…………………………………………………. 
 
 

 
 
10. comment stockez vous les informations obtenues ? 
 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….... 
 
11. avez – vous déjà parler de concept de veille ? 
 
Oui                                                                    non  

 
12. existe-t-il au sein de l’entreprise un dispositif de veille juridique ? 
 
Oui                                                                       non 
 
Si oui , citez :………………………………………………. 
 
13. existe-t-il au sein de l’entreprise un dispositif de veille fournisseurs ? 
 
Oui                                                                       non 
 
Si oui , citez :………………………………………………. 
 
14. existe-t-il au sein de l’entreprise un dispositif de veille technologique ? 
 
Oui                                                                       non 
 
Si oui , citez :………………………………………………. 
 
15. existe-t-il au sein de l’entreprise un dispositif de veille commerciale ? 
 
Oui                                                                       non 
 
Si oui , citez :………………………………………………. 
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16. existe-t-il au sein de l’entreprise un dispositif de veille clients ? 
 
Oui                                                                       non 
 
Si oui , citez :………………………………………………. 
 

 
17. existe-t-il au sein de l’entreprise un dispositif de veille concurrentielle ? 
 
Oui                                                                       non 
 
Si oui , citez :……………………………………………… 
 
 

CHAPITRE N°03 : PARTAGE D’INFORMATION EN 
ENTREPRISE 

 
 
18. existe-t-il  un réseau Intranet au sein de l’entreprise ? 
 
Oui                                                                       non  
 
Si oui , lequel ?  
 
- Intranet de communication 
- Intranet groupware 
- Intranet workflow 

 
Autres , citez :……………………………………………. 
 
19. Disposez – vous d’une connexion Internet ? 
 
Oui                                                                         non 
 
20. Etes – vous abonnés à un forum de discussion ? 
 
Oui                                                                        non  
 
Si oui , citez :……………………………………………… 
 
21. quelles sont les sources d’information  utilisées sur Internet ? 
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- moteurs de recherches . lesquels :………………. 
- Bases de données . lesquels :……………………. 
- Sites web . lesquels :…………………………….. 
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Résumé : 
 
Le but de cette recherche est de montrer l’importance des systèmes de veille 
informationnelle dans les entreprises économiques et de déterminer le rôle du 
médiateur de l’information dans le processus de veille, et de se rendre compte de 
la situation effective de la Société de Maintenance Industrielle SOMIK – 
SONATRACH- SKIKDA. 
La première parie de notre travail consiste en un aspect théorique traitant le sujet 
de l’entreprise économique et leur environnement et la prise de décision, et aussi 
les systèmes d’information dans l’entreprise économique. Une attention 
particulière est portée aux systèmes de veille informationnelle dans l’entreprise 
et la méthode de leur mise en place. Dans le dernier chapitre ont traitant le rôle 
du médiateur de l’information en tant que veilleur dans le processus de veille. 
La seconde partie de notre travail consiste en une enquête dont le but est 
d’identifier l’existence des systèmes de veille informationnelle et le rôle du 
médiateur de l’information dans ce processus, cas de la Société de Maintenance 
Industrielle SOMIK SKIKDA. Un questionnaire et entretien ont été administrés 
au personnel de l’entreprise, afin de collecter des données fiables. Ceci a permis 
d’aboutir à des résultats qui confirment nos hypothèses à savoir que les systèmes 
de veille informationnelle existent dans l’entreprise et que le médiateur de 
l’information joue bien son rôle dans ce processus. 
Nous complétons notre recherche en faisant une synthèse des principaux 
résultats obtenus en insistant sur la nécessité de faire de la veille au sein de 
l’entreprise pour préserver sa pérennité et la nécessité de recruter des 
spécialistes pour s’occuper cette mission. 
 
Mots clés : 
 
Système de veille informationnelle – médiateur de l’information – 
entreprise économique – SOMIK – SKIKDA. 
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Abstract : 
 
The aim of this research is to underline the importance of the track information 

systems in business company and identify the role of information specialist in 

the track process and also to identify the real situation of SOMIK company – 

SONATRACH- SKIKDA. 

The first aspect of our theoritical and portrays the business company and their 

environnement and making decision, also identify the information systems in 

business company. We insist on the track information systems in company and 

method of their making. In the last chapter, we identify the role of information 

specialist as tracker in the track process. 

The second aspect of our work is a survey that aims at investigating the 

existence of track information systems and the role of information specialist in 

the track process in SOMIK company – SKIKDA.One questionnaire and 

interview administered to the company personnel have helped us to gather 

significant data to get results that confirm the hypotheses stated.These results 

show the existence of track information systems, also that the information 

specialist play his role very well. 

In the end, we point out the main results of our research insisting on the 

necessity to apply the track in the company in order to protect their existence 

and the necessity to recruit a specialists in order to occupy this mission. 
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Track information system – information specialist – business company – 
SOMIK – SKIKDA. 

 

 

 

 ملخص:

 

حث إىل إبراز أمهية أنظمة املعلومايت يف املؤسسة االقتصادية ،وتبيان دور       يهدف هذا الب
اختصاصي املعلومات يف عملية الرصد ،والكشف عن حقائق ختص الوضع الراهن ملؤسسة الصيانة 

.سكيكدة_سوناطراك _ somikالصناعية   
    

املؤسسة االقتصادية وبيئتها       بداية تناولنا املوضوع من اجلانب النظري،حيث تطرقنا إىل ماهية 
الداخلية واخلارجية،وصناعة القرارات ا،كما تعرضنا إىل نظم املعلومات يف املؤسسة االقتصادية، 
مث ركزنا على أنظمة الرصد املعلومايت يف املؤسسة االقتصادية وكيفية وضعها، ودور اختصاصي 

.املعلومات باعتباره متيقظا معلوماتيا يف عملية الرصد  
   

     متحورت دراستنا امليدانية حول واقع أنظمة الرصد املعلومايت ودور اختصاصي املعلومات يف 
 سكيكدة، حيث مكنتنا  somikهذه العملية من خالل دراسة حالة مؤسسة الصيانة الصناعية 
 املقابلة واستمارة االستبيان املوزعة على املوظفني من مجع بيانات، واحلصول على نتائج أكدت
صحة الفرضيات املطروحة متثلت هذه األخرية يف وجود أنظمة رصد معلومايت يف املؤسسة وقيام 

.اختصاصي املعلومات بدوره كامال  
 

   يف اية البحث قمنا باستنتاجات حول ضرورة قيام املؤسسات بعملية الرصد املعلومايت من أجل 
.وم ذه الوظيفةاحلفاظ على دميومتها، وضرورة توفري كفاءات متخصصة تق  

 



 أنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصاديةأنظمة الرصد المعلوماتي في المؤسسات االقتصادية    دور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلوماتدور اختصاصي المعلومات    دراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدةدراسة حالة مؤسسة صوميك سوناطراك سكيكدة

ة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرة عمرمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابونيمذكرة ماجستير علم المكتبات                       أنظمة المعلومات وإدارة المعرفة                                    شابوني         

  

 

356 

 الكلمات املفتاحية :

somik مؤسسة – املؤسسة االقتصادية – اختصاصي املعلومات –  نظام الرصد   – 

.    سكيكدة   


