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داخل  المعرفي المعلوماتي و الرأسمالدور العنصر البشري والتكنولوجي في ثمين 
دراسة حول ادوار أخصائي المعلومات بخلية اليقظة التكنولوجية ـ مؤسسة  المؤسسة

 نفطال ـ

 أ. شادي خولة                           د. غزال عبد الرزاق                         
 باحثة بالدكتوراه : اتصال استراتيجي               أستاذ محاضر بجامعة المسيلة             

 03جامعة الجزائر                                     دكتوراه العلوم في المكتبات 

  مقدمة 

مورد إسرتاتيجي جيب أن يعنى باألهمية، حبكم تواجد   يشكل الرأمسال املعلوماتي واملعريف

تنميتها، صياغتها، يف كل وظائف املؤسسة، ومن ثم تظهر ضرورة تسيريها، واملعرفة  املعلومات 

ومحايتها من الضياع أو التجسس والرفع من خمزونها وخباصة تلك اليت متثل ورقة راحبة 

، وهذا ما يتطلب منها أن تكون على درجة عالية من ، ومصدرا مهما من مصادر قوتهاللمؤسسة

الطرق الوعي لكل ما حيدث أو سيحدث. كون املؤسسات يف حاجة أكثر من أي وقت مضى إىل أجنع 

ملعرفة ما جيري يف بيئتها، وعن أفضل الوسائل لتدعيم مصادر معلوماتها ومن ثم تدعيما 

لقدرتها على الدفاع واهلجوم، وهذا ما يربر ضرورة وضع نظام يقظة إسرتاتيجي يهدف لرصد 

الذي تتمكن بواسطته  واملعريف كل ما يتعلق مبحيط املؤسسة، كونه ذلك السياق املعلوماتي

ت من اإلصغاء املسبق إىل بيئتها اخلارجية بغرض فتح منافذ على الفرص املناسبة املؤسسا

الستغالهلا يف وقتها، أو ملعرفة األخطار وتفاديها والتقليل من آثارها، وتتضمن هذه العملية 

ونشرها بغرض تغذية وحتويلها اىل معرفة  جتميع وتوزيع وحتليل املعلومات اإلسرتاتيجية 

 اتيجية.القرارات اإلسرت

يعد نقطة قوة لدى املؤسسة واملعريف  اتياملعلومالرأمسال  وألن التحكم يف تسيري أو إدارة 

باعتبارها أساسا لصنع القرارات، ونظرا لكثافة املعلومات وتعقدها أحيانا أصبح من الضروري على 

من املعطيات  يستطيع استيعاب القدر الكبريواملعرفة املؤسسة أن تصمم نظاما خاصا للمعلومات 

اليت تتعامل بها ويسهل عملية  التخزين واملعاجلة وكذا إيصاهلا إىل املعنيني وحتى يكون هذا 

 الرامسال املعلوماتي واملعريفالنظام ذو فعالية يتحتم إمداده وبشكل دوري باملعلومات الالزمة. ألن ا

اليــوم مرتبط بالقدرة يف الوقت احلاضر أصبحت متثل موردا أساسيا حتى أصبح مفهوم القوة 

، فاملـؤسسات اليت تسعى إلــى النمو، تسعى لتكون املعرفة وحتويلها على اكتساب املعلــومة وإنتاج

الختاذ القرار  ، وحتويلها اىل معرفة األوىل يف حصوهلا على املعلومات املناسبة يف الوقت املناسب

 ياة املؤسسة واستمرارها.مصدر أساسي وهاما يف حواملعرفة  األنسب، فاملعلومات 
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 اشكالية الدراسة

، يف وقتنا احلالي با عتباره حتديا من التحديات الرأمسال املعلوماتي واملعريفأهمية  تتعاظم

 اىل متطورة اتصال تقنيات وابتكار االتصاالت، جمال يف ادت التطورات حيث ، واملعرفية التقنية

 منجزات من االستفادة يف وخمتلف املؤسسات الدول واحلكومات قبل من اجلدي التفكري

 يف اجناز االنرتنت وشبكات النظم التقنية واملعلوماتية باستخدام ، التقنية املعرفية والثورة

 للمواطنني والعمالء والزبائن اخلدمات وتقديم األعمال وتصريف شؤون املؤسسة املختلفة،

ولالرتباط الشديد بني املعلومات  املشكالتمن  العديد حل يف بفاعلية تسهم ، فعالة بطريقة

التحكم يف تسيري أو إدارة والتقنية والنظم االلية، أصبح مبثابة حتمية ألي كيان أو منظمة، فإن 

والسري بها  نقطة قوة لدى املؤسسة باعتبارها أساسا لصنع القرارات الرأمسال املعلوماتي واملعريف

املعلومات وتعقدها أحيانا أصبح من الضروري على املؤسسة  كثافةاىل نظرا بال، وحنو طريق النجاح

أن تصمم نظاما خاصا للمعلومات يستطيع استيعاب القدر الكبري من املعطيات اليت تتعامل بها 

ويسهل عملية  التخزين واملعاجلة وكذا إيصاهلا إىل املعنيني وحتى يكون هذا النظام ذو فعالية 

متثل موردا أصبحت املعلومة يف الوقت احلاضر . ألن لومات الالزمةيتحتم إمداده وبشكل دوري باملع

أساسيا حتى أصبح مفهوم القوة اليــوم مرتبط بالقدرة على اكتساب املعلــومة وإنتاجها، 

لتكون األوىل يف حصوهلا على املعلومات املناسبة يف  سعىفاملـؤسسات اليت تسعى إلــى النمو، ت

