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تيدف ىاتو الدراسة إلى إبراز دور التشخيص الذي يعتبر أحد الموضوعات اليامة في إدارة األعمال
 وإلظيار أىميتو ونجاعتو بالنسبة لممؤسسات،باعتباره وسيمة لمكشف عن نقاط القوة والضعف في المؤسسة
 قمنا بتطبيقو عمى مؤسسة مطاحن عمر بن عمر بوالية قالمة والتي تعتبر مؤسسة رائدة في السوق،الجزائرية
 باالعتماد عمى دراسة القوائم المالية لممؤسسة واستبيان، حيث قمنا بتحميل بيئتيا الداخمية كمرحمة أولى،الوطنية
، ومن خبلل الدراسة والتحميل لياتو األدوات استنتجنا أن لممؤسسة العديد من نقاط القوة،موجو لمختمف الوظائف
في المقابل لم تمنع الدراسة من اكتشافنا لمعديد من االختبلالت التي حاولنا لفت انتباه المؤسسة إلييا من خبلل
. وقد كانت النتائج مرضية،اقتراح جممة من التوصيات قد تمكنيا من تجاوز أوجو القصور في وظائفيا
. نقاط قوة، نقاط ضعف، تشخيص، بيئة داخمية، أداء:كممات مفتاحية
.L2, M1 : JEL تصنيفات
Abstract:
This study aims to highlight the role of diagnosis, which is one of the important topics in
business management, as a way to reveal the strengths and weaknesses of the organization.
In order to demonstrate the importance and effectiveness of this process for Algerian
enterprises, we applied it to Omar Ben Omar Mills, which is a leading enterprise in the
national market. Where we analyzed its internal environment as a first stage, based on the
study of the financial statements of the institution and a questionnaire directed to various
functions, and through the study and analysis of these tools, we concluded that the institution
has many strengths, but this did not prevent us from discovering many of dysfunctions that we
tried to draw the attention of the institution to by proposing a set of recommendations that
may enable it to overcome the deficiencies in its functions.
Keywords : Performance, Internal environment, Diagnosis, Weaknesses, Strengths
Jel Classification Codes : L2, M1.
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إيمان خمفالوي ،بمقاسم سعودي

 .1مقدمة:
تتعرض المؤسسة خبلل القيام بدورىا لمجموعة من المشاكل والصعوبات قد تكون صعبة ومعقدة

فتؤثر عمى أدائيا وفعاليتيا وقد تكون غير مستعصية وبالتالي يمكن تجاوزىا.

ف أي مؤسسة تعمل في ظل بيئة معينة تخضع لمعديد من المتغيرات المستمرة ،والمؤسسة الناجحة

ىي تمك التي تستطيع مواجية التغيرات التي تحدث في بيئتيا والمحافظة عمى مكانتيا ،ففي بعض
األحيان يقدم محيط المؤسسة فرصا جيدة إال أن المؤسسة ال تستطيع استغبلليا نظ ار لوجود نقائص في
بيتيا الداخمية ،فالمسير يجب أن يتخذ ق ارراتو بناءا عمى القدرات المتاحة والفعمية في المؤسسة ،وىو ما
يستوجب عميو تقييم إمكانيات المؤسسة ،من خبلل القيام بما يعرف بعممية التشخيص أي تحديد نقاط القوة

ونقاط الضعف ومحاولة الحفاظ عمى األولى وتعزيزىا وتبلشي الثانية.

 -إشكالية البحث:

في إطار سعي المؤسسات لمتأقمم والـتحكم بـالمتغيرات التــي تحــدث فــي البيئــة المحيطــة بيا قد

تواجييا مشكبلت جوىرية في بيئتيا الداخمية ،غالبا ما ينتج عنيا اتخاذ المسير لق اررات غير صائبة ودون
دراسة مسبقة ،لذلك وحتى تتفادى المؤسسة الوقوع في مثل ىذه األخطاء ،يجب أن تقوم بعممية التشخيص

بصفة دورية أو مستمرة ،باعتبار أنو األداة األمثل التي تسمح باكتشاف االختبلالت والصعوبات ،وبالتالي

إيجاد الحمول الناجعة التي تتوافق وامكانيات المؤسسة وتمكنيا من تحقيق مستويات أداء عالية .من ىذا
المنطمق يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية لدراستنا عمى النحو اآلتي:
 -فرضيات البحث:

كيف يساهم التشخيص في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية؟

الفرضية األولى :يعتبر التشخيص من أىم األساليب في مجال تحسين األداء ،تستطيع المؤسسة من
خبلل تطبيقو بصورة عقبلنية ومحكمة من اكتشاف العديد من االختبلالت والصعوبات.

الفرضية الثانية :إن عممية التشخيص تمكن مسيري المؤسسة مطاحن عمر بن عمر من اتخاذ ق اررات

وقائية تحد من المشاكل والمخاطر التي تيدد المؤسسة والتي تمنعيا من بموغيا ألىدافيا.

 -أهداف البحث:

تيدف ىذه الدراسة إلى الكشف عن أىمية التشخيص وابراز مفيومو الحقيقي وتوجيو مسيري

المؤسسات االقتصادية نحو االىتمام بو ،وكذا محاولة إظيار اآلثار اإليجابية الناتجة عن ممارسة ىذه

العممية في تنمية وتطوير وتحسين أداء المؤسسة وتوسيع مجاليا التنافسي.
 -منهجية البحث:

لموصول إلى تطمعات الدراسة واإللمام بمختمف جوانب الموضوع وتحميل أبعاده وكذا اإلجابة عمى

اإلشكالية المطروحة ،فقد تم االعتماد في الجانب النظري عمى المنيج الوصفي ،أما الجانب الميداني فقد
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تم االستعانة بأسموب المقابمة واالستبيان وىذا لتكوين قاعدة معموماتية بحيث يمكن تحميل المعمومات

المستخمصة من معرفة حقيقة الوضع اإلجمالي لممؤسسة محل الدراسة.

 .2أساسيات حول التشخيص واألداء

لم تعد عممية التشخيص تقتصر عمى المؤسسات التي تعاني صعوبات فقط ،فقد أصبح المدراء
الذين يسعون خمف تحديد أداء مؤسساتيم وكذا ضمان فعالية استراتيجياتيم ييتمون أكثر بتشخيص
وضعية مؤسساتيم ،نظ ار لما قد يقدمو ليم التشخيص من معمومات حول نقاط القوة والضعف في وظائف

المؤسسة ،وكذا الفرص والتيديدات الخارجية.

 .1.2مفهوم تشخيص المؤسسة

يعتبر التشخيص من أىم مواضيع اإلدارة ،إذ يعد من بين المفاىيم األساسية التي يجب إعطاؤىا

أىمية كبرى في تسيير المؤسسة ،فيو أداة ميمة تساعد عمى اكتشاف الصعوبات االختبلالت.

 .1.1.2تعريف التشخيص

يعرف تشخيص المؤسسة عمى أنو" :معاينة معمقة لممؤسسة بطمب من المدير أو المسيرين ،بمجرد

مبلحظتيم ألعراض غير مرغوب فييا تترجم ىذه األخيرة في شكل خمل وظيفي ،وىدفو ىو تحديد
األسباب التي أدت إلى ظيور ىذه األعراض غير المرغوب فييا" ،1وكذا الكشف عن نقاط القوة

والضعف ،الفرص والتيديدات التي تؤثر عمى مستقبل المؤسسة ومنو اتخاذ اإلجراءات التصحيحية،
ويختمف التشخيص حسب القائم بو ،ويمكن أن يقوم بو مسيرون من داخل المؤسسة أو مستشارون من

خارجيا .كما يمكن أن يكون التشخيص ظرفيا أو دائما ،2أي يرتبط إجراءه بحدوث مشاكل أو اضطرابات

في المؤسسة وليس مقرونا فقط بيا ،فالمؤسسة السميمة التي ال تعاني صعوبات قد تقوم بالتشخيص بيدف
تحسين أدائيا أو حتى تستطيع مواجية المنافسة والمحافظة عمى مكانتيا.

