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نظام المعلومات وانعكاساته على األداء في المؤسسة االقتصادية

نظام المعلومات وانعكاساته على األداء في المؤسسة االقتصادية
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ملخ ــص :
إن التّطورات التّكنولوجيّة والتّنافسية  ،أكدت على حاجة املؤسسة إىل معرفة كل جديد يف البيئة
ملؤسسة النّاجحة هي القادرة على
الداخلية واخلارجية هلا  ،حيث أ ّن هذا العصر هو عصر املعلوماتية .وا ّ
حتصيل كل ما تريده من املعلومات يف الوقت املناسب  ،أل ّن تصميم و بناء نظم املعلومات النّاجحة ،
املؤسسة و خارجها ،لذا فهي ال تكتفي
ملحة مت ّكن ّ
أصبح ضرورة ّ
املسّيين من معرفة ما جيري يف داخل ّ

الريادي و ال بنفس األساليب ونظم املعتادة ،بل حتاول الدخول إىل
باألداء العادي للوصول إىل مركز ّ
مسار البحث و التطوير .
الكلمات المفتاحية  :املعلومات ،نظام املعلومات  ،األداء .
Abstract :
Technological developments and Competitiveness stressed the need of the enterprise
to know all that is new in the internal and external environment, where this is the era of
information. Successful enterprise is capable of collecting all what it needs for
information at the appropriate time, because the planning and building systems of
successful information has become an urgent necessity to enable managers to know
what is happening in within the enterprise and outside it, and therefore, it is not enough
only the normal performance to be the leader and not with the same methods and the
usual systems, but trying to enter the path of development and research.

Key words : information , system information , performance.
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مقدمة :
إن التحوالت والتغّيات املتسارعة يف احمليط احلايل للمؤسسة وما صاحبها من تطورات تكنولوجيا وتنافسية
،أكدت على حاجة املسّي يف معرفة كل جديد يف البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة  ،وما يصاحبها من فرص
وهتديدات ،والسبب هو التّطور اهلائل يف تكنولوجية املعلومات واالتصاالت ،اليت أصبحت تشكل عنصرا رئيسيا
يف تقرير جناح تلك املؤسسات.
املؤسسة النّاجحة هي القادرة على حتصيل كل ما تريده من
فقد أصبح هذا العصر يسمى" بعصر املعلومات" و ّ
املقومات يف مقدمتها تأكيد
املتفوق يتطلب توفر جمموعة من ّ
املعلومات يف الوقت املناسب ،وإن حتقيق األداء ّ
جودة املنتج  ،و كفاءة نظام إدارة املوارد البشرية  ،لذا اعتمدت جل املؤسسات على النظم املعلوماتيّة  ,وحماولة
الربط بني املستوى التّنفيذي والقيادي ،لزيادة فعاليّة
أقلمتها ومتطلّبات كل وظيفة ،وتؤدى هذه النظم دورا يف ّ
املؤسسايت.
وحتسني األداء ّ

املسّيين من معرفة ما جيري يف
ملحة مت ّكن ّ
وهذا يعين أن تصميم وبناء نظم املعلومات النّاجحة  ،أصبح ضرورة ّ
تغّيات يف البيئة
القوة ونقاط ّ
الضعف ،وحتليل ما حيدث من ّ
وظائف ّ
املؤسسة ،وهو ما يسمح بتحديد نقاط ّ
الداخليّة و اخلارجيّة.
الريادي  ،وال بنفس األساليب ونظم املعتادة
فمن الواضح أن ّ
املؤسسة ال تكتفي باألداء العادي للوصول إىل مركز ّ
 ،أل ّن مواكبة التّغيّي وانتهاج مسار البحث والتّطوير هنجه التحديث و التّجديد.
املؤسسات تبىن نظام املعلومات مالئم لتغّيات احمليط به  ،وحتسينه مبا يتالءم
ومن هذا املنطلق جيب على ّ
املؤسسة من املعلومات  ،واستخدامات تكنولوجيّة لتحسني أداءها ,نظرا ألمهيّة هذه األخّية كأداة
واحتياجات ّ

لتحسني التّسيّي و حتقيق التّميز ،ألن معظم مسؤويل املؤسسات ال يدركون أمهية تبين النظم املعلوماتيّة كأداة لتقرير
جناح املؤسسة و تفوقها.
إشكالية البحث:
وبناءً على ما تقدم ميكن طرح اإلشكالية التالية :
ما مدى مسامهة نظام املعلومات يف حتسني األداء مبؤسسة املطاحن الكربى للظهرة ؟
األسئلة الفرعية :
ويندرج ضمن هذا التساؤل جمموعة من األسئلة الفرعية :
• ما املقصود بنظام املعلومات؟
• ماذا نعين باألداء ؟ وما مكوناته؟
• هل النظام املعلومات وسيلة لتحقيق األداء املتفوق؟
• ما واقع النظام املعلومات يف مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة؟ وما أثره على األداء؟
الفرضيات:
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من أجل تفسّي اإلشكالية  ،ميكن صياغة الفرضيات التالية :
 نظم املعلومات أداة حديثة بدأت تستخدم مؤخرا يف بعض املؤسسات اجلزائرية بعد وعى املسّيين
بأمهيتها.