 .ار األنسبالختاذ القرالوقت املناسب 

سليط الضوء على دور العنصر البشري املتمكن يف التعامل اجليد والفعال ومن هذا املنطلق حناول ت

هذه املوارد توظيف  مع الرأمسال املعلوماتي واملعريف املرتاكم لدى املؤسسة من خال حسن

اليقظة اإلسرتاتيجية خاص يطلق عليه نظام استخدام ومتابعة سريورتها ب االسرتاتيجية

كوسيلة ضرورية يف عصر العوملة والسرعة من أجل أن تكون قراراتها أكثر فعالية ومعرفة ما يدور 

وهنا يربز دور حوهلا من أجل البقاء واالستمرار، ألنها عامل مهم من عوامل جناح املؤسسة. 

عرب اجراء عمليات البحث أخصائي املعلومات القادر على التعامل اجليد مع البيئة االلكرتونية 

بتخري األدوات التقنية املالئمة ومن مثة القيام بعمليات االمداد املعلوماتي لصناع القرار داخل 

 املؤسسة مبا يضمن سرعة وفعالية متوقعها ضمن البيئة التنافسية. 

 أهمية الدراسة النظرية والتطبيقية

همية الرأمسال املعلوماتي واملعريف يف جوانب اىل لفت االنتباه اىل أ حماولة الدراسة هذه تأتي  

احلديثة للمؤسسات خصوصا يف البيئات التنافسية، ثم أهمية العنصر التكنولوجي  االدارة

باعتباره وسيلة ومعينا يف التعاطي مع ضخامة املورد االسرتاتيجي املتمثل يف مورد املعلومات 

ي يطغى ويؤثر بشكل كبري على بقية العناصر واملعرفة، ثم من جانب آخر وهو اجلانب املهم والذ

اجلوهرية السابق ذكرها اال وهو دور العنصر البشري، هذا االخري القادر على حسن التعامل مع 

 جانبمن  واملعرفةالبيئة التقنية والتكنولوجية وتطويع أدواتها ملزيد من حتصيل املعلومات 

تمرة للمؤسسة، وهو ما يعد يف حد ذاته وتوصيلها اىل مراكز صنع القرار لضمان دميومة مس
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قولبته  ميتل ، من جانب آخر،مثينا ملا مت تركيمه والتعامل معه من رأمسال معلوماتي ومعريف

 مستمرة.  واسرتاتيجية ضمن سياق نظام ترصد ويقظة تكنولوجية

بها  االدوار اليت يقومومن الناحية التطبيقية فإن هذه الدراسة سوف تسلط الضوء على واقع 

ا خلية ر الذي تقوم بهاومن خالل خمتلف االداجلزائرية،  نفطال ةيف مؤسسأخصائي املعلومات 

عن طريق االنفتاح املعلومات  احلصول على، يف عملية  اليقظة االسرتاتيجية والتكنولوجية

وما تتيحه من امكانيات الولوج اىل انتاج معلوماتي ومعريف ضخم، ثم  اإلليكرتونيةعلى البيئة 

مهارات تفكيك والتعامل مع ما مت جتميعة من معلومات وموارد معرفية، ليتم تهيئتها بطريقة 

خمتلف املصاحل  مناسبة، ومن ثم اتاحتهاـ ونشرها وتوصيلها، اىل خمتلف مراكز صنع القرار يف

من ثم تسهيل عملية اختاذ القرارات مبا يعود بالفائدة على طريقة اداء  ة، واملكونة هلذه املؤسس

االعمال بالكفاءة والفعالية املطلوبتني ، ما يشكل قيمة مضافة يف موقع املؤسسة وعالقتها 

 باألطراف اخلارجية املرتبطة بها. 

 حدود الدراسة  

دوار اليت يقوم ف على خمتلف األإن هذه الدراسة واليت هي عبارة عن دراسة حالة من خالل الوقو

نفطال اجلزائرية، وتبيان بها أخصائي املعلومات داخل خلية اليقظة االسرتاتيجية داخل مؤسسة 

دور البيئة التقنية وما ميكن ان تتيحة من امكانيات وفضاءات لتحصيل املوارد املعلوماتية واملعرفية 

 حتيط ببيئة هذه املؤسسة وعليه فإن مبا ميكن من حسن التعاطي مع الظروف املختلفة اليت

 خمتلف حدود دراسة احلالة نوجزها فيما يلي: 

 مؤسسة نفطال العاملة يف يف   خمتلف املديريات اإلدارية،تتحدد على مستوى :  احلدود املكانية

رية أشد ما تكون حباجة اىل احلصول على موارد ـ من منطلق ان هذه االخ قطاع احملروقات

معلوماتية ومعرفية مستمرة ودائمة من جهة، ومن جهة أخرى اىل دور العنصر البشري داخلها يف 

كيفيات التعاطي التقين اإلداري مع هذا الرأمسال االسرتاتيجي عرب نظام معلوماتي متطور يشمل 

 لقرار بهذه املؤسسة. كل هذه املديريات ذات العالقة مبراكز صنع ا

 النظام املعلوماتي املتمثل يف خلية اليقظة سوف تتعلق بانعكاسات : للدراسة نوعيةاحلدود ال

يف  من أخصائيي املعلومات لعاملنيبا التكنولوجية اإلسرتاتيجية كنظام فعال للرتصد، وعالقته

يف التعاطي احلسن مع هذا النظام مبا يسمح ومدى التأثر احلاصل  ةاملؤسسة االقتصاديهذه 