 .2.1.2أنواع تشخيص المؤسسة

ىناك أنواع متعددة من تشخيص المؤسسة نذكر منيا:

 .1.2.1.2التشخيص الوظيفي :وييدف ىذا التشخيص إلى قياس احتماالت الخمل الوظيفي من جية،
وتقدير أحسن الطرق لمواجية عدم الكفاءة في وظائف المؤسسة من جية أخرى.3

.2.2.1.2التشخيص المالي :يقوم التشخيص المالي عمى دراسة موضوعية مفصمة نسبيا لمسيولة

والمردودية والييكل المالي ،ودراسة وضعية المؤسسة المالية.4

 .3.2.1.2تشخيص الهوية :إن نجاح أو فشل مؤسسة ما يعتمد في بادئ األمر عمى أفرادىا،
فالمؤسسة ىي كيان تنافسي ،لو شخصية تظير من خبلل تاريخيا وثقافتيا والعبلقات بين أفرادىا ،طريقة
إدارتيا والمحفزات التي تقدميا لموظفييا ،5ويقوم تشخيص اليوية عمى دراسة كل ىذه العناصر.

 .4.2.1.2التشخيص االستراتيجي :يقصد بو تحميل كـل مـن البيئة الداخمية لممؤسسة والبيئـة الخارجية
المحيطة بيا ،لمعرفة مدى التغيرات الحاصمة ولتحديد الفرص والتيديدات ،كذلك معرفة المواصفات
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والميزات التنافسـية مــن أجــل السيطرة عمى بيئتيا الداخمية بشكل يساعد اإلدارة عمى تحديد االستراتيجية

المبلئمة لتحقيق أىداف المؤسسة.6

 .5.2.1.2التشخيص الشامل :وىو تشخيص عام ،يشمل المؤسسة ككل ،أي انو يشمل التشخيص
المالي ،واالستراتيجي والتنظيمي وتشخيص الموارد البشرية ،ىذا النوع من التشخيص ال ييدف إلى إجراء

تحميل جزئي ،بل يسعى إلى الحصول عمى رؤيا شاممة لوضعية المؤسسة ككل.7

 .6.2.1.2التشخيص الداخمي والخارجي :ىو عممية تحميمية لجميع العناصر المكونة لمبيئة الداخمية
والخارجية لممؤسسة ،مما يسمح ليا بمعرفة نقاط قوتيا وضعفيا وكذا الفرص والتيديدات المحيطة بيا
سعيا لتحديد موقفيا التنافسي ،وتحديد الخيارات الممكنة لصياغة أحسن استراتيجية ممكنة ،لبناء وتطوير
مزاياىا التنافسية.8

 .3.1.2أهداف تشخيص المؤسسة
اليدف األساسي من القيام بعممية التشخيص ىو معرفة نقاط قوة المؤسسة لتعزيزىا وتطورىا،
ومعرفة نقاط الضعف وتوضيح األسباب التي أدت إلى ظيورىا ،حيث يساىم في تحميل اإلمكانيات

المادية والمالية لممؤسسة ،كما ييدف التشخيص عموما إلى الكشف عن مدى تحقيق األداء المرغوب فيو

في المؤسسة ومدى قدرة المؤسسة عمى التوافق مع محيطيا.

 .2.2مفهوم األداء

يعتبر موضوع األداء من المواضيع التي نال مفيوميا اىتماما كبي ار من قبل الباحثين وذلك

لتداخل المتغيرات التي تؤثر عميو ،وىو ما زاد من اىتمام جميع المؤسسات بيذا الموضوع بشكل عام.

 .1.2.2تعريف األداء

األداء ىو المقابل لمكممة اإلنجميزية "  "Performanceوالتي تعني "إنجاز العمل أو الكيفية التي

يبمغ بيا التنظيم أىدافو" .9أي أنو" :تأدية عمل وانجاز ميمة من أجل تحقيق األىداف المسطرة" .10وقد
اقتصر الكثير من الباحثين في تحديدىم لمفيوم األداء عمى العنصر المورد البشري دون غيره من الموارد،

والذي ال يمكن أن يعبر لوحده عمى أداء المؤسسة ،إذ أن تحقيق أىدافيا ال يتم إال من خبلل تفاعل

مختمف عناصرىا ومواردىا (المادية ،المالية والبشرية) .لذا أصبح غالبا ما يعبر عن أداء المؤسسة
بمقياسي الكفاءة والفعالية ،فيعرف األداء من قبل أغمب الباحثين عمى أنو" :انعكاس لكيفية استخدام

المؤسسة لمموارد المالية والبشرية ،واستغبلليا بكفاءة وفعالية بصورة تجعميا قادرة عمى تحقيق أىدافيا."11

في الحقيقة محاولة تحديد األداء عمى أساس الكفاءة والفعالية ستجعل مفيومو يقتصر عمى جانب

دون اآلخر ،فاالىتمام سيرتكز عمى النتائج مثبل أكثر من كيفية استخدام الموارد أو العكس ،وىذا سيجعل

األداء عاج از عن تفسير انجازات المؤسسة ككل ،فمفيوم األداء ىو" :مفيوم نسبي (نتيجة لممقارنة بين
النتائج المحققة واألىداف المنتظرة) ،ومفيوم متعدد (تنوع األىداف) ،ومفيوم موضوعي (اعتمادا عمى

العمل الذي يقيم) ".12
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بما معناه ال يمكن الحكم عمى أداء المؤسسة التي حققت أىدافيا والقول بأنو جيد إذا كمفيا

الوصول إليو استعمال الكثير من الموارد يفوق استعمال المؤسسات األخرى ،كذلك بالنسبة المؤسسة التي
لم تحقق أىدافيا بالرغم من استغبلل مواردىا بشكل كامل والحكم بأن أداءىا دون المستوى المطموب.13

باإلضافة إلى بعدي الكفاءة والفعالية ىناك من يضيف البعد االستراتيجي لمفيوم األداء ،فاألداء

يرتبط بقدرة المؤسسة عمى االستمرار بالشكل المرغوب فيو في سوق تنافسية متطورة ،أي بتحقيق الكفاءة
والفعالية في نفس الوقت".14

نستنتج من التعاريف السابقة أن األداء ىو القدرة عمى تحقيق النتائج وفقا لؤلىداف المخططة

باالستغبلل األمثل لمموارد وبأقل تكمفة سواء عمى المستوى االست ارتيجي أو العممي.

 .2.2.2محددات األداء والعوامل المؤثرة

إن أداء المؤسسة يتحدد بمجموعة من العناصر تؤثر أو تتأثر إيجابا أو سمبيا ومنيا ما ىو داخمي

يمكن لممؤسسة أن تتحكم فيو ،ومنيا ما ىو خارجي صعب التحكم فيو.

 .1.2.2.2العوامل الخارجية المؤثرة في األداء :وتنقسم ىذه العوامل إلى عوامل اقتصادية ،اجتماعية،
ثقافية ،تكنولوجية ،سياسية وقانونية تتفاوت في درجة تأثيرىا عمى أداء المؤسسة.