 توفر املورد البشري الفعال ،يعد السبب يف قدرة املؤسسات على حتقيق األداء املتفوق ،يف ظل تبين نظام
املعلومات فعال.
أهمية الدراسة :
و تكمن أمهية الدراسة خصوصا يف :

 أمهيّة موضوع الدراسة واملتمثل يف نظام املعلومات وأداء املؤسسة.
 مدى مسامهة نظام املعلومات يف حتسني أداء املؤسسة.

أهداف البحث:
 حماولة ربط اجلانب النظري مبا هو واقع يف املؤسسات اجلزائرية.
 إبراز نظام املعلومات كمدخل من مداخل حتقيق األداء العايل.

 حماولة إجياد الصلة بني أثر اعتماد النظم وبناء امليزة التنافسية ،اليت هي نتيجة ألفضل أداء.
المنهج المتبع :

مت االعتماد يف دراستنا هلذا املوضوع على املنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل الدراسة و اإلحاطة مبختلف

جوانب املوضوع  ،ووصف خصائصه بتجميع البيانات واملعلومات اخلاصة به  ،إضافة إىل استخدام منهج دراسة
احلالة فيما يتعلق بالدراسة امليدانية.
تقسيمات الدراسة :
و لتحليل و إثراء هذا املوضوع ارتأينا تقسيم حبثنا إىل :
المحور األول  :التأطير النظري لنظام المعلومات وأثره على األداء في المؤسسة .
المحور الثاني  :تقديم عام للمطاحن الكبرى للظهرة بمستغانم .
المحور الثالث  :تشخيص عام لنظام المعلومات و األداء المؤسسي بالمطاحن الكبرى للظهرة .
الجـ ـ ـ ـ ـ ــانب النظري :
المحور األول  :التأطير النظري لنظام المعلومات وأثره على األداء في المؤسسة
يف عصر الثورة املعلوماتية ،أصبحت املعلومة أهم مورد متتلكه املؤسسة  ،من خالل توفرها على النظام
املعلومات الذي يتيح هلا جتميع املعلومات ومعاجلتها واستعماهلا مبا يتالءم وحاجياهتا.
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أوال  :مفاهيم عامة حول األداء ونظام المعلومات .
 -1مفهوم األداء و مكوناته :
أ -تعريف األداء  :نعين باألداء "درجة حتقيق و إمتام املهام املكونة لوظيفة الفرد ،ويعكس كيفية اليت حيقق

هبا الفرد متطلبات الوظيفة ،وعليه يتم التمييز بني األداء واجلهد"  . 1فاجلهد يشّي على الطاقة املبذولة،
أما األداء فيقاس على أساس النتائج اليت حققها الفرد.

ب-

2

مكون ــاته :و يتكون من ما يلي :

 الفعالية  :هي أداة مراقبة يف املؤسسة و هي قدرة املؤسسة على القيام وحتقيق نشاطها املرتقب والوصول
إىل األهداف املنشودة.وتقاس الفعالية بالعالقة التالية :
الفعالية = ( قيمة المخرجات الفعلية  /قيمة المخرجات المتوقعة ) × 100



الكفاءة  :تعرف على أهنا االستخدام األمثل للموارد املؤسساتية بأقل تكلفة ممكنة دون حصول أي هدر.

و تقاس الكفاءة بالعالقة :
الكفاءة = المخرجات  /المدخالت

 -2مفهوم نظام المعلومات :

"هو جمموعة البيانات واألفراد و اإلجراءات واملاديات والربجميات اليت تعمل مع بعضها البعض لتحقيق هدف

إدارة املعلومات".3
4
وتتمثل أهدافه فيما يلي:

 ربط النظم الفرعية للمؤسسة مع بعضها ،يف نظام متكامل ،ما يسمح بتدفق البيانات واملعلوماتبني تلك النظم،
 املساعدة يف ربط النظم الفرعية باهلدف العام للمؤسسة ، املساندة يف عملية صنع واختاذ القرار ،يف مجيع املستويات التنظيمية من خالل توفّي التقاريرالالزمة، الرقابة على عملية تداول البيانات واملعلومات وحفظها.5
وتتلخص فوائده يف العناصر التالية:
 حتديد قنوات االتصال بني وحدات اإلدارية ، التنبؤ باملستقبل ،وتقييم األنشطة وتعديل االحنرافات، هتيئة الظروف الختاذ القرار يف الوقت املناسب و باملعلومة املالئمة، حفظ والرقابة على املعلومات وتزويد املستفيدين عن التطورات احلديثة.مجلة االقتصاد والتنمية -مخبر التنمية المحلية المستدامة -جامعة يحيى فارس -المدية
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6

يقوم النظام باستخدام مخسة موارد أساسية هي :

الشكل رقم ( : )01منوذج لنظام املعلومات ويوضح أهم املوارد واألنشطة.

