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المقدمة:

الشك أن ادلعلوماتية و ىي العلم الذي يعاجل ادلعلومات آلياً تسمح باالستعالم آنياً باحلوادث
ادلرتبطة دلختلف األنشطة ,تطورىا راجع أساسا إىل التقدم التكنولوجي الرائع لإللكًتونيات و مكوناهتا.
واحد من أىم خصائص ىذا التقدم ىو التغَت التكنولوجي بظهور أول أنظمة ادلعلوماتية يف منتصف القرن
ادلاضي ,و كذا ظهور تطور األجهزة الكمبيوتر خالل منتصف الستينات ,حيث ىي أداة ضرورية و فعالة
ألخذ القرار أين تلعب ثالث أدوار أساسية:
وسيلة دلزج سلتلف الثقافات و خاصة بعد التطور ادلذىل لوسائل اإلتصال احلديثة. وسيلة لتبادل ادلعرفة و ادلهارات. -نظام خارجي لإلتصال عن طريق األنًتنت.

 نظام داخلي لإلتصال عن طريق األنًتنيت.و يف ظل نشأة ىذا العلم إنطالقا من أنظمة ادلعلومات البسيطة و العادية إىل أنظمة آلية معقدة ,و يف ظل
استخداماتو يف رلال اليقظة يف ظل تطور وسائل اإلتصال و تعقدىا ,نطرح السؤال التايل:
"كيف نشأت أعلية ادلعلوماتية يف ميدان التسيَت ,و كيف ساعدت على تطور أنظمة اإلتصال داخل و
خارج ادلؤسسة ,و ماىو موقع اإلبداع التكنولوجي" ؟؟
ىذا ما سنحاول التعرف عليو من خالل زلور "نظم ادلعلومات و اليقظة" ,من خالل التطرق إىل:
 أوالً :تطور األنظمة و أبعادىا. ثانياً :تكنولوجيا ادلعلومات  ...و اإلتصال. -ثالثاً :اليقظة و تطورىا.

 -Iتطور األنظمة و أبعادها:
 -1-Iماهية أنظمة المعلومات:
أ -المعلومة:

تتشكل من كل ما ؽلكن أن يتبادل بُت األفراد و يكون لديو معٌت؛ درجة ادلعلومة تقاس مبحتوى الرسالة و
كمية ادلعلومات احملتواة فيها ,و حدة ادلعلومة ىي أخفض إشارة ؽلكن إدراكها حسياً ,و ىـي "كل ما ؼلفض عدم

التأكد بالنسبة إىل سياق معُت".
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ب -النظام:

وحدة مركبة تتشكل من عدة أقسام ,يتميز بأىداف تسمى أىداف النظام ,و مكوناتو تسمى مكونات
النظام ,اذلدف ىو رلموعة مهمات واجبة التنفيذ أو التحقيق ,و ادلكونات رلموعة عناصر مثال :اجلامعة (اذلدف
ىو تكوين الطلبة) ,و مكونات النظام ىم الطلبة ,العناصر البشرية و ادلادية.
سلرجات
معاجلة
النظام ىو كذلك مدخالت
 ادلدخالت :ىي متغَتات تفرض من خارج النظام.
 ادلخرجات :ىي متغَتات اليت تؤثر على ما وراء النظام.
 ادلعاجلة :حتويل ادلدخالت إىل سلرجات.
و ىناك ثالث مستويات (أنواع) للنظام:
-1

نظام القرارات :ىو نظام ادلراقبة الذي يستقبل ادلعلومات ,يقوم بتحليلها و يصدر معلومات جديدة
يف شكل قرارات.

-2

نظام العمليات :ىو الذي يقوم بتحقيق و إصلاز األعمال ادلتعلقة بالقرارات ادلتخذة.

-3

نظام المعلومات :يكلف بالبط و التنسيق بُت النظامُت السابقُت.

-2-Iماهية نظام المعلومات:

ؽلكن اعتباره كصورة مبسطة للمنظمة و زليطها,
غلب أن تبُت:

)Organisationnel

 ,(Systèmeىذه الصورة

 ىيكلة النظام؛ تطور النظام (من خالل األنشطة)؛ أنشطة النظام.يكون دوران ادلعلومات يف إطار نظام ادلعلومات حسب عدة قنوات ,قد تكون قنوات رمسية تظهر من خالل
اذليكل التنظيمي للنظام ,أو غَت رمسية ال تظهر يف اذليكل التنظيمي للنظام ,دوران ادلعلومات يعرب عنو كمخطط
للمعلومات ).(Diagrammes d’Information
يضم نظام ادلعلومات حول التدفقات (منتوج سلزن ,منتوج مباع ,)...,العامل اخلارجي (زبائن ,موردين ,تنظيم