 .2.2.2.2العوامل الداخمية المؤثرة في األداء :تتمثل العوامل الداخمية في مختمف المتغيرات التي يمكن
لممسير أن يتحكم فييا ،ويتم تجميعيا أساسا في مجموعتين رئيسيتين ىما :15العوامل التقنية والعوامل

البشرية ،وىناك من يضيف العوامل التنظيمية.
 .3.2.2أنواع األداء

لؤلداء أنواع عديدة في المؤسسة تختمف باختبلف معايير التقسيم ،ويمكننا عرضيا كاآلتي:

 .1.3.2.2حسب معيار المصدر :وفقا ليذا المعيار يمكن تقسيم أداء المؤسسة إلى نوعين:16

 -األداء الداخمي :ىو أداء متأتي من موارد المؤسسة الضرورية لسير نشاطيا ،وينتج من التوليفة التالية:

أداء بشري ،أداء تقني واألداء المالي.

 -األداء الخارجي :األداء الخارجي ىو األداء الناتج عن التغيرات التي تحدث في المحيط الخارجي

لممؤسسة ،فالمؤسسة ال تتسبب في إحداثو ولكن المحيط الخارجي ىو الذي يولده.
 .2.3.2.2حسب معيار الشمولية :حسب ىذا المعيار يقسم األداء إلى:17

 -األداء الكمي :الذي يتجسد باإلنجازات التي ساىمت جميع العناصر والوظائف أو األنظمـة الفرعيـة

لممؤسسة ،في تحقيقيا دون انفراد جزء أو عنصر لوحده في تحقيقيا.

 -األداء الجزئي :وىو الذي يتحقق عمى مستوى األنظمة الفرعية لممؤسسة ،وىو بدوره ينقسم إلى عدة

أنواع باختبلف المعيار المعتمد لتقسيم عناصر المؤسسة.

 .3.3.2.2التصنيف حسب المعيار الوظيفي :حسب ىذا التصنيف ينظر ألداء كل وظيفة عمى حدا،
ونذكر منو :18أداء الوظيفة التسويقية ،أداء الوظيفة المالية ،أداء وظيفة اإلنتاج ،أداء وظيفة الموارد

البشرية ،أداء وظيفة التموين ،أداء وظيفة البحث والتطوير وأداء وظيفة العبلقات العمومية.
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 .3التشخيص الداخمي كمدخل لتحسين أداء المؤسسة

يستند التشخيص عمى تحميل مكونات البيئة الداخمية لممؤسسة ،لموصول إلى نقاط القوة ،ومن ىنا

جاءت أىمية التشخيص كأداة تعتمد عمييا المؤسسة لزيادة قدرتيا التنافسية وتطوير أدائيا.

 .1.3خطوات تشخيص المؤسسة في تحسين األداء

يمر القيام بعممية التشخيص عمى ثبلث مراحل أساسية تنتيي بوضع تقرير يوضح نتائج

التشخيص وكذا التوصيات.

 .1.1.3المرحمة األولى :تحميل القدرات أو اإلمكانيات الداخمية لممؤسسة

ىذه المرحمة عبارة عن فحص عام لوضعية المؤسسة ،إذ يتم فييا دراسة كافة وظائف المؤسسة

وتحميميا (الوظيفة المالية ،الموارد البشرية ،االنتاج التسويق ...الخ) وذلك كما يمي:

 .1.1.1.3دراسة السياسة العامة لممؤسسة واستراتيجيتها :يجب عمى المشخص أن يحاول فيم
االستراتيجيات المتبعة من قبل مسؤولي الوظائف كل عمى حدا وذلك من خبلل:

 -تقييم الوسائل (الوظائف) :اليدف ىنا ليس القيام بتشخيص جزئي لكل وظيفة عمى حدا بقدر ما ىو

تقييم لمقدرات التي تممكيا المؤسسة ،لذا في المرحمة سيتم التركيز عمى  3محاور أساسية كما يمي:

 تقييم الوسائل البشرية :يقوم الشخص بتقييم الكفاءات ،القدرات وكذا شخصية أفراد المؤسسة ويتم
التركيز عمى فئتين أساسيتين :19المنفذين والمؤطرين (اإلدارة).

 تقييم الوسائل المادية :في الوسائل المادية يتم التركيز عمى عنصرين أساسين ىما :الوسائل
المادية والتكنولوجيا المستعممة.

 تقييم الوسائل المالية :وذلك بدراسة السيولة االستحقاق ،المديونية ،رأس المال العامل ،القدرة عمى
التمويل الذاتي ،المردودية ...الخ.20

 تقييم المؤسسة :وذلك بتحديد ما إذا استطاعت المؤسسة تحقيق النتائج المتوقعة باالعتماد عمىالوسائل المتوفرة لدييا ،وكذا مدى قياميا بمياميا ووظائفيا عمى نحو جيد ،ويركز المشخص عند

تقييمو لممؤسسة عمى دراسة إلدارة ،األداء ،تحميل أسموب التسيير وتقييم ثقافة المؤسسة.21

 .2.1.1.3المرحمة الثانية :دراسة النتائج

وذلك بتحميل المعمومات المستخمصة من المراحل السابقة واستخبلص أىم نقاط القوة والضعف.

 .3.1.1.3المرحمة الثالثة :قياس االنحرافات

ىنا يتم قياس االنحرافات الموجودة بين الكفاءات الضرورية لموصول لؤلىداف مع األخذ بعين
االعتبار تطور المحيط والكفاءات الحقيقية التي تحوزىا المؤسسة.

 .4.1.1.3المرحمة الرابعة :التوصيات

يتم في األخير وضع تقرير يجمع كل النتائج المتحصل عمييا من عممية التشخيص مع

التوصيات المقترحة.
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 .2.3منهجية التشخيص في تحسين أداء المؤسسة
إن البيئة الداخمية لممؤسسة ىي عبارة عن المتغيرات (نقاط القوة والضعف) التي توجد داخل

المؤسسة والتي ال تتحكم فييا اإلدارة العميا عمى المدى القصير ،22انطبلقا من ىذا المفيوم من الضروري
أن تبدأ عممية التشخيص بمرحمة إعدادية يتم فييا جمع المعمومات من مصادرىا المختمفة سواء الداخمية

أو الخارجية ،وتعد ىذه المرحمة ميمة جدا ،فمن خبلليا يستطيع المشخص وضع في تصور أولي
لممؤسسة محل الدراسة ،وذلك من خبلل طرح بعض األسئمة السريعة والعامة والتي غالبا ما تدور

حول :23قطاع النشاط ،معدل النمو ،الخطر ،عمر المؤسسة وحجميا وحالتيا القانونية ،طبيعة النشاطات،
العبلقات مع العمبلء والموردين ،درجة استقبللية القطاع ،تنويع عرض المنتجات...،الخ.

فكل ىذه المتغيرات تساعد المحمل عمى تكوين تصور يساعده في المراحل األخرى البلحقة،

وىناك العديد من أنشطة المؤسسة حيث سنقسم البيئة الداخمية لستة وظائف أو أبعاد ثم سنحاول عرض
أىم الجوانب التي يتناوليا المحمل في تشخيصو لكل وظيفة والتي البد من تقيميا لمعرفة لموقوف عمى

األداء الفعمي داخميا وكذا األداء المرغوب حتى يتمكن من استخراج نقاط القوة والضعف في كل بعد

التخاذ الق اررات المبلئمة التي من شأنيا تحسين األداء كما يمي.
الشكل رقم ( :)10منهجية التشخيص لتحسين أداء وظائف المؤسسة

البيئة الداخلية للمؤسسة

تقليص الفجوة بينهما

وظيفة اإلنتاج
-

وظيفة التسويق

تشخيص

 -الوظيفة المالية

ألاداء الحالي
ألاداء املتوقع

 وظيفة الموارد البشرية -إدارة وأسموب تسيير

تحسين ألاداء

 -نظام معمومات

المصدر :من إعداد الباحثين بناء عمى ما سبق.