المصدر :منال حممد الكردي ،جالل إبراهيم العيد ،مرجع سبق ذكره  ،ص .24
ث ـ ـ ـ ـ ــالثا  :أثر نظام المعلومات على األداء في المؤسسة
إن الدور الذي يلعبه نظام املعلومات يف تطوير شبكات االتصاالت رغبة يف حتسني األداء والذي من شأهنا أن
7

تؤدي إىل ما يلي:
 االستغناء عن الكثّي من العمليات اإلدارية ذات الطابع الروتيين، حتسني عملية تدفق املعلومات ورفع كفاءهتا،-

8

حتسني املمارسات اإلدارية و تسهيل إدارة العمليات،
تكامل اهليكل التنظيمي واإلداري،
حتسني مستوى العام لالتصال داخل املؤسسة،
مواكبة التطور بسرعة عالية وتنفيذه ملواكبة التطورات يف األداء واإلجناز،

 تفعيل آليات احلوكمة الشركات لرفع األداء ،و متيز املؤسسة باستغالهلا األمثل ملواردها املتاحة.الجانب التطبيقي :

بعد التطرق إىل الدراسة النظرية من خالل حماولة دراسة نظام املعلومات وأثره على األداء يف املؤسسة  ،وحماولة

إسقاط أهم ما ورد فيه على املؤسسة املطاحن الكربى لظهرة  ،و هي مؤسسة صناعية تنشط يف قطاع الصناعات
الغذائية .
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المحور الثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني  :تقديم عام للمطاحن الكبرى للظهرة بمستغانم
أوال  :التعريف بالمطاحن الكبرى للظهرة )( Grands Moulins du Dahra

تعد مؤسسة "املطاحن الكربى للظهرة " من أهم فروع جمموعة " متيجي " ،هي شركة ذات أسهم ذات طابع

خاص و هلا نشاط صناعي و جتاري  ،وفرت كل اإلمكانيات البشرية والتقنية الالزمة اليت جعلتها من أهم

املركبات الصناعية يف حتويل احلبوب و مشتقاهتا باجلزائر تقع يف الغرب اجلزائري يف مدينة مستغامن و توظف أكثر
من مائتني عامل مسّيين من طرف فريق متعدد اخلربات ذو حيوية وكفاءة عالية ،تتميز بالرتكيز على النوعية
الطبيعية و اجلودة العالية ملوادها األولية اليت ختضع ملراقبة مستمرة أثناء عملية اإلنتاج وذلك لتلبية طلبات
املستهلكني كما تتميز باحملافظة على البيئة من خالل مجيع عمليات حتويل القمح اعتمادا على خربة عدة أجيال
يف جمال زراعة القمح  ،و يف اجملال التجاري تقوم بشراء حبوب القمح و الذرة وإعادة بيعها على حاهلا إىل الزبائن
و املؤسسات األخرى دون إدخال أي تغيّي عليها.
حصلت على شهادة االيزو  ، ISO 9001 : 2008و هي تعرف حتسني يف نظام إدارة أعماهلا  ،و حصلت
على شهادة  ISO 1725اخلاصة باملخرب ،و هي بصدد التحضّي للحصول على شهادة  ISO 22000املرتبط
باألمن والنظافة.
كانت اخلطوة األوىل لإلنتاج سنة  2002مع وجود عدد من املنافسني املهمني  ،و إىل غاية  2014سجل معدل
النمو السنوي ارتفاعات متتالية فهناك تطور جيد يف الطاقة اإلنتاجية للمطاحن.
وحدة املطاحن الكربى للظهرة تضم عدة نشاطات و تقدم تشكيلة عريضة من املنتوجات املتنوعة من السميد ،
الفرينة  ،الكسكس املعروفة باسم "سفينة".

تغطي املطاحن الكربى للظهرة قسطا كبّيا من حاجيات الغرب اجلزائري من املنتوجات الزراعية مع الطموح
للوصول إىل تزعم السوق الوطنية .
ثـ ـ ـ ـ ــانيا  :البيئة المحيطة بالمؤسسة
 -1المؤسسة كنظام

:

تتسم املؤسسة بأهنا تتخذ نظام املفتوح والذي يتضمن عدة خصائص نذكر أمهها :
 االهتمام بتأثّي البيئة على املؤسسة و تأثّي هذه األخّية (املؤسسة) عليها ، التغذية العكسية  ،االستقرار ، التوازن بني أنشطة املصاحل اإلدارية واحمليط اخلارجي  ،بتوفر تدفق املعلومات املالئم ( املنافسني ،الزبائن،املوردين...اخل) .
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الشكل رقم ( : ) 02المطاحن الكبرى للظهرة كنظام مفتوح وتدفقات المعلومات .
مؤسسة اخلدمة

الزبائن

االجتماعية
األهداف

قوانني وتشريعات

واخلطط

مؤسسات املالية

الدولة

والربامج

التغذية الراجعة
مصلحة

املسامهون يف جممع

مدخالت

الضرائب

األموال

التشغيل و

تكنولوجيا
مواد أولية(احلبوب,

التكوين

املعلومات

مراجعة القوى

معلومات
معاهد التدريب و

مخرجات

متيجي

منتجات

العاملة

متنوعة
املوردون

الذرة.).....

المصدر :مصلحة التجارة و التسويق.