 املؤسسةبسريورة مرنة للموارد املعلوماتية واملعرفية، واالستفادة اجليدة منها يف حتسني وضع 

 وتعزيز القدرة التنافسية هلا. 
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 أوال : الرأسمال المعلوماتي والمعرفي : المفاهيم والتصورات 

باعتباره الثروة اجلديدة للمنظمات  تي واملعريف ميثلاملعلومارأس املال  ينظر الكثريون على أن 

املادة الفكرية، املعرفة، املعلومات، امللكية الفكرية واخلربة اليت توضع قيد االستخدام  يشتمل على

  (1) )من اجل خلق الثروة الراحبة، الن اقتصاد اليوم خيتلف يف األساس عن اقتصاد األمس

بعالقات مع املفاهيم األخرى مثل: املوجودات غري امللموسة، األصول املعرفية، إدارة  بط، كما يرت(  

 (2)املعرفة رأس املال البشري، رأس املال املعنوي

غري ان هذه املوارد املتاحة ال ميكن بأي حال من االحوال االستفادة منها ما مل يقرتن وجودها 

بوجود الكادر البشري املؤهل واملتخصص يف التعامل وتطويع إن جاز التعبري هذه املوارد وتهيئتها 

سسةـ بالكيفيات املالئمة، ومتكني من حيتاجهاـ من اجل اعطاء قيمة مضافة للعمل داخل املؤ

 وحتسني وضعيتها، وتثبيت وجودها ضمن بيئة تنافسها. 

وضمن هذا السياق الذي حنن بصدد اخلوض فيه، فإن الرأمسال املعلوماتي واملعريف على صعوبة 

حتديده وحصره، إال اننا سوف حندد نوعية املوارد املعلوماتية والعرفية اليت حتتاجها املؤسسة 

 فاهيم املتعلقة بهذه املوارد جند: املقصودة بالدراسة، ومن مجلة امل

 املعلومات واملعرفة: 

يشار إىل مصطلح كل من البيانات واملعلومات واملعرفة للداللة على نفس املعنى إال    كمفهوم عام 

أن الواقع العلمي والعملي يشري إىل وجود اختالف جوهري يف مضمون كل منهما، وان ما يربطهم 

ة اعتمادية تعمل على تسلسل مضمون املعاني، حيث تبدأ بالعام ببعض هو وجود عالقة تكاملي

أي أن  فاخلاص فاألكثر ختصصا لتقود يف النهاية إىل فهم املوضوع املطلوب اختاذ قرار بشأنه.

املعلومات عبارة عن بيانات متت معاجلتها بشكل جيعلها ذات معنى للشخص الذي يستلمها، وهي 

ألن قدرة املؤسسات على توفري املعلومات يعترب عنصرا يف  بذلك ذات خصائص وأنواع خمتلفة.

 غاية األهمية ملواكبة التغريات وأمرا أساسيا ملا حتتاجه عمليات صنع القرار من معلومات.

املعلومات: " تعين البيانات املصاغة بطريقة هادفة لتكون أساسا فإن حممد مجال الفار  وحبسب

الختاذ القرار يف حني أن البيانات هي املادة اخلام اليت تؤدي إىل اختاذ قرار ما غالبا بل متهد 

لعملية صنع القرار، ويستلزم وجود املعلومات توفر وعاء فكري حيتويها أو ما يسمى بالوثيقة 

 (3)و البيانات"  كوسيط حيمل املعلومات

وهي نتاج معاجلة البيانات،  أما نور الدين حاروش: هي حقائق غري يقينية احتمالية ونسبية،

 (4)وتهدف لزيادة املعرفة لدى متخذ القرار.

ة ضمن سياقات إن املتأمل لكل التعاريف واملفاهيم السابقة يدرك متام االدراك أن املعلومات واملعرف

ا هي سوى موارد تتكثف اجلهود البشرية لتحصيلها والتصرف فيها املختلفة، م االستخدام

بتهيئتها، ومن مثة توصيلها اىل من يطلبها يف مراكز االدارة ومستوياتها املتعددة، واستغالهلا 

 و مستمرة.أبطرق متعددة لتحقيق منافع ظرفية 
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 ثانيا : الترصد المعلوماتي كآلية لتكوين الرأسمال المعلوماتي والمعرفي: 

تسعى املؤسسات وخاصة تلك اليت تعيش يف بيئات شديدة التنافس اىل البحث و خلق آلية فعالة 

االسرتاتيجي املعتمد على حتصيل املعلومات املتعلقة مبيدان املعلوماتي وتتخذ من آلية الرتصد 

وحركية األسواق وطبيعة املنتجات واخلدمات وحالة اخلصوم واملتنافسني، وسيلة  اهتمام املؤسسة

متكن  املؤسسة من قطع خطوات جد هامة يف اكتساب مكانة متميزة وإعطائها دعما إضافيا، 

ومتكنت من االنطالق يف مغامرات اقتصادية ناجحة، وهذه االسرتاتيجية يف منط التسيري 

االسرتاتيجي واملسح البيئي للمعلومات يف البيئة االقتصادية، اليت  املعتمد على تقنية الرتصد

تشكل جانب اهتمام املؤسسة االتصالية،  قد خلق قنوات شفافة لتبادل املعلومات ذات األهمية 

ومن املفاهيم الشائعة عن الرتصد املعلوماتي أو ما يسمى بنظام اليقظة االسرتاتيجية للمؤسسة، 

 : مبختلف جماالتها جند

:" نشاط بسيط للحصول على املعلومات حول البيئة، فاليقظة أساس أنها تعرف علىأنها 

اإلسرتاتيجية متر بنشاط أكثر اكتماال يتضمن تفسري املعلومات من منظور الرتقب وإدراج النتائج 

 (5)يف عملية صنع القرارات اإلسرتاتيجية بشكل عام".