 .1.2.3البعد األول :تشخيص اإلنتاج

عند تشخيص ىاتو الوظيفة سيتم التركيز عمى  4أبعاد ىي :24االختيار ،التصميم ،التحديث

والرقابة .وسنحاول من خبلل ىذا التقييم تحميل أنشطة اإلنتاج من اختيار المنتج وتقديمو إلى السوق
(تخطيط اإلنتاج) والرقابة عميو وىذا لمتأكد من حصولو عمى المواصفات المطموبة (الجودة) وبأقل

التكاليف.
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 .2.2.3البعد الثاني :تشخيص التسويق
تحميل أبعاد ىاتو الوظيفة ينصب حول مكونات إدارة عممية التسويق ،وذلك بدراسة إدارة

المعمومات وتنظيم عممية التخطيط االستراتيجي في المؤسسة ،تحميل الفرص التسويقية ،اختيار األسواق
المستيدفة وتطوير البرنامج التسويقي.25

 .3.2.3البعد الثالث :التشخيص المالي
لتحميل وتقييم ىذه الوظيفة في المؤسسة سنركز عمى  3أبعاد ىي :دراسة األداء االقتصادي وربحية

المؤسسة؛ دراسات التوازنات المالية الرئيسية وتحميل المردودية والسيولة في المؤسسة.26
.4.2.3البعد الرابع :تشخيص الموارد البشرية

لتحميل وتقييم ىذه الوظيفة في المؤسسة سنركز عمى  3أبعاد كما يمي :27تحميل الوظائف في

المؤسسة ،تقدير االحتياجات من العمالة في المؤسسة وأخي ار الحفاظ عمى القوى البشرية في المؤسسة.
وتجدر اإلشارة أنو قبل دراسة كل ىاتو النقاط يجب القيام بدراسة كمية لمعنصر البشري في المؤسسة.

.5.2.3البعد الخامس :اإلدارة العامة وأسموب التسيير

يعد النشاط اإلداري من أنشطة المؤسسة الواجب تقييميا ،من خبلل التركيز عمى  4محاور

ىي :28أسموب التسيير المتبع في المؤسسة ،قدرة اإلدارة عمى تحقيق األىداف ،الخبرات اإلدارية المتوفرة
لرجال اإلدارة العميا في المؤسسة ،توزيع لمميام والمسؤوليات وتسيير أصحاب المصالح.

.6.2.3البعد السادس :تشخيص نظام المعمومات

يمكن تمخيص أبعاد التحميل الميمة لوظيفة نظام المعمومات في  4محاور رئيسية ىي :29البنية

التحتية لنظام المعمومات الموجود حاليا في المؤسسة؛ ماذا قدم نظام المعمومات الحالي لممؤسسة؟ دور
نظام المعمومات ضمن استراتيجية المؤسسة؛ ماذا يمكن أن يقدم نظام المعمومات لتطوير لممؤسسة؟

إن إتباع العناصر السابقة يضمن لنا التوصل إلى نقاط القوة ونقاط الضعف في المؤسسة ،ويبقى

تحميميا لكي نتعرف عمى مدى األىمية االستراتيجية ليا.
 .4دراسة حالة مؤسسة مطاحن عمر بن عمر

نشأت مطاحن مجمع عمر بن عمر سنة  2000في بمدية "الفجوج" التي تبعد بـ  5كم عن والية

قالمة .حيث تختص المؤسسة في إنتاج األطعمة األساسية المشتقة من القمح القاسي.

تتفرع مؤسسة مطاحن عمر بن عمر إلى وحدتين :وحدة إنتاج السميد ومشتقاتو »  « MABووحدة إنتاج

العجائن الغذائية »  ،« PABوبذلك تتمثل أنشطة المؤسسة التجارية في :الطحانة ،صناعة منتجات لتغذية
الحيوانات ،صناعة العجائن الغذائية والكسكس ،توضيب وتغميف المنتجات والمواد الغذائية ،بسكتة
حمويات ومنتجات الحمية.

 .4.4تحميل البيئة الداخمية لمؤسسة مطاحن عمر بن عمر

فرضت طبيعة الموضوع الخاضع لمدراسة وخصوصيتو انتقاء مجموعة من األدوات المساعدة عمى

جمع البيانات والمعمومات ،حيث تم االعتماد عمى ثبلث أدوات منيا المقابمة مع بعض المسؤولين في
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المؤسسة قصد جمع بعض المعطيات الستخداميا عند بناء االستمارة بشكل أساسي ،لييتم بعدىا تحضير
استمارة بأسئمة مغمقة (نعم أو ال) مطروحة بدقة حتى تمكننا من الحصول عمى إجابات واضحة ومحددة

حول حقيقة وواقع كل وظيفة ليتم اإلجابة عمييا من قبل رئيس كل وظيفة ،كما استخدمنا كذلك
المبلحظة المباشرة عند المقابمة أو عند اإلجابة عمى األسئمة من قبل بعض رؤساء الوظائف ،بغرض

التأكد من صحة األسئمة ،وتشخيص وضع المؤسسة بعيدا عن الذاتية.
 .1.1.4البعد األول :تشخيص اإلنتاج

تتمثل منتجات المؤسسة باألساس في :السميد بنوعيو (الممتاز ،العادي) ،الكسكس( :رقيق،

متوسط ،خشن ،السفة) ،العجائن :طويمة (سباقيتي رقم  ،04سباقيتي رقم  ،07رشتة ،شعيرات) ،قصيرة
(كود ،بيني ،حمزون ،مكروني ،ساربنتيني ،صدفات ،محمصة ،شعيرية لسان العصفور ،تميتمي ،لوالب)؛

خاصة (كانيموني ،الزانيا ،فارفاليني).

تعتمد المؤسسة في تموينيا بمادتي القمح الصمب والمين عمى الديوان الميني لمحبوب ،والنسبة

الباقية تغطى باالستيراد من العديد من الدول ،إال أن المؤسسة تعتبر أن القمح المورد من الديوان الميني

لمحبوب ليس بالجودة المطموبة مثل القمح المستورد ،وىو ما جعميا سنة  2010تقوم بإنشاء شبكة لتحسين

وتعزيز جودة القمح الصمب ،اليدف منيا ىو تمكين الجزائر من إنتاج القمح بجودة عالية.30

يعد تجييز القمح الصمب النشاط الرئيسي لممطاحن ،ومن أىم مخرجاتو السميد بمختمف أنواعو،

ويتم ذلك وفق معايير الجودة والنوعية مع المحافظة عمى جودة المنتج ،إذ تممك وحدة إنتاج السميد مخب ار
لمراقبة الجودة والنوعية ،وتتم عممية التصنيع في المؤسسة في شكل سبلسل حسب نوع المنتجات.

بالنسبة لمنتج الكسكسي تعد مؤسسة مطاحن عمر بن عمر أكبر منتج لو عمى مستوى البحر

األبيض المتوسط ،بطاقة إنتاجية تقدر ب  6000كغ /ساعة ،تختص في إنتاجو وحدة العجائن ،باإلضافة
إلى إنتاج العجائن األخرى ،عجائن قصيرة بقدرة إنتاج  6500كغ /ساعة ،عجائن طويمة  3000كغ/

ساعة ،وعجائن خاصة  500كغ /ساعة ،ويتم استعمال نفس المادة األولية وىي السميد باإلضافة لمقمح
المين ،وتتم عممية اإلنتاج وفق مخطط اإلنتاج السنوي عمى حسب حجم المادة األولية ومتطمبات السوق

وما تمميو العممية التجارية داخل المؤسسة ،حيث أن لنظام اإلنتاج في المؤسسة القدرة عمى التكيف مع

الزيادة المفاجئة في حجم الطمب في أي وقت.

تطبق المؤسسة الجودة في كافة المراحل اإلنتاجية ،وىذا ما جعميا تحوز عمى شيادة ، ISO1005

فقد قامت المؤسسة بتنفيذ العمميات البلزمة لطرح منتجات تتماشى مع متطمبات الزبائن وتتطابق مع
المتطمبات القانونية والتنظيمية باإلضافة إلى التحسين المستمر لجميع الوسائل .كما تحوز المؤسسة عمى
شيادة  ISO :1001011000المتعمقة بإدارة سبلمة الغذاء.