 -2محيط المؤسسة :

تتواجد مؤسسة " املطاحن الكربى للظهرة" يف بيئة تعرف بعصر املعلوماتية  ،و التغّيات التكنولوجية اليت

جتربها على دراسة احمليط  ،للحصول على املعلومة الصحيحة  ،اليت هتدف إىل وضع املخطط األنسب للمؤسسة
و اهلدف منه :
 اختاذ القرارات السليمة، التوجيه األمثل للموارد.و من أهم هذه التحديات نذكر :
 المحيط االقتصادي  :يتميز بالديناميكية  ،لذا وجب معرفة التطورات يف أسواق رأس املال  ،وسوق العملألن املطاحن دائما يف حاجة إىل العمال املتخصصني و املؤهلني  ،ودراسة العرض والطلب يف السوق .
 -المحيط التكنولوجي :يرتبط بالعامل اآليل و الربجمة  ،و التطور املعريف  ،ما يفرض رقابة دائم األداء يف

املؤسسة والتنبؤ باملستقبل.

 -3تحليل المنافسة .تقوم املؤسسة بتبين نظام معلومات ،ليوفر هلا املعلومة السريعة و الدقيقة لتحليل املنافسة
من خالل التشخيصات املوضحة .
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الجدول رقم ( : )01نقاط القوة و نقاط الضعف للمطاحن الكربى للظهرة .
المتغيرات

نقاط القوة

تنوع اإلنتاج

×

حركة املبيعات

×

نقاط الضعف

البحوث والتطوير
هيكل الزبائن

×
×

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد علة معلومات من املؤسسة .
الجدول رقم ( : )02الفرص و التهديدات للمطاحن الكربى للظهرة .
التهديدات

الفرص
امتالك املؤسسة العالمة القوية

وجود املنافسة احلادة ملنتج السميد

سيطرة املؤسسة على سوق املعجنات

ضيق تشكيلة منتج الشيبس و رقائق فطور الصباح

تويل املؤسسة االستّياد بنفسها

زيادة أسعار املادة األولية (القمح ،الذرة)

السيطرة على السوق يف الغرب اجلزائري

تعامل املؤسسة مع قلة من الزبائن

اعتماد اجملمع ملقياس اجلودة ISO-9001

هجرة الكفاءات

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على معلومات من املؤسسة .
 -4معرفة السوق :تقوم املطاحن جبمع املعلومات الكمية والنوعية و بصفة مستمرة ألن السوق يف تغّي دائم ،
و ذلك للوصول إىل املنتج األفضل للحصول على احلصة السوقية األكرب ،و املنافسة احلقيقية تأيت بالتأقلم
املؤسسات مع التطور التكنولوجي مما اكسبها منافسني يف نشاط عملها .
الجدول رقم ( : )03يوضح أهم املنافسني للمطاحن الكربى للظهرة .
الوالية

اسم المن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافس
مطاحن شور خالد

مستغامن

مطاحن سيدي بن ذهبية

مستغامن

مطاحن سيم

البليدة

مطاحن عمر بن عمر

قاملة

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على معلومات من املؤسسة .
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المحور الثالث :تشخيص عام لنظام المعلومات و األداء المؤسسي بالمطاحن الكبرى للظهرة .
إن احمليط الذي تنشط فيه املؤسسة جيعلها حباجة ماسة إىل نظام معلومايت  ،الذي يوفر هلا أساليب األفضل
لالستغالل األمثل للموارد  ،و رفع و حتسني أدائها .
أوال  :دراسة نظام المعلومات للمطاحن الكبرى للظهرة
تستخدم الشركة حاليا برناجمني للحاسوب  ،الربنامج احلاسويب األول يعرف باسم "(Systhéme " S.A.P

) d’Aplication Productو الثاين يعرف ب" "Sageو اخلاص بتسيّي املوارد البشرية .
يتوفر عليها حيث يتميزان بأهنما يتكيفان مع نشاط املؤسسة حىت وإن اتسع نشاطها وزاد
نظرا للمزايا الكبّية اليت ّ
ً
حجمها  ،كما أنه يغطي مجيع الوظائف يف املؤسسة  ،هذا باإلضافة إىل استخدام الربامج املعلوماتية (Excel
.)& Word

 -1الشبكة المعلوماتية لمؤسسة المطاحن الكبرى للظهرة :
تعتمد املؤسسة على استخدام ما يعرف بشبكة االتصال (WAN)9وهي شبكة حاسوب مصممة لربط عدد
من أجهزة احلاسوب على مستوى خمتلف مصاحل املؤسسة و تعتمد هذه الشبكة على نظام (زبون /مورد)  ،و هو
نظام آيل يعمل على تقدمي مجيع اخلدمات الشبكية ( اتصال  ،ملفات  ،قواعد بيانات....اخل) و إىل جانب
حواسيب األخرى املوجودة ضمن الشبكة واليت تسمى حبواسيب الزبائن ) ، (Clientsكما أن احلاسوب املورد
يقوم بكل أنشطة السيطرة ومحاية موارد البيانات ،وهذا كله راجع للقدرات الكبّية اليت يتميز هبا.
بينما تتيح حواسيب الزبائن عملية االتصال املرن و السريع للمستخدم النهائي لكي يتم اسرتجاع البيانات
واملعلومات املطلوبة أو القيام ببعض املعاجلات الضرورية  ،وكل هذا يتم يف إطار استخدام الربنامج احلاسويب
) (S.A.Pالذي يتم من خالله معاجلة البيانات باإلضافة إىل ارتباط شبكة ) (WANبالشبكة العاملية لكي يتم
إجراء تبادل املعلومات .
 -1قاعدة البيانات لمؤسسة المطاحن الكبرى للظهرة :
تتعلق بنشاطها سواء كانت داخلية ( األرشيف
تتمثل قاعدة بيانات املؤسسة يف كل البيانات واملعلومات اليت ّ
ّ