وتعرف اليقظة على أنها وسيلة ، عملية، جهاز، ومنهجية تنفيذية )تشغيلية( هدفها األساسي     

 (6)توفري املعلومات الختاذ القرارات بشأن املخطط التقين، التكنولوجي، االقتصادي واإلسرتاتيجي". 

ملعاجلة " اليقظة منهج ديناميكي منسق من البحث، ا على أن :  Fayol & Éricويعرفها كل من     

 (7).)التحليل والتحديث( ونشر للمعلومات"

ومن خالل ما اوردناه من تعاريف خمتلفة، جند أن الرتصد املعلوماتي أو اليقظة إذن     

بيئة ل واملتبصرة يدةاجلعرفة االحاطة الشاملة، واملنظام مراقبة ألجل االسرتاتيجية ، ما هي سوى 

لمية، واالقتصادية والسياسية والقانونية، املؤسسة ) التنافسية، التكنولوجية والع

االجتماعية،....اخل(، بواسطة التحليل والتأكد من صحة املعلومات اليت مت جتميعها ، بعد ذلك فهم 

وتوقع التطورات اليت تدير بيئة املؤسسة.  فعملية اليقظة تؤدي لتحقيق اختاذ القرارات 

 باملؤسسة.

 كون في ضوء نظام الترصد المعلوماتي: تي المثالثا: الرأسمال المعلوماتي والمعرف

يهتم العاملون يف نظام الرتصد املعلوماتي واليقظة اإلسرتاتيجية بكافة املعلومات ذات العالقة 

وتشكل مبختلف نشاطات املؤسسة اليت يتواجدون بها ، حيث جند هذه املعلومات على عدة أوجه 

يف تباينها وتعددها، أنواعا خمتلفة من املوارد املكونة للرأمسال املعلوماتي واملعريف الذي تستعني 

 به املؤسسة يف اختاذ القرارات وتثمني خمرجات األعمال ومنها: 

  : فهي تضم املعلومات اليت تنتجها الشركة وتوجهها لالستعمال الداخلي معلومات التحكم

 وتنبع أهميتها من كونها متكن املؤسسة من مقارنة أدائها بأداء املؤسسات األخرى. 
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 : وتشمل املعلومات املنتجة من قبل املؤسسة واملوجهة لالستخدام اخلارجي معلومات التأثري– 

 وتتعلق مبجاالت التسويق. -وردين والعمالءتوجه حنو أفراد خارج املؤسسة كامل

   :اليت تعرب عن التطورات اليت مل تتحقق متاما، وهي تنبئ حبصول املعلومات اجلزئية

 مستجدات هلا تأثري على املؤسسة . 

   :من خالل مجع كل املعلومات اليت تتعلق باملؤسسات املنافسة املعلومات اخلاصة باملتنافسني

ة  الزبائن والشخصيات املؤثرة يف قرارات املؤسسة والشركات املنافسة على غرار نوعية وصف

وفائدتها أنها خترب عن قدرات الشركات املنافسة يف القيام مبشاريع معينة والتنبؤ عن أعداد 

 اخلرباء وامليزانيات والسيولة املالية.

   :واملشاكل اليت تعرتضهم اليت تتعلق باهتمامات الزبائن، ورضاهم وميوهلم، املعلومات التجارية

 وكل ذلك بغية حتديد فئات الزبائن وفهم متطلباتهم. 

 وهي مجلة املعلومات اليت تشري إىل حالة املواد والسلع واملنتجات وطبيعة املعلومات التمويلية :

 .اخلدمات، وحتديد املوارد املالية وجودة العمالة اخلبرية

   :اليب التصنيع اجلديدة وحتسني املنتجات وتطوير وهي املتعلقة بأساملعلومات التكنولوجية

اخلدمات والتكنولوجيات البديلة. وجمموعة األدوات الوسائل التكنولوجية ذات العالقة مبجال 

 عمل واختصاص املؤسسة. 

  :وتشمل كل القوانني اجلديدة املتعلقة بقطاع السوق، سواء يف البيئة املعلومات القانونية

توى العاملي، باإلضافة إىل خمتلف مواصفات اجلودة واإلنتاج، واللوائح الداخلية، أو على املس

 (8) القانونية والتنظيمية الصادرة عن سلطات الضبط احمللية واهليئات الدولية لالتصاالت.

 : العنصر التكنولوجي وتراكم الرأسمال المعلوماتي والمعرفي: رابعا

إن عملية تركيم كل ما يظهر من جديد حيال جماالت اهتمامات املؤسسة ، يبدأ  من اإلملام  

باحمليط االقتصادي املرتبط مبيدان اهتمام ونشاط املؤسسة إىل القدرة على إعطاء قيمة إضافية 

 للرأمسال املعلوماتي واملعريف وتطوير الكفاءات القادرة على صنع القرار الصائب واملناسب يف

املؤسسة. وتستعني اخللية هنا بدور أخصائي املعلومات الذي يشرتط أن يكون قادرا على عمليات 

البحث عن املعلومات وتنويع أساليب البحث عنها من خالل مسائلة حمركات البحث املختلفة، 

والبحث يف مواقع الويب االليكرتونية املتخصصة يف جمال االتصاالت، باإلضافة إىل رصد 

وحوارات منتديات البحث االليكرتونية املتخصصة أيضا، أو القيام بعمليات االشرتاك  مناقشات

يف النشريات االليكرتونية للمجالت والدوريات املتخصصة يف جمال االتصاالت. وقد يتم 

االعتماد على أدوات حبث اليكرتونية متاحة يف العامل االفرتاضي الذي تتيحه شبكة االنرتنت ، 

هم اسم األعوان األذكياء وعليه تكون حمصلة عمليات البحث هذه، جتميع تراكم وما يطلق علي

من  أيضا اهلدفوأن معلوماتي كبري، خيضع فيما بعد إىل التمحيص والتدقيق والفرز والتحليل. 