تعتمد المؤسسة عمى أجيزة ومعدات إنتاجية ذات مواصفات عالية وتكنولوجيا حديثة تم استيرادىا من

الخارج وىي ذات جودة عالية ،ومن أجل سبلمة ىذه المعدات والحفاظ عمييا تقوم المؤسسة بالمراقبة
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الدورية من طرف قسم الصيانة .باإلضافة إلى مراقبة المحيط وتقنيات العمل ،حيث تستعمل المؤسسة
وسائل ناجعة لتفادي عيوب اإلنتاج وتتم صيانة المباني واآلالت دوريا.
 .2.1.4البعد الثاني :تشخيص التسويق

إن إنتاج المؤسسة لمنتجات تتوافق مع السوق ومتطمباتو سمح ليا بدخول األسواق األجنبية
وتصدير منتجاتيا ما عدا السميد إلى الخارج ،إذ تنشط المؤسسة في العديد من األسواق الدولية ،أوربية

(فرنسا ،ايطاليا ،ألمانيا) أسيوية وبعض دول الخميج وافريقيا (تنزانيا ،نيجيريا) .إال أن األسواق الدولية ال
تزال تعد سوقا ثانويا بالنسبة لممؤسسة فيي ال تولي اىتمام كافي لتنشيط المبيعات في ىاتو األسواق ،إذ ال
تقوم بدراسات لمعرفة أذواق المستيمكين األجانب ،حيث تعتمد عمى المعارض لمتعريف بمنتجاتيا وتستعين

بوكبلء لمبيع.

يتمثل السوق الرئيسي لمنتجات المؤسسة في السوق المحمي ،إذ توليو المؤسسة أىمية أكبر،

فالمؤسسة تقوم بإجراء الدراسات لمسوق المحمي قبل الدخول فيو ،كما تقوم بتطبيق المفيوم التسويقي والذي

يشمل التخطيط والتنفيذ والتسعير والترويج لمنتجاتيا من أجل إشباع رغبات المستيمكين وتحقيق أىدافيا،
وىو ما جعميا تكتسب مزايا مقارنة بالمنافسين تتمثل في :السعر الجيد ،منتجات مبتكرة ،التسميم في الوقت

المحدد ،جودة المنتجات وقوة البيع والمرونة والتكيف بسرعة مع السوق .ولقد حصل مديري التسويق
بالمؤسسة عمى خبرة وتدريب كافيان في مجال التسويق.

تعتمد المؤسسة عمى التوزيع غير المباشر لمنتجاتيا لموصول إلى المستيمك النيائي ،لذا فيي ال

تمتمك قنوات توزيع خاصة بيا ،وانما تعتمد عمى قنوات توزيع خارجية عن طريق زبائن الجممة .تمثل
نسبة الزبائن في الشرق النسبة األكبر حيث تقدر بأكثر من  %50وىو ما يمكن تفسيره بالمعرفة الجيدة من
قبل ىؤالء الزبائن لمنتجات عمر بن عمر كون المؤسسة تقع في الشرق باإلضافة إلى سيولة التوزيع.

من أىم أساليب التنشيط التي تستخدميا مؤسسة مطاحن عمر بن عمر ىي :اإلشيار،

اإلعبلنات ،البلفتات باإلضافة لممشاركات في الصالونات والمعارض الدولية كسياسة ترويجية لمنتجاتيا
في األسواق الدولية ،وخاصة المقامة في الدول المستيدفة.

تسعى المؤسسة لتوسيع محفظة منتجاتيا من خبلل عرض جديد متمثل في منتج القيوة وبنكيات

مختمفة ،لكن ال يزال تحت الدراسة ،باإلضافة لمشروع "وحدة تحويل وتجفيف الفواكو حيث تسعى الشركة
إلى خمق منتجات مبتكرة القتحام أسواق جديدة بعيدة عن المنافسة.
 .3.1.4البعد الثالث :التشخيص المالي

ولدراسة أداء ىذه الوظيفة نستعرض النسب التالية:
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الجدول رقم ( :)01النسب المالية لمؤسسة مطاحن عمر بن عمر خالل الفترة ()2015 ،2014
2014

2015

2016

2017

2018

2019

النسبة

1.2

1.2

1.2

1.22

1.21

1.27

نسبة االستقاللية المالية

20.32

20.18

20.49

21.88

20.91

20.19

نسبة االقتراض

83.11

83.21

83

82.04

82.7

78.55

نسبة التمويل الذاتي

20.32

20.18

20.49

21.88

20.91

27.3

معدل تغطية الفوائد

-

4.94

2.25

2.49

33.19

38.66

16.89

16.79

17.03

17.59

17.30

21.45

معدل دوران رأس المال

63.8

66.1

60.91

58.28

60.58

85.43

معدل دوران األصول المتداولة

92.05

73.65

71.66

61.01

75.17

42.24

العائد عمى االستثمار

9.6

6.1

4.25

2.59

6.18

9.47

العائد عمى األصول

1.63

1.69

1.52

0.97

2.36

3.71

هامش الربح

2.54

2.83

2.43

1.71

3.6

4.56

المردودية االقتصادية

9.33

8.85

11.02

5.9

6.54

9.69

377.79

393.58

358.10

324.59

350.23

398.31

نسبة المالءة

نسبة صافي حقوق الممكية إلى

الموجودات

المبيعات إلى حقوق الممكية

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى الوثائق المحاسبية لممؤسسة.

نسبة المبلءة من الجدول أعبله تبين أن المؤسسة ليا القدرة عمى سداد كافة ديونيا سواء قصيرة

األجل أو طويمة األجل من خبلل األصول التي بحوزتيا ،فقد حققت خبلل كل سنوات الدراسة نسبة مبلءة
جيدة وأكبر من الواحد مقارنة بالنسبة المعيارية والتي تقدر بالنصف.

بالنسبة لبلستقبللية المالية تعتبر منخفضة نوعا ما نظ ار الرتفاع نسبة االقتراض واعتماد المؤسسة

عمى الديون الخارجية أكثر من أمواليا الخاصة ،حيث بمغت نسبة االقتراض ما بين ( 78و )%83خبلل

سنوات الدراسة ،أما مساىمة المبلك في الييكل المالي فمم تتجاوز  ،%21وىو ما يزيد من تكاليف
المؤسسة وقد يخفض من قدرتيا عمى االستدانة ،كما يمكن أن يعرضيا لمخاطر عدم القدرة عمى التسديد،

إال أنو ليس حال المؤسسة نظ ار لتحقيقيا لمعدالت تغطية فوائد أكبر من  2وىو ما يشير إلى أن المؤسسة

يمكنيا دفع ديونيا بسيولة.

بالنسبة لمدى كفاءة إدارة المؤسسة في استخدام الموارد المتاحة ليا في اقتناء األصول ،ومدى

قدرتيا عمـى االسـتخدام األمثـل ليـاتو األصول ،فقد حققت عائد عمى األصول أقل من الواحد خبلل سنوات

الدراسة وىو ما يدل عمى أن االستثمارات في األصول الرأسمالية أكبر من حاجة المؤسسة أو أن المؤسسة
ال تستغل األصول بشكل كامل.
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بالنسبة لمعدل دوران رأس المال المستثمر ،فقد كان أقل من الواحد ،ويشير ذلك إلى عدم توازن

كفاءة نشاط االنتاج مع كفاءة أداء نشاط البيع ،حيث كمما كانت معدالت الدوران عالية كمما دلت عمى
حسن االستثمار باألصول وىو ما يدعم التحميل السابق ،نفس الشيء بالنسبة لمعدل دوران األصول

المتداولة ،وتوضح ىذه النسبة مدى مقدرة المؤسسة عمى تحقيق االستفادة المثمى من األصول المتداولة
لدييا في تحقيق أرباح ليا ،ويقيس ىذا المعدل كفاءة إدارة االئتمان ومدى فاعمية سياسات االئتمان
والتحصيل وكمما زاد معدل دوران الذمم المدينة أو متوسط فترة التحصيل كمما كان ذلك مؤش ار جيدا

والعكس بالعكس.