Tout ce qui réduit l’incertitude par rapport à une contexte donné.
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ادلؤسسة ,القيود القانونية ,قوانُت ,تنظيمات.)...,
-3-Iتطور أنظمة المعلومات:

زلاولة من ادلؤسسات التحكم يف الكم اذلائل من ادلعلومات اليت حتتاجها و اليت تنتجها ,قامت بإنشاء
أنظمة للمعلومات ,اذلدف منو ىو وضع رلموعة أدوات تسهل عملية جتميع ,معاجلة ,و بث ادلعلومات دلختلف
الشركاء و ادلتعاونُت.

ىذه األنظمة ظهرت ألول مرة خالل سنوات الستينات 1 ,و تطورت إلـى غاية جعلها آلياً كلياً ,باالستخدام
ادلكثف ألدوات اإلعالم اآليل حيث أصبحت ادلعلوماتية تسمح للفرد بادلعاجلة السريعة و الدقيقة للمعلومات,
قدرة ىائلة للتخزين يف أماكن قليلة التكلفة (أقراص ,(CD, DVD,باإلضافة إلنتاج وثائق جيدة النوعية.
و قد ظهر ألول مرة منصب مدير أنظمة ادلعلومات يف اذليكل التنظيمي للمؤسسات خالل بداية الثمانينات 2 ,و
أصبح اليوم تسمى مدير ادلعلوماتية ,حيث أن دوره مل يكن واضحا يف تلك الفًتة فإنو ىناك سؤالُت ىامُت طغيا
على وظيفة أنظمة ادلعلومات و علا:
 س :1كيف تستخدم ادلعلوماتية لتحقيق تفوق تنافسي؟ س :2كيف نتأكد من أن استثماراتنا منسجمة مع اسًتاتيجية ادلؤسسة؟و رغم ىذا التطور النوعي ,إال أن مشكل تبادل ادلعلومات بقي مطروحاً مع بقاء الورق وسيلة لذلك ,و اليت أثبت
أن أنظمة ادلعلومات الكالسيكية معقدة ,و بطيئة لتلبية اإلحتياجات ادلتطورة للمؤسسة .و منو جاءت الضرورة
ادللحة لتوفَت ادلعلومات بالدمج بُت ادلعلوماتية ,وسائل السمعي البصري و اإلتصاالت الالسلكية ,و التـي مسحت
بتحسُت االتصال و اقتسام كل أنواع ادلعلومات بُت الوحدات مهما كانت ادلساقة اليت تفصلها ببعضها البعض.

-4-Iأبعاد األنظمة:

لألنظمة عدة أبعدة نذكر منها ما يلي:

أ -أبعاد هيكلية :احملددات اذليكلية األساسية لكل نظام ىي:

Maintform ; Management des système d’information ; Décembre 2001 ; P 09.
Busniness ; Technologie de l’information ; N° 37 ; P 08.

1
2

 حتديد حدود النظام و فصلو عن العامل اخلارجي؛ عناصر أو مكونات اليت ؽلكن تصنيفها (مستخدمُت يف مؤسسة مثالً ,آالت ,نقود)...؛ -شبكة اتصال حيث تسمح بتبادل ادلعلومات بُت سلتلف عناصر النظام؛

ب -أبعاد وظيفية:
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 تدفقات ادلعلومات (يعرب عنها بالكمية بالنسبة لوحدة الزمن)؛ و كذلك ادلصادر ,حيث كل مصدر ؽلكن اعتباره مركز قرار يستقبل و يبث معلومات؛ -حدود زمنية

» Délais

«  ,سرعة دوران ادلعلومات و مدة ختزينها؛

 -و أخَتاً دورة ادلعلومات (التغذية العكسية) مثال ,تعديل السكان...

ج-أبعاد تنظيمية:

 نزع احلوافز بُت مستويات العمل يف ادلؤسسة شلا يسهل تبادل ادلعلومات؛ مساعلة كل أفراد النظام يف اختاذ القرارات؛ جتاوز السلم الوظيفي شلا ػلسن الفًتات الالزمة إلختاذ القرارات؛ -كفاءة ادلنشتت اليت تعتمد أساساً على األداء اجلماعي؛

 ىيكلة العمل يف رلموعات و شبكات و اليت تعتمد على ادلهارات اجلماعية ,شلا ػلسن من إحساساألفراد.

-IIتكنولوجيا المعلومات