وراء هذه العملية هو تشكيل مادة خام تشكل قاعدة بيانات ختضع فيما بعد إىل مجلة من 

وهو ما يشري الال تبين اخليار ا انواع اخرى من االعوان االذكياء العلميات اليت ختتص به
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التكنولوجي وتطويع أدواته املختلفة ومن بني هذه االدوات التكنولوجية املساعدة على القيام 

 بعملية الرتصد املعلوماتي واالسرتاتيجي جند: 

 أعوان اذكياء للبحث املعلوماتي:  les Agents Intelligent : هي جمموعة واسعة من الربجميات

الوسيطية،  يعمل كوكيل حبث بني املستخدم الباحث عن املعلومة وبني حمركات البحث 

املستخدمة، ودورها يتجسد من خالل التصرف اآللي بدال من املستخدم، وميكن اختصار التعريف 

 البحثية .  على اساس ان العون الذكي هو كيان يعمل لصاحل املستخدم  إلشباع غاياته 

صغري برنامج  برنامجوإذا ما نظرنا اىل هذه الربجميات  من زاوية تقنية  جند أ نه عبارة عن : 

 قبل من مسبقا حمددة معلومات عن تبحث شبكة يدير يتكون من مجلة من األوامر و الذي

 (9).التعلم الذاتي عملية خالل من البحث والتحكم فيه صقل على قادرة ، و املستخدم

 ائد برجميات البحث الذكية : بني تدفق املعلومات وتثمني خمرجات البحث فو 

وكيل البحث الذكي أو ميكن تسميته مبسميات متعددة كعون البحث الذكي، أو الربجمية الوسيطة 

الذكية و غريها، عبارة عن برنامج مت تطويره للقيام مبهام البحث بصورة آلية على شبكة قد 

مستخدميها. هذا  ويستخدم من أجل منافع متعددة ترتبط باألساس  تكون داخلية نيابة عن

خبصائصه املتعددة، ما ينجم عن استخدامه احلصول على العديد من الفوائد  كتوفري الوقت يف 

رصد ومجع املعلومات املطلوبة من قبل املؤسسة. بعد أن حيدد املستخدم معامل عملية البحث 

به بصورة ذاتية ومن ثم استقراء خمرجات البحث. والقيام املطلوب من  وكيل البحث القيام 

بالتصرف فيها عرب عمليات املعاجلة املختلفة ضمن نظام معلومات املؤسسة ومن مثة ضمان 

تدفقها إىل كل املصاحل املختلفة اليت من شانها ان توظفها بالطريقة والكيفية بصورة منفردة أو 

لتحقيق غايات  (10)قتضت الضرورة أو احلاجة إىل ذلك،تقامسها وتشاركها مع مصاحل أخرى إن ا

ومنافع تعود بالفائدة على االطراف أو اجلهات اليت تستخدمها وتستفيد من خمرجاتها البحثية، 

ورمبا كانت تسهم بشكل أو بآخر  يف تشكيل قاعدة بيانات موسعة ميكن العودة اليها يف اي وقت 

 رتوني ومرجعا حلل املشكالت واختاذ القرارات فيما بعد. من األوقات تكون كمستودع وثائقي اليك

 برجميات البحث الذكية: بني طرق وتقنيات البحث ومصادر املعلومات على االنرتنت 

من خالل خمرجات  .بسيطة املعلومات السرتجاع نظام جمرد ليست   برجمية البحث الذكية

املستخدم، فهي تتمتع باالستقاللية  من تدخل دون تعمل بصورة تلقائية أن ميكن وإمنا البحث،

 قطع يتم عندما الذاتية وهو ما سنشري اليه يف خصائصها العامة، فعلى سبيل املثال ال احلصر

االتصال باالنرتنت تواصل الربجمية عملها، فمنها من تقوم بعملية حتميل حملتويات املواقع 

وهذا ال يتأتى هلا إال من  ل املباشرة،اإلليكرتونية ومن ثم ميكنها ان تعمل خارج عمليات االتصا

 (11)خالل تقنيات الذكاء االصطناعي اليت بنيت من خالهلا. 