 ،املالحظة  ،السجالت تتعلق بنشاط و األداء يف جمال املبيعات ،التكلفة،املخزون......اخل ).أو خارجية (
املطبوعات الصادرة عن اجلهات احلكومية و الغرف التجارية بشكل دوري ومنتظم يشمل اإلحصائيات ،
ومعلومات عن السوق واالقتصاد ككل )  ،معلومات من جانب البائعني ( معلومات حول املبيعات مصنفة
حسب مناطق البيع ،حجم الطلبيات ،نوع املستهلكني و معلومات حول التكاليف متعلقة بنفقات املؤسسة

ومقارنتها مع تكاليف مؤسسة أخرى  ،معلومات حول فرص التسويق  ،معلومات حول سلوك املستهلك وأمناطه
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االستهالكية وتفسّيها)  ، ،وبفضل استخدام الشركة للربنامج احلاسويب) ، (S.A.Pهذه البيانات واملعلومات يتم
ختزينها يف شكل ملفات  ،بطريقة نظامية ومنهجية وذلك لضمان األمن واحلماية هلا.
و وجود قاعدة بيانات موحدة مبؤسسة املطاحن الكربى للظهرة مسح هلا بتحقيق العديد من الفوائد نذكر منها:
 جتميع وتركيز كل البيانات واملعلومات يف موقع واحد ،حبيث ميكن جلميع املستخدمني باملطاحناالستفادة منها ،بدال من أن تكون مبعثرة ومشتتة يف أماكن ومواقع خمتلفة يصعب الوصول إليها،
 ترتيب البيانات واملعلومات باملطاحن بشكل منظم ومنهجي ،يسمح بالدخول السهل والسريع إىلاملطلوب منها ،دون حدوث أي خلط على املستخدم  ،فعلى سبيل املثال ميكن التعرف على املعلومات
اخلاصة باملوردين  ،العمالء أو األفراد العاملني يف املؤسسة ،
 ضمان ّدقة املعلومات وسرعة احلصول عليها عند طلبها، التقليل من املساحات املخصصة حلفظ البيانات  ،وكذلك التقليل من استخدام الورق، ضمان أمن ومحاية املعلومات من االستخدام غّي املرخص ،وذلك بوضع كلمة سر خاصة بكلمستخدم ،واليت تسمح له بالدخول إىل املعلومات اليت ختصه فقط  ،حيث توجد معلومات ميكن
للمستخدم الدخول إليها واستغالهلا ،معلومات ميكنه اإلطالع عليها فقط دون السماح له باستخدامها
ومعلومات أخرى سرية  ،حبيث ال ميكن استغالهلا وال االطالع عليها.
 -1نظم المعلومات في المؤسسة قبل استخدام نظام"  " Sapو" :"Sage
قبل سنة

2011

كانت مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة  ،تعتمد على نظم معلومات يدوية أو تقليدية مثل:

سجل الطلبات  ،سجل املشرتيات  ،سجل املوردين وغّيها ،بإضافة إىل اعتماد على بعض برامج اإلعالم اآليل
املنفصلة " ، "logicielيتم فيها تبادل املعلومات بني املوظفني شخصيا أو عرب اهلاتف ،حيث أ ّن احلصول على
املعلومات وتقدميها يف شكل تقارير تتطلب جهد ووقت طويل ،مما يؤدي إىل تأجيل األعمال ،كذلك صعوبة
املراقبة ،غياب التنسيق اجلماعي بني الوظائف املختلفة  ،وتأخر وصول املعلومات وبالتايل اخنفاض اجلودة و
صعوبة التقييم.
 -2نظام المعلومات"  " Sapفي مؤسسة المطاحن الكبرى لظهرة :
قامت مؤسسة " املطاحن الكربى لظهرة"باستخدام نظم معلومات متطورة "  " Sapيف سنة  ، 2012لكي
تواكب التغّيات التكنولوجية واالقتصادية احلاصلة.
"" Sapنظام معلومات تطبيقات ملعاجلة البيانات  ،و هو عبارة عن برنامج متكامل جملموعة من املقاييس،تسمح
مبعاجلة جمموعة من الوظائف داخل املؤسسة ( احملاسبة ،املالية  ،اإلنتاج ،التموين ،التسويق ،املوارد
البشرية.......اخل ) ،أي أنه يوفر حلول عملية وتقنية يف الوظائف اإلدارية واملالية للمؤسسة.
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ومن خالل املقابالت اليت أجريناها مع مسؤويل بعض املصاحل واملوظفني ،فقد تبني لنا أن أهم أهداف استخدام
املؤسسة لنظام املعلومات " "Sapتتمثل يف ما يلي:
 مراقبة نشاط املؤسسة دون اللجوء إىل االطالع املباشر عليه ، احلرص على اجناز األعمال اليومية يف الوقت احملدد هلا ، اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية الصائبة يف الوقت املناسب ، حتقيق التكامل و التنسيق بني خمتلف الوظائف، تسهيل تنفيذ العمليّات ، -حتسني اإلنتاجية و ختفيض التكاليف وزيادة األرباح.