العائد عمى رأس المال المستثمر البد وأال يتجاوز معدل الفائدة عمى اإلقراض بالنسبة لمصناعة،

أقل نسبة حققتيا المؤسسة كانت سنة  2017حيث بمغت  % 2.59وىو أقل من معدالت الفائدة ،لترتفع

مجددا إلى  6.18في العام الموالي لكن يبقى دائما في حدود معدالت الفائدة وىي  ،%5.5وقد حققت
المؤسسة تحسنا ممحوظا سنة  2019بمعدل .%9.47

بالنظر إلى ىامش الربح الذي حققتو المؤسسة نجد أنو منخفضا فيو يتراوح بين  1771و 4756طيمة

سنوات الدراسة ،إال أنو قد ال يدل بالضرورة عمى عدم كفاءة المؤسسة أو انخفاض أدائيا ،فالمؤسسة
تنشط في قطاع الصناعات الغذائية التي تتميز بمعدالت دوران وىوامش مخفضة خاصة بالنسبة لممواد

االستيبلكية األساسية وىي السميد ،خاصة في ظل تقنين أسعار السميد ونظام الحصص المعمول بو.
كما قد يدل عمى وجود العديد من االختبلالت منيا ارتفاع تكمفة التخزين ،ارتفاع تكاليف المستخدمين،
كذلك يمكن رد األمر إلى زيادة نشاط المؤسسة والذي تتزايد معو األعباء الكمية ،حيث تمتص ىاتو

األعباء كل رقم األعمال وتنقص معو األرباح.

أخي ار بالنسبة لممردودية االقتصادية فقد حققت أعمى نسبة سنة  2016بمعدل  %11وىذا راجع

لبلرتفاع في نتيجة االستغبلل ،لتسجل في السنة الموالية مباشرة أقل نسبة قدرت بـ  % 5.9وىذا راجع إلى
زيادة األصول االقتصادية من جية وانخفاض نتيجة االستغبلل من جية أخرى .إن ارتفاع التكاليف

وارتفاع تكمفة رأس المال والذي يمكن رده إلى وجود أصول غير مستغمة وضعف اليوامش كل ىاتو

األسباب السابق ذكرىا أدت إلى ضعف معدالت مردودية المؤسسة.
 .4.1.4البعد الرابع :تشخيص الموارد البشرية

مؤسسة عمر بن عمر تتوفر عمى موارد بشرية تتمتع بخبرات عالية بمجموع ( 110إطار) ،حيث

يبمغ عدد عمال المؤسسة:

 بالنسبة لممطاحن :يبمغ عدد عماليا 300 :عامل منيا  40إطار؛

 بالنسبة لمعجائن :يبمغ عدد عماليا 370 :عامل منيا  70إطار و 60عون تحكم و 240عون تنفيذ.

تقوم المؤسسة باختيار موظفييا عمى أساس الشيادة ،الخبرة والتدريب ،إذ تعمل عمى استقطاب أفراد

يتمتعون بميارات نوعية باإلضافة إلى االختصاصات األخرى لضمان سير العممية اإلنتاجية واإلدارية.
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بعد التوظيف تقوم المؤسسة بمتابعة العمال وتأقمميم مع العمل الجديد ،حيث تعتمد عمى عمميات

تكوين وتدريب لزيادة وتحسين أداء وقدرات العاممين ،ومن ثم تقوم بتقييم األداء من خبلل بجمع

المعمومات الخاصة بالسموك واألداء ،لتحديد مستويات األداء الفعمية التي تدون في بطاقة تقييم األداء ويتم
االستعانة بيا في تحديد مدة العمل.

إال أن تقييم أداء األفراد ال يكون بصورة منتظمة ،وال تؤخذ نتائج التقييم (تقييم أداء األفراد) كأساس

لتحديد األجور والحوافز والترقية.

ال يوجد في المؤسسة نظام لممكافآت عمى األداء الفردي أو الجماعي ،كما أنو ال يتم تحدد مساىمة

األفراد في نتيجة المؤسسة ،لكن بالرغم من كل ىذا توجد لدى العاممين ثقة بالمؤسسة إذ يشعرون بالوالء
اتجاىيا حيث تبقى عبلقة العمال بالمؤسسة جيدة.

إن مستوى انضباط العمال وغيابيم في المؤسسة يعد مستوى متوسط ،حيث تفرض عمييم

المؤسسة عقوبات من أجل الحفاظ عمى انضباطيم في العمل ،وقد يرجع المستوى المتوسط النضباط

العمال إلى نقص اىتمام المؤسسة بمواردىا البشرية وعدم اعتبارىم كأصول ىامة ،حيث يمثمون بالنسبة

ليا مجرد عمال يقومون بتأدية األعمال المطموبة منيم إذ تقوم بإخطارىم بالتوجييات والتعميمات المستقبمية

دون أن تتيح ليم فرص المشاركة وتقديم مقترحات وأفكار جديدة حول تمك التوجييات ،فغياب سياسة

المكافآت والحوافز لؤلفراد المتميزين في أداءىم ،وعدم استخدام المؤسسة لميكانيزمات لقياس رضا العاممين
فييا يدعم ذلك.

 .5.1.4البعد الخامس :اإلدارة العامة وأسموب التسيير
بفضل خبرة مدراء ىذه الوظيفة والمسيرين ومواكبتيم لمتطورات ،فيم عمى صمة دائمة بأىم

التطورات العممية والعممية التي تحدث في ميدان نشاط المؤسسة وذلك عن طريق التكوينات والمنتديات
وغيرىا مما تقدمو المؤسسة ليؤالء فقد استطاعت المؤسسة تجنب العديد من االنحرافات في أدائيا.

تقوم المؤسسة بوضع خطط لمعمل كما تقوم بالتنبؤ بالنتائج ضمن فترات محددة ،مع توزيع المسؤوليات،

فأدوار المسؤولين خاصة محددة ضمن الييكل التنظيمي لممؤسسة (الموظفين بنسبة أقل) ،باإلضافة إلى

توصيف العمل وتحديده ،إذ يوجد توصيف مكتوب لموظائف في المؤسسة يحدد بوضوح واجبات
ومسؤوليات كل وظيفة ،وىو ما ساعد عمى توصيل أىداف المؤسسة بصورة جيدة.

األفراد في المؤسسة مسؤولون عمى تخطيط ،وتحديد أجال وكيفية انجازىم لمياميم ،وكذا تحمل

مسؤولية النتائج ،فالمؤسسة تعطي فرصة لعماليا بتقديم اقتراحات حول تطوير العمل ،كما تشاركيم في
اتخاذ الق اررات المتعمقة بالعمل لكن عمى المستوى التنفيذي فقط ،بالنسبة لتفويض اإلدارة العميا

لمصبلحيات إلى المستويات األخرى ،فيمكن القول أن المؤسسة تعتمد عمى المركزية والبلمركزية ،حيث
تتمثل المركزية في الق اررات لتي تتعمق بمستقبل المؤسسة والبيئة المحيطة بيا كق اررات سياسة التسويق

وق اررات استراتيجية المؤسسة ،أما البلمركزية في المؤسسة فتتمثل في تمك الق اررات الثانوية والروتينية
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األقل أىمية ،والمتعمقة باألعمال واالنشغاالت اليومية حيث يتم ا اتخاذىا يتم بطريقة فورية  ،وفيما يتعمق

بمدى إسيام اإلطارات في عممية اتخاذ الق اررات المرتبطة بالمؤسسة محل الدراسة تم التوصل إلى أن

ىناك عدد قميل من اإلطارات يشاركون في الق اررات االستراتيجية والق اررات التكتيكية وعدد كبير من
اإلطارات تقوم بالمشاركة في الق اررات التشغيمية.