 إليها اليت ميكن الوصول  املعلومات مصادر هذا وتبحث الربجمية الذكية أو العون الذكي يف مجيع

 وصفحات الفردية، امللفات: ذكي وكيل قبل من رصدها واليت ميكن( عادة اإلنرتنت) شبكة عرب

اإلخبارية،  والنشرات املناقشة، ومنتديات البيانات، مواقع الويب املتخصصة، وقواعد الويب العامة،

  اخل الكتب املنشورة املتخصصة ـ الصفحات االجتماعية ..
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  -أنموذجا نفطال  –خامسا : سيران الترصد المعلوماتي واالستراتيجي بالمؤسسة 

الرتصد املعلوماتي أو اليقظة اإلسرتاجتية أمر أساسي وضروري من أجل أن تكون املؤسسة قادرة على 

إدارة التوقع من خالل مجع املعلومات يف الوقت املناسب، وحتديد االحتياجات اجلديدة املناسبة 

لتنفيذية و منذ نشأة املديرية ا،والضرورية ملساعدة املؤسسة على التموقع يف سوق متقلبة بشدة

مديرية االستشراف والدراسات االقتصادية، مت وضع نشاط اليقظة عرب  اإلسرتاتيجية

اإلسرتاتيجية داخل املؤسسة من أجل تعزيز عملية اختاذ القرارات ووضع إسرتاتيجيات قادرة على 

 املنافسة يف مواجهة بيئة تنافسية أين أصبحت املعلومة هي األساس وأمر حاسم. إن هذا النشاط

يؤدي إىل ضمان بقاء املؤسسة واستمرارها من خالل اإلعالم بطريقة مستمرة وصارمة ومواكبة 

التغريات يف البيئة خاصة التنافسية، التجارية، اإلسرتاتيجية، اجليوسياسية. وتلك املتعلقة 

من أجل دفع هذا النشاط اجلديد أي اليقظة اإلسرتاتيجية مبديرية  .باالخرتاعات التكنولوجية

إلشراف والدراسات االقتصادية، من خالل مصلحة االستشراف واليقظة للمؤسسة مبختلف ا

 األعمال.   يف سياق هذه العملية يوجد ثالثة أنواع من اليقظة ختص املرحلة األوىل وتتكون من:

حيث يف بادئ األمر مت إطالق  .اليقظة احمليطية البيئية،  اليقظة التنافسية،  اليقظة التجارية

وع بتنفيذ اليقظة اإلسرتاتيجية مع تطويرها، لعملية اختاذ القرار بإجراءات اليقظة مشر

 اإلسرتاتيجية مبؤسسة نفطال. ومرت العملية بثالث مراحل أساسية  : 

 المرحلة األولى: المراقبة المستمرة وتكوين الرأسمال المعلوماتي والمعرفي  

 تنقسم إىل نوعني:واليت من املعلومات  فئات متعددة التوجه حنو جتميع تنطوي على  هذه املرحلة 

وهي اليت جندها على مستوى الصحافة، اجملالت، االنرتنت، ومركز الوثائق،  املعلومات الرمسية:

 الدراسات املنشورة اليت يقوم بها املقدمون.

العمالء، : وهي املعلومات اليت يتم مجعها من خالل الصالونات، معارض املعلومات عري الرمسية

 واملوردين، أو حتى من قبل املنافسني.

 وميكن فرز هذه املعلومات من ثالث مصادر:

 :من خالل االشرتاك يف الصحف واجملالت، كذلك مجيع الصحف الوطنية  مصادر وثائقية

 والدولية املتعلقة بنشاط )عمل( املؤسسة. 

 :ة عن طريق موقع اإلشارة حتديد مجيع املواقع ذات الصلة بنشاط املؤسس مصادر االنرتنت

 )قطاع احملروقات نفط( وضمان مراقبتها يوميا.

 بإنشاء شبكة بشرية )متعقبني، منشطني، مرشدين اليقظة( أو بعبارة أخرى من مصادر ميدانية :

 (12)..قبل متيقظني ملراقبة العمالء ومنافسني املؤسسة )البيئة املباشرة(.

 ية:  تحليل وتركيب المعلومات المرحلة الثانية: المعالجة المعلومات

هذه املرحلة حتتوي التحليل والرتكيب ومعاجلة املعلومات اجملمعة من طرف الشبكة البشرية       

للمؤسسة، يتقامسون ويتشاركون البيانات احملددة، البيانات اخلاصة بهم واالتصال بهم، وأخريا 
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املعلومات اليت مت مجعها من حيث أن  ربطها أو تصنيفها حسب النشاط. ويبدأ التحليل والرتكيب

تكون بالنسبة للمؤسسة كمعطيات خام معظمها ليس له معنى فهي مشتتة ومتنوعة، وال ميكن 

أن تستعمل مباشرة يف عملية اختاذ القرار إال بعد معاجلتها وحتليلها بهدف إعطائها قيمة 

الشكل املالئم والذي يسمح ألصحاب القرار ومعنى، ثم إن املعلومات املهمة واملفيدة نادرا ما تصل يف 

بإستعماهلا، كما أنها ضائعة وسط الكم اهلائل من املعلومات. لذا وجب معاجلة هذه األخرية 

إلعطائها قيمة، ألنه قبل حتليل املعلومات جيب معاجلتها. ألن املعاجلة تعين فرز وترتيب 

ملية جيب القيام بها أمام الكم اهلائل من ألن أول ع املعلومات بغرض استعماهلا لتحقيق األهداف.

املعلومات اليت تصل إىل املؤسسة هي الفرز. والذي يعين االختيار واالحتفاظ باملعلومات املهمة 

  (13)فقط. واالختيار هنا يعين وجود صفات معينة يقوم على أساسها انتقاء وتقييم املعلومة.

 نشر المعلومات وتوزيعها المرحلة الثالثة: 

نشر وتوزيع املعلومات احملددة، ختتار من خالل الوثائق الدورية تشخص من خالل  مرحلة  هيو

وتأتي بعد  بعد عمليات  قادة ومرشدي اليقظة )النشرة اإلخبارية، تقارير اليقظة، كشف اليقظة(

التجهيز للمعلومات اليت تكون يف شكل خمرجات قابلة لالستخدام والتوظيف، يتم ختري األدوات 

 املناسبة للقيام بعمليات النشر واإلتاحة، للمعنيني بها، أو النشر للمتصفحني على وجه العموم.