ث ـ ـ ــانيا :دراسة األداء المؤسسي للمطاحن الكبرى للظهرة
 -1إدارة األداء في المطاحن الكبرى لظهرة :
إن تسيّي األداء يكون من طرف إدارة خمتصة مبراقبة و قياس األداء بعد هناية كل سنة  ،هتدف إىل مراقبة
وتقييم األداء البشري واملؤسسة عامة،و تبين املؤسسة ملعايّي اجلودة جيربها على االهتمام أكثر مبستوى أداءها.
واهلدف من وضع هذه اإلدارة هو:
 حتسني األداء و اإلنتاجية ، معرفة مدى مسامهة العاملني يف حتقيق أهداف املؤسسة ، تشخيص املشكل وحله ,ومعرفة نقاط القوة و الضعف يف املؤسسة ، -2تقييم األداء لمؤسسة المطاحن الكبرى للظهرة :
تقوم هيئة متختصة باملطاحن مبراقبة وقياس األداء ملعرفة نسبة األداء احملقق عن طريق وضع ورقة استبيان
للتقييم ،حتتوى على أسئلة ختص وضعية اإلنتاج  ،التسويق ،األداء....اخل و ذلك باستخدام تقنيات وفق ما يلي:
 القياس المقارن ألفضل األداء  :تقوم مؤسسة املطاحن الكربى بأخذ منتج املنافس و تقارنه مع
منتجها ،حملاولة تغيّي يف منتجها إىل األفضل.
 إعادة الهندسة :تعمل املؤسسة دائما على التغيّي يف عمليات اإلنتاج  ،من أجل تطوير اإلنتاجية و
إرضاء العمالء.

وبعد حتصيل النتائج تقوم املؤسسة:
 إما بالتغيّي أو التعديل يف منتوجاهتا لتصبح أكثر استجابة حلاجات و رغبات الزبائن، إما برتقية العامل و زيادة أجره أو مكافأته ،و الغرض منه حتسني نوعية األعمال املراد اجنازها و حتديداملردودية على األداء.
إن نتيجة األداء سواء كانت اجيابية أو سلبية البد أن تكون هلا خطة عمل هبدف الرقابة وتفيد اإلدارة يف اختاذ
القرارات مستقبال.
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الشكل رقم ( : )03تقييم األداء املؤسسي للمطاحن الكربى للظهرة .
تقييم األداء املؤسسي
النتائج الفعلية

النتائج املخططة

مقارنة
النتيجة

فرص التطوير

معرفة نقاط القوة و احلفا

حتليل نقاط الضعف

عليها ,مكافأة القائمني

وتصحيح االحنراف

بتحقيق األهداف

خطة عمل للتغذية العكسية و الرقابة
المصدر  :من إعداد الباحثة باعتماد على مسؤول التجاري.

ثـ ـ ـ ـ ـ ــالثا  :أثر نظام المعلومات على أداء مؤسسة المطاحن الكبرى للظهرة.
 -1أهمية نظام معلومات في تسيير الموارد البشرية بالمطاحن الكبرى للظهرة :
مكن استخدام تكنولوجيا احلاسوب وبرجمياته برنامج ) Sage (paie et G.R.Hيف تسهيل اجناز خمتلف
املتعلقة باألفراد داخل املطاحن ،حيث يسمح بتسجيل و معاجلة كل البيانات و املعلومات املتعلقة
األنشطة ّ
باملسار املهين لألفراد،و من مث تتشكل قاعدة معلومات عن كل فرد عامل باملؤسسة و هذا ما ميكن من تقييم
األداء بناءا على تلك املعلومات،كما ساهم كذلك يف بداية تشكيل و بلورة نظام معلومات خاص بتسيّي شؤون
األفراد باملؤسسة  ،وفيما يلي ميكن التطرق إىل أهم األنشطة اليت يتم ممارستها على مستوى وظيفة املوارد البشرية،
واليت تشكل أنظمة فرعية ،حيث أصبحت تؤدى بطريقة آلية سواء بصفة ّكلية أو جزئية.
يتعلق األمر بتسيّي امللف الشخصي لكل فرد عامل باملؤسسة  ،حيث يتم
 تسيير مل ّفات األفراد :و ّ

تسجيل وحفظ املعلومات األساسية اخلاصة بكل فرد  ،واليت تتضمن :االسم واللقب ،السن ،اجلنس ،
املستوى التعليمي ،احلالة العائلية ،العنوان ،اسم الوظيفة ،األجر ،مدة العمل يف الشركة وغّيه .