تتبع المؤسسة عدة طرق لمرقابة عمى األداء إال أنيا تبقى غير كافية فاألفراد ال يقومون بإرسال

تقارير عن أدائيم لمعمل ،كما أن المؤسسة ال تقيس مساىمتيم في النتائج المحققة ،في المقابل يوجد في

المؤسسة نظام لمتابعة األفعال المختمفة ،حيث يتعرض كل من يخالف قواعد ومعايير العمل إلى عقوبات
واضحة ومحددة.

 .6.1.4البعد السادس :تشخيص نظام المعمومات
تتوفر المؤسسة عمى أحدث أجيزة الحاسوب وأفضميا تصل إلى جميع المكاتب واإلدارات واألقسام،

وشبكة الحاسوب الموجودة في المؤسسة حديثة وتتناسب مع احتياجات العمل.

المؤسسة تستخدم شبكات االتصال داخمية ) (intranetفي مزاولة أنشطتيا وربط حواسيب أقساميا

بشكل دائم ،قائمة عمى ىندسة  ،(Métropolitain Area Network) MANتوفر المؤسسة عمى تدفق عالي

لبل نترنيت ساعدىا عمى التعامل الكترونيا مع شركائيا وموردييا وزبائنيا ،كما أنيا تمتمك موقع الكرتوني
خاص بيا .تستخدم المؤسسة أنظمة تشغيل خاصة بالعمل ( ،)System d’exploitation spécialiséكما

تتوفر عمى أنظمة حماية لمسجبلت اإللكترونية الخاصة بالعمل ،كما تقوم المؤسسة بتحديثات عمى مستوى
برامج اإلعبلم اآللي.

منذ سنة  2014بدأت المؤسسة في استخدام برنامج  SAPوذلك من أجل تفعيل االتصاالت داخميا،

يساعد ىذا البرنامج المؤسسة عمى تحميل ونشر وتحسين التطبيقات باإلضافة إلى كسب كثير من القدرة
عمى التنبؤ البلزم اعتمادا عمى المعطيات الستخراج نتائج تحميل قريبة من الواقع ،كما يقوم ىذا النظام

بربط المدير العام ومدراء األقسام األخرى مباشرة بعد أن كان االتصال عن طريق الوثائق واألوراق أصبح

الكترونيا ،أين يتم إرسال الوثائق والممفات آليا إلى المدير العام واإلدارة العامة ليتم توقيعيا واعادة

إرساليا آليا في نفس اليوم ،وىو ما ساىم في تقميص وقت االنتظار وتضييق حجم االتصاالت .إال أنو

ونظ ار لعدة عراقيل لم يتم تفعيل جميع وظائف ىذا النظام واستغبللو استغبلل أمثل.

وفي بداية سنة  2016شرعت المؤسسة في تركيب نظام خبير  WARPيقوم ىذا النظام بجمع كل

المعمومات التي يتم إدخاليا في أي جياز حاسوب داخل المؤسسة ثم يقوم بمعاجمتيا وتصنيفيا وتوزيعيا
لؤلطراف التي ليا عبلقة بيا ،وىذا يكون آليا ،وىو ما يساعد عمى توزيع المعطيات والميام عمى مختمف

مستويات الييكل التنظيمي في المؤسسة.

تمتمك مؤسسة مطاحن عمر بن عمر تكنولوجيا وتقنيات حديثة تساعدىا في تحقيق التنسيق

والتكامل بين مختمف الوظائف والوحدات ،إال انو غير مفعل بطريقة جيدة ،حيث أنو من بين العوائق التي
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يجدىا األفراد ىو عدم وصول المعمومات وتدفقيا بسيولة ،فالمؤسسة تستثمر في أنظمة المعمومات لكن ال
تستغميا استغبلال أمثل إذ لدييا مشاكل في التطبيق ،من بينيا توفير الكفاءات البشرية المتخصصة ،وكذا

تعدد المستويات اإلدارية في المؤسسة وىو ما حد من سرعة انتشار المعمومة وتدفقيا ،باإلضافة لعدم

وجود الصبلحيات الكافية التخاذ الق اررات االستراتيجية اعتمادا عمى ما يقدمو النظام من معمومات،

فالمؤسسة ال تعطي لتطوير نظم دعم القرار حي از ضمن عممية التطوير التنظيمي الشامل.

 .2.4نقاط القوة والضعف لمؤسسة مطاحن عمر بن عمر

بعد عممية تشخيص وتحميل وظائف المؤسسة تأتي مرحمة استخبلص نقاط القوة والضعف حتى

نتمكن من اقتراح التوصيات التي تعتبر أىم مرحمة في عممية التشخيص.

الجدول رقم ( :)02نقاط قوة وضعف مؤسسة مطاحن عمر بن عمر
الوظيفة

نقاط الضعف

نقاط القوة

تنوع منتجات المؤسسة ،جودة المادة األولية ،قرب ارتفاع تكمفة التخزين ،التموين من الديوان الوطني لمحبوب
موقع المؤسسة من مصادر التموين بالمادة األولية ،يتبع نظام الحصص (الكوطة).
قدرة كبيرة عمى التخزين ،تطبيق الجودة في عمميات
االنتاج

االنتاج ،متابعة يومية لعمميات االنتاج ،مرونة الجياز
اإلنتاج وتكيفو مع الزيادة عمى الطمب ،المؤسسة
تحوز عمى شيادات إيزو ،أجيزة ومعدات إنتاجية
ذات مواصفات عالية وتكنولوجيا حديثة ،صيانة
دورية لآلالت.
عبلمة تجارية قوية ،تقديم لمنتج بالمواصفات

غياب الدارسات السوقية وبحوث التسويق الدولي ،المؤسسة

المطموبة ،حصة سوقية كبيرة (الرائدة في إنتاج ال تقيس رضا العمبلء عمى منتجاتيا ،االعتماد عمى التوزيع
الكسكس) ،استخدام تقنيات جديدة لتطوير المنتجات غير المباشر ،تركز زبائن المؤسسة في جية واحد (أكثر من
التسويق

الحالية وابتكار منتجات جديدة ،التجديد الدوري لقاعدة النصف في الشرق) ،ضعف في النشاطات التسويقية
معمومات العمبلء ،خبرة وتدريب كافيان لمديري

والترويجية لمخارج.

التسويق بالمؤسسة في مجال التسويق ،منافذ توزيع
مبلئمة ،تنوع أساليب اإلشيار والتنشيط لمنتجاتيا.
نسبة المبلءة جيدة ،القدرة عمى توفير السيولة واحترام ارتفاع نسبة االقتراض ،استقبللية المالية تعتبر منخفضة،
التزاماتيا ،سيولة الحصول عمى القروض ،قدرة عمى عدم استغبلل األصول بشكل كامل ،مبيعات ال تتناسب مع
المالية

حجم استثماراتيا ،عدم توازن كفاءة نشاط االنتاج مع كفاءة

سداد الديون.