 فئات أخصائي المعلومات المشتغلين في الترصد المعلوماتي :  2.5

يف حالة مؤسسة نفطال القادة هم مسريي نشاط )عمل( اليقظة داخل مديرية  القادة : .1

(، اإلجراءات الواجب اختاذها من طرف SPEالتخطيط اإلسرتاتيجية/ التخطيط واالقتصاد )

مسري اليقظة اإلسرتاتيجية مجيع اجلهات الفاعلة يف عملية اليقظة اإلسرتاتيجية )تعيني 

 يقومون بتتبع اليقظة( وتصميم وتسيري قاعدة البيانات للمؤسسة.منشطي اليقظة الذين 

هم مجيع املسؤولني املعينني من خاليا خمتلفة من قبل قادة املؤسسة وهم من قادة   املنشط: .2

اليقظة، وهم يشاركون أكثر يف مراحل إدارات البيانات واملعلومات وتقييم صحة ومصداقية 

بل متعقبني اليقظة، وبعد حتليل هذه املعلومات يقوم بتحديدها املعلومات املتوفرة مرة أخرى من ق

 للمسريين وحتويلها منشطي اليقظة لنشرها.

هم العاملني يف امليدان واملتخصصني يف قطاع )جمال( املراقبة يعينهم مسريي  املتعقبني:   .3

يت سوف  تسمح اليقظة. وهم قادرون على التميز بني املعلومات ذات الصلة، اليت جتعل الفرق، وال

للمؤسسة باحلصول على ميزة تنافسية يف املنافسة أين يتمركز املنشطني خالفا لذلك )وبعبارة 

أخرى( فإن دور املتعقبني هو رصد ومجع املعلومات واملراقبني يف حتليل ومعاجلة وتركيب املعلومات 

 ملسريي اليقظة لتوزيع ونشر املعلومات لصناع القرار باملؤسسة.

 أخصائي املعلومات ضمن نظام الرتصد واليقظة املعلوماتية واالسرتاتيجية جند: . ومن مهام

 وللمتيقظني أو املتخصصني بالتعامل مع املعلومات  باملؤسسة لديهم املهام التالية:
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  التواصل داخل املؤسسة من خالل هيكلها إلنشاء اخللية، والتحديات اليت تواجه نشاط اليقظة

 املؤسسة. لبث روح اليقظة داخل

 .ضمان حسن سري العمل وتطور العملية لتلبية تطلعات عمالئها الداخليني 

 .قيادة وحتفيز أعوان اليقظة لنشاطها 

 .تنمية مهارات املالئمة ألعوان اليقظة املنتمني للشبكة 

  نشر وسائل اإلعالم لتعريف األعوان يف املؤسسة باملفاهيم األساسية لليقظة اإلسرتاتيجية

 املعلومات،....( )من مصادر

 حتديد االحتياجات من املعلومات اليت تقدم إىل مسؤولي اليقظة 

 .ضمان نشر املعلومات اخلام واملطورة 

 .(14)تدريب مجيع العناصر )الفاعلني( املعنيني بهذه العملية 

 ية واالستراتيجية بنفطال المعلومات واليقظة في الترصدالمستخدمة في  األساليب 3.5

مبا أن  املكلفني أو املكلف جبمع املعلومات ال ميكن له أن حيفظ الكم اهلائل الذي حيصل عليه من    

هذه املعلومات، وجيب عليه االستعانة ببعض الوسائل اليت تساعد يف حفظ املعلومات سواء 

 : اإللكرتونية أم الورقية، ومن بني هذه الوسائل جند امليدانية والوثائقية كالتالي:

 التعقب( )بطاقة  :امليدانية املعلومات حالةففي  

 باحلواس )الرؤية،السمع، ومتعلقة رمسية غري أساسا هي ميدانيا املتعقبة املعلومات     

 فهناك ذاكرته يف فقط املتعقب حفظها إذا للزوال وقابلة عابرة إذا والذوق( فهي اللمس،الشم

 إستعمال جيب لذلك نفسه، للمتعقب بالنسبة حتى املعلومات هذه تضيع ألن كبرية فرصة

 : التالي الشكل يف واملوضحة التعقب بطاقة يف يتمثل وتدوينها هذه املعلومات حلفظ حامل

 املعلومات مبؤسسة نفطال  تعقب بطاقة  شكل ميثل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتعقب تاريخ التعقب:
 المصدر  طبيعة المعلومة:

 الممثل الموضوع:
 بذاتها:المعلومة 

 
 التعليق:

 

 ما نعلم؟
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ـ  املديرية العامة الشراقة،  DCSI املدرية املركزية ألنظمة املعلوماتوثائق مقدمة من طرف 

 2016مؤسسة نفطال، 

 :باملوضوع متعلق هو ما كل البطاقة هذه يف تدوين يتم

   املتعقب؛ طرف من املعلومة مجع فيه يتم الذي وهو التاريخ  التعقب: تاريخ 

  :بإجياده؛ تسمح اليت التفاصيل أدق مع املعلومة مصدر إسم تدوين املصدر 

  :املعلومة؛ به ترتبط الذي اليقظة هدف أي املمثل 

 :املعلومة؛ من املؤسسة حاجة يليب الذي املؤشر ويعين املوضوع 

 أو استخراجها؛ امساعه رؤيتها، مت كما ملعلومة وصف وهو ذاتها: حد يف املعلومة 

 بتجميع قام وهل املعلومة، هذه اختار ملاذا الكلمات بعض يف حيدد فاملتعقب املتعقب: تعليق 

 خربته؛ على باالرتكاز األفكار وذلك

 البطاقة هذه إليه سرتسل الذي الشخص إسم : نعلم من . 