 تسيير األجور والمرتبات :تستخدم مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة برنامج معلومايت خاص بالدفع
يعرف ) ، (Sage paieوالذي يتم من خالله تسيّي وحساب أجور العمال وخمتلف االقتطاعات
واملكافآت  ،فاستخدام هذا الربنامج قد منح امتيازات عديدة فيما خيص حساب األجور واملرتبات
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وذلك من ناحية تسهيل احلسابات وتفادي األخطاء  ،باإلضافة إىل السرعة يف تنفيذ العمليات ،وهذا ما
يضمن متابعة دقيقة لكتلة األجور داخل املؤسسة.
 تسيير التكوين :حترص إدارة املطاحن بشكل كبّي على حتسني مستويات أداء األفراد العاملني هبا
لذلك فهي ختصص برامج للتكوين كلما دعت احلاجة إىل ذلك ،وفيما خيص تسيّي هذه الربامج ،فإن
مسؤول املوارد البشرية يعتمد على استخدام برنامج) ، (Sageحيث يسمح له بإعداد خطط للتكوين مبا
يتناسب مع االحتياجات الفعلية  ،وكذلك متابعة تطور األفراد والتكاليف املرافقة (فردية أو كلية) ،كما
يسمح الربنامج كذلك بتسجيل كل ما مت تنفيذه من برامج تكوينية يف مكان األحداث  ،والذي ِّ
يشكل
مرجع للتعرف على الكفاءات املوجودة.
و الشكل املوايل يوضح منوذج لنظام معلومات املوارد البشرية مبؤسسة املطاحن الكربى للظهرة .
الشكل رقم ( : )04منوذج لنظام معلومات موارد البشرية .
األهداف اإلسرتاتيجية
املدخالت

مدخالت

املعاجلة

قاعدة بيانات
موارد البشرية
نظام معلومات موارد بشرية
نظام فرعي

نظام فرعي

نظام فرعي

نظام فرعي

لألجور

الستقطاب

لتقييم العمال

لتكوين

المصدر :مسؤول الربجمة و اإلعالم اآليل باملؤسسة.

حيث ساهم نظام معلومات) Sage (paie et G.R.Hمن حتسني أداء األفراد باملطاحن من خالل :
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 -2أهمية نظام المعلومات في ادارة المبيعات بالمطاحن الكبرى للظهرة :
تتوىل مصلحة إدارة املبيعات عملية بيع وتسويق منتجات املؤسسة ،حيث يقوم املسؤولون على مستوى
ّ
املصلحة مبتابعة ومعاجلة مجيع العمليات املرتبطة باملبيعات باستخدام برنامج ) ، (S.A.Pو تبدأ العملية بتسيّي
الطلبات املقدمة من طرف الزبائن ) ، (Gestion des commandesحيث يتم إعداد الفاتورة ،و هذا حىت
املتعلقة باملنتوج الذي يريد شراءه (نوع املنتوج ،الكمية ،السعر ،طريقة الدفع
يتسىن للزبون معرفة كافة الشروط ّ
والنقل)  ،وبعدها تسجل كل طلبات الزبائن اليت مت تقدميها )، (La saisie des commandesمث يتم التأكد
من وجود الكميات املطلوبة من عدمها من خالل تفحص قاعدة بيانات املنتجات (Base de données

املتوفرة يف املخازن،
 )produitsاليت تزود املستخدم بكافة املعلومات حول كل منتوج فيما ّ
يتعلق بالكميات ّ
األسعار و غّيها  ،ففي حالة عدم توفر الكمية الالزمة أو عدم كفايتها تبدأ عملية التحضّي لتصنيع الكمية
املطلوبة  ،بعدها يتم حتضّي التسليم بإعداد وصل التسليم ) ،(Bon de livraisonوالذي يبني نوع السلعة
املسلمة .مث يتم الشحن يف وسيلة النقل خاصة باملؤسسة حسب االتفاق ،مع إثبات العملية بوصل
والكمية ّ
الشحن ) ، (Bon de chargementو يف األخّي يتم إعداد الفاتورة ). (La facture
إن مجيع املعامالت مع الزبائن يتم تنظيمها يف شكل ملّفات ضمن قاعدة بيانات الزبائن (Base de données
) clientsحيث يتم تصنيفهم حسب الواليات ،وهذا ما يسمح للمستخدم مبعرفة ومتابعة كل زبون بطريقة
مصدرا داخليًا للمطاحن يزودها بكل املعلومات الضرورية عن زبائنها
منظمة وسهلة ،كما أن هذه القاعدة تعد
ً
احلاليني  ،حيث ميكن للمسؤول التجاري سحب تقارير دورية لتحليل املبيعات (حسب املنتوج ،جمموعة الزبائن،
املناطق...اخل) ،واليت تساعد على الرقابة واختاذ القرارات ،باإلضافة إىل املعلومات اخلارجية حول املنافسني،
تتوىل قوة البيع يف املؤسسة توفّي مثل هذه املعلومات اهلامة ،وذلك من خالل
األسواق والزبائن احملتملني  ،حيث ّ
ممّثلي املؤسسة يف األسواق.
من خالل ما سبق فان نظام املعلومات  S.A.Pساهم يف حتسني إدارة املبيعات من خالل :
 تقليل من التكاليف ، زيادة اإليرادات ، زيادة رضا مالكي املؤسسة. -3أهمية نظام المعلومات التسويقي بالمطاحن الكبرى للظهرة  :هو يضم برامج تطبيقية تتعلق بالفاتورة
 ،دراسة طلبات املستهلك  ،الرتويج.....اخل  ،و الشكل املوايل يوضح منوذج لنظام املعلومات التسويقي
للمطاحن الكربى للظهرة:
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الشكل رقم ( : )05منوذج لنظام معلومات التسويقي.
وضع األهداف
اإلسرتاتيجية
املخرجات