أداء نشاط البيع ،ىامش ربح منخفض ،ارتفاع تكاليف
المستخدمين ،غياب تطبيق نظام محاسبة التكاليف.
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سيولة تجديد اليد العاممة ،القدرة عمى استقطاب غياب سياسة المكافآت والحوافز لؤلفراد ،ليس لدى المؤسسة
الخبرات الجيدة لممنظمة ،موارد بشرية تتمتع بخبرات ميكانيزمات لقياس رضا العاممين فييا ،غياب نظام لتقييم
الموارد
البشرية

عالية وذات كفاءة مؤىمة لمقيام باإلعمال المطموبة ،أداء األفراد بصورة منتظمة ،ال يتم تحديد مساىمة األفراد في
اعتماد برنامج واضح لمتدريب والتأىيل لمكادر نتيجة المؤسسة.
اإلداري،

والء وانتماء العاممين،

نظام

المرتبات

واألجور يحمي حقوق العمال.
اإلدارة

العامة

وأسموب
التسيير

الخبرة اإلدارية لمسيري المؤسسة ،وجود ىيكل واضح

نقص تفويض اإلدارة العميا لمصبلحيات إلى المستويات

لئلدارة ووظائفيا وعممياتيا ،بقاء المسيرين عمى صمة

األخرى ،نقص متابعة األفراد فيم ال يقومون بإرسال تقارير

دائمة بأىم التطورات العممية والعممية ،توصيف العمل

عن أدائيم لمعمل.

وتحديده بوضوح ،يمتمك العمال القدرة عمى التواصل
مع بعضيم البعض بسيولة ،يوجد اتصال بين
الموظفين ومختمف القيادة في المؤسسة.
شبكة حاسوب حديثة وتتناسب مع احتياجات العمل ،عدم توفير الكفاءات البشرية المتخصصة لبلستخدام الفعال

نظام

بيانات ذات سعة كبيرة لتخزين البيانات ( ،(BDDلنظم المعمومات الخبيرة في المؤسسة ،ال يتم إعداد
المؤسسة تستخدم شبكات االتصال داخمية
االستراتيجية وفقا لما يقدمو نظام المعمومات في المؤسسة.
) (intranetقائمة عمى ىندسة  ،MANتتوفر عمى

المعمومات أنظمة حماية لمسجبلت اإللكترونية الخاصة بالعمل،

تقوم المؤسسة بتحديثات عمى مستوى برامج اإلعبلم
اآللي،

تغطية كافية لوحدات المؤسسة بوسائل

االتصال.

 .5الخاتمة

المصدر :من إعداد الباحثين بناء عمى ما سبق

في بعض األحيان يقدم محيط المؤسسة فرصا جيدة إال أن المؤسسة ال تستطيع استغبلليا نظ ار
لوجود نقائص في بيتيا الداخمية ،فالمسيرون يجب أن يتخذوا ق ارراتيم بناءا عمى القدرات المتاحة والفعمية
في المؤسسة مع ضرورة مقارنتيا مع الفرص المتاحة في بيئة المؤسسة حتى يتمكنوا من تحسين أداء

مؤسساتيم ،من ىنا تبرز أىمية عممية التشخيص التي يجب عمى المؤسسات الوطنية إدراكيا والمسارعة
في تطبيق منياجيتيا لمكشف عن نقاط القوة والضعف في مؤسساتيم .بعد القيام بتشخيص وضعية
مؤسسة مطاحن عمر بن عمر فقد خمصنا لمعديد من النتائج نوجزىا كاآلتي:

 بفضل السياسة المتبعة في السنوات األخيرة حققت المؤسسة العديد من المزايا التنافسية من حيث جودةالمادة األولية وقربيا من مصادر التموين ،وكذا جودة منتجاتيا والتزاميا بالمعايير الدولية ،امتبلكيا
لشبكة نقل واليد العاممة المؤىمة باإلضافة التكنولوجيا الحديثة التي تحاول أن تواكبيا من حيث اآلالت
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والمخابر وأنظمة المعمومات وغيرىا ،إال أن ىذا لم يمنع وجود العديد من نقاط الضعف في أكثر من
وظيفة في المؤسسة والتي استطعنا اكتشافيا من خبلل عممية التشخيص؛
 المؤسسة تنشط في العديد من األسواق األجنبية وتصدر كل منتجاتيا ماعدا منتج السميد ،إال أنيا التولي االىتمام الكافي لعممية التصدير ،حيث تعتبر األسواق الدولية أسواقا ثانوية بالنسبة لميا ،كما

أنيا تفتقد لمخبرات والميارات البلزمة لمترويج بالخارج؛

 -تعاني المؤسسة من ارتفاع التكاليف منيا تكاليف التخزين فبل توجد سياسة واضحة تجاه المخزونات

سواء أكانت من المواد األولية أو من المنتجات الجارية أو من المنتجات النيائية التي تنتج المؤسسة

منيا كميات أكبر من الكميات المتوقع بيعيا ،باعتبار أن المؤسسة تبيع كل ما تنتجو فيي ال تقوم
بدراسات لمتنبؤ بالطمب ،فيي تركز اىتماميا حول االنتاج واشباع حاجات العمبلء؛

 ىوامش ربح المؤسسة منخفضة نظ ار لوجود اختبلالت في التسيير العقبلني الستيبلكاتيا وارتفاعتكاليف التخزين؛ كما أن سياسة االستقطاب والتوظيف ساىمت في زيادة مصاريف المؤسسة؛

 المؤسسة ال تستغل أصوليا بشكل كامل ،كما أن توسيعيا الستثماراتيا وخاصة المعدات التقنيةواألدوات الصناعية أثر عمى تسيير المؤسسة لدورة استغبلليا ما يجعميا بحاجة لمصادر تمويل
إضافية؛
 المؤسسة تستقطب أفراد يتمتعون بالميارات ،كما أن أفرادىا مؤىمون لوظائفيم تأىيبل جيدا ،إال أن ىناكنقص اىتمام المؤسسة بمواردىا البشرية ففقد الحظنا غياب سياسة الحوافز والكفاءات في المؤسسة؛
 تتوفر المؤسسة عمى نظام معمومات متطور ،فالمؤسسة تستثمر في أنظمة المعمومات لكن ال تستغميااستغبلال أمثل.

من ىنا يمكننا اقتراح التوصيات اآلتية:
 عمى المؤسسة االىتمام بدراسة األسواق الدولية لمتحقق من مدى جودة المنتجات المصدرة من وجيةنظر المستيمك األجنبي ،ودرجة رضاه عنيا؛
 االستعانة بخبرات االستشاريين المختصين في مجال الترويج في األسواق الدولية المستيدفة لمقيامبالحمبلت اإلعبلنية وليس فقط االعتماد عمى المعارض الدولية ،مع تعزيز االشتراك في ىذه األخيرة؛
 الشراء عند الحاجة دون تكوين مخزونات؛ العمل عمى تخفيض التكاليف وتحقيق اقتصاديات الحجم لموصول إلى ريادية الكمفة كميزة تنافسية؛ تحميل تكاليف الجودة واالعتماد عمى نظام محاسبة التكاليف عمى أساس األنشطة؛ مراجعة إدارة األصول إما بالتخمص من األصول غير العاممة أو تقميص مستوى استثماراتيا إلى الحدالذي يتوافق مع مواردىا المالية ،خاصة في ظل تنامي احتياجاتيا؛
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 تنشيط المبيعات حتى تتناسب مع حجم استثماراتيا وذلك بتوسيع توغميا في السوق فأغمب زبائنالمؤسسة مركزين في الشرق؛

 تطبيق أسموب اشتراك العاممين في مراحل تحميل المشاكل والتشخيص وصنع الق اررات الخاصة بالحمولالبلزمة لتحسين اإلنتاجية؛
 رفع دافعية الموظفين عن طريق دعميم بمزيد من الحوافز المادية والمعنوية ،مع التأكيد عمى ربطالحوافز بشكل مباشر مع نتائج األعمال إيجابا أو سمبا؛
 عمى المؤسسة أن تستثمر في تكوين كفاءات بشرية لضمان استخدام أمثل لنظم المعمومات الخبيرة فييا. .6االحاالت والمراجع
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