 الوثائق قراءة عن تنتج املعلومات هذه   ( : القراءة بطاقة)  :الوثائقية املعلومات حالةيف 

 :التالي يف الشكل واملوضحة القراءة بطاقة يف تدوينها ويتم املختلفة،

 بطاقة القراءة شكل ميثل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤلف وسنة النشر المتعقب 

 المصدر

 الممثل الموضوع
مع ذكر رقم الصفحة المعلومة كما هي )(  

 خاصةتعليقات 

 االستعمال

 الكلمات األساسية
 قائمة المراجع

 مكان حفظ الوثيقة
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ـ  املديرية العامة الشراقة،  DCSI املدرية املركزية ألنظمة املعلوماتوثائق مقدمة من طرف 

 2016مؤسسة نفطال، 

 التعقب بطاقة يف كما واملمثل املتعقب، املصدر، املوضوع اسم تدوين يتم أنه من الشكل نالحظ

 :مع إضافة كل من

 الوثيقة؛ يف بها كتبت اليت باللغة املعلومة 

 املوضوع؛ خيص فيما املتعقب رأي 

 ؛ املعلومات هذه من املمكنة االستعماالت 

 األصلية؛ باللغة واملوضوع املتعقب تهم واليت الوثيقة يف املستعملة األساسية الكلمات  

 ؛ املتعقب انتباه لفت والذي الوثيقة يف املوجود الفهرس 

 منها الصورة أو األصلية الوثيقة جند أن ميكن أين.. 

 اليقظة ااالستراتيجية بمؤسسة نفطال:  الترصد المعلوماتي و فوائد عمل خلية  4.5

 من الطرق املتيسرة لضمان النجاح املستمر للمؤسسات يف بيئات  يعترب عمل هذه اخلاليا

شديدة التنافس وهو يتجسد من خالل السياق املعلوماتي الذي من خالله تستطيع املؤسسة 

 اإلصغاء املسبق واإلرادي حلركة البيئة اخلارجية. 

 األخطار فتح منافذ على الفرص املناسبة الستغالهلا يف وقتها واإلملام ومعرفة تسمح ب

احملدقة بها والتهديدات احملتملة الكتشاف وتبيان الطريقة املثلى ملواجهتها وكل ذلك يشمل 

 ومراقبته. ةاالتصال املباشر باحمليط اخلارجي للمؤسس

   مجع املعلومات وحتليلها ومعاجلتها وبثها لتصبح معلومة ذات بعد اسرتاتيجي املساهمة يف

تغذية واختاذ القرارات الصائبة واختاذ القرار االسرتاتيجي يعين  وهلا قيمة استعمالية عالية ومنه

 فعالية عالية يف أداء املؤسسة من حيث عملية ضبط أمور التسيري واإلدارة.

 اختاذ القرارات مع حتسني و إعادة الرتكيز وتنويع أنشطة املؤسسةية  مع ابتكار إنشاء مشاريع

 .ت املستقبليةالتنبؤ واستباق التغرياعرب  الوضع األمين

 امتالك أفضل رؤية و  موضوعي للوضع التنافسي احلالي واملستقبلي ضد منافسيها؛ إجراء تقييم

 .ووجهة نظر لإلجراءات احلالية واملنافسني املستقبليني

 خاتمة الدراسة 

كمورد هام وإسرتاتيجي من موارد املؤسسة وتزداد  تتجلى أهمية الرأمسال املعلوماتي واملعريف

أهميتها يف تغذية القرار بغرض التقليل من حالة عدم التأكد، وألن القرار يعتمد على املعلومة 

الصحيحة والدقيقة واملهمة. يتطلب توفر املعلومة األهم واألنسب ويف الوقت املناسب، وهذا من 

ن التزود باملعلومات اليت تؤهلها يف الصدارة. ولكي خالل نظام يقظة كأسلوب حديث ميكنها م

تتحصل املؤسسة على املعلومات وتقوم بتحليلها ومعاجلتها وتقدميها ملتخذي القرار يف الوقت 

وأن ما وقفنا عليه من خالل دراستنا هذه  املناسب بطريقة منظمة الستخدامها يف اختاذ القرار.

ائيو املعلومات يف التعامل وتطويع خمتلف األدوات حول خمتلف األدوار اليت يقوم بها أخص
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التكنولوجية والربجمية اليت متكنهم من السيطرة على هذه البيىة املتغرية وحتصيل ما ينبغي 

حتصيله للقيام بعمليات االمداد املعلوماتي ملختلف دوائر صناعة القرار داخل املؤسسة ما يؤدي  اىل 

 استخداماليت يكون  الرتكيز فيها منصبا على حسن  ،اذ القرارالرشادة يف اختالوصول اىل مرحلة 

وحسن االستثمار يف العنصر البشري القادر على االستغالل االمثل للبيئة ;العنصر التكنولوجي،

لتغدية  ، عليها احلصول سرعة إىل إضافة ، جودتها وحتسني ، املعلومات توفري و  االلكرتونية

 وضع املؤسسة وتعزيز موقعها وقدرتها التنافسية . وحتسني وتطعيم صناعة القرار 
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