املعاجلة
ختزين

االسرتجاع

التغذية العكسية

املدخالت

قاعدة البيانات
التسويقية
نظام معلومات التسويقي
نظام فرعي لبحوث

نظام فرعي لرتويج

نظام فرعي

نظام فرعي ملعاجلة

املستهلك

و اإلعالن

لبحوث التسويق

املعلومة

المصدر :مصلحة الربجمة و اإلعالم اآليل.
من خالل ما سبق فان نظام املعلومات  S.A.Pساهم يف حتسني األداء التسويقي من خالل :
 إجياد قنوات توزيع املنتجات ، زيادة رضا العاملني ، حتقيق امليزة التنافسية .خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتمة :
اليت
من خالل الدراسة اليت قمنا هبا  ،اتضح بأنه أصبح الزماً على املؤسسة البحث عن الشيء أو امليزة ّ
جتعلها يف مأمن عن اخلروج من احمليط االقتصادي ،فهذا األخّي جيعل املؤسسة حباجة إىل تبين نظام معلومات
فعال ،تكسبها الريادة بصفة دائمة  ،وبعيدا كل البعد عن أي خطر ،لتحقق احلالة املثلى ،و هي األداء الذي
ترغب فيه املؤسسة،وفق منهج متكامل يرتكز على اجلودة يف مجيع عناصر اليت تعمل فيه ،هبدف القضاء على
التّداخل يف املهام و حل املشاكل املؤسسة بكفاءة و فعالية .
و من خالل الدراسة امليدانية اتضح بأنه يوجد نظام معلومات مطبق داخل املطاحن الكربى لظهرة  ،فالتقدم
الذي تشهده الساحة اجلزائرية  ،يف جمال تطور االنرتنت واستعمال الكمبيوتر و الربامج اآللية ،جعل هذه األخّية
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املتفوق و اكتساب امليزة التّنافسيّة .و هذا بتوفّيها
تسعى إىل تبين األنظمة املعلوماتية ّ
الفعالة  ،لتحقيق األداء ّ
املناخ املالئم القابل للتّغيّي  ،ال ّذي من شأنه أن يزيد قدرات ومهارات العاملني  ،ونتيجة ذلك هو الوصول إىل
أفضل األداء.
اختبار الفرضيات:
 أساليب نظام املعلومات أداة حديثة ،بدأت تستخدم مؤخرا يف بعض املؤسسات اجلزائرية بعد وعى املسّيينبأمهيتها فحسب الدراسة الحظنا أن مؤسسة اجلزائرية أدركت ضرورة استخدام نظام املعلومات يف إدارهتا ،
اليت تواجهها  ،وبالتّايل نستنتج أ ّن املؤسسات اجلزائرية بدأت يف
نظراً للعوامل البيئة الداخلية و اخلارجية ّ
استخدامه فعليّاً ،مثل مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة  ،وهذا ما يثبث صحة الفرضية األوىل .
فعال و توفر املورد البشري الفعال يدخل ضمن موارد نظام املعلومات  ،و
 يف ظل تبين نظام معلومات ّيساهم يف تصميمه و صيانته  ،يعد السبب يف قدرة املؤسسة على حتقيق األداء املتفوق و هذا ما يثبت
صحة الفرضية الثانية .
نتائج الدراسة :
و من خالل معاجلتنا هذا البحث وهبدف معرفة أثر نظام املعلومات على األداء يف املؤسسة مت التوصل إىل النتائج
التالية :
 نظام املعلومات أداة لدراسة احمليط الداخلي و اخلارجي للمؤسسة  ،ملعرفة نقاط القوة و تدارك الضعف،واقتناص الفرص وتفادي املخاطر.
 نظام املعلومات هو تقارير تسمح باختاذ القرارات الصائبة واألداء املتفوق هو نتيجة تلك القراراتاملناسبة .
 وجود رغبة للمؤسسة اجلزائرية يف إدخال تكنولوجيا معلومات إىل هياكلها  ،من خالل تغّي أسلوباملؤسسة من التقليدي إىل تقنيات تكنولوجية معاصرة .
 تتبين مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة نظام معلومات "  "Sapو " "Sageلتسيّي ومتابعة والرقابةعلى الوظائف وأنشطة املؤسسة من اجل حتقيق األداء األفضل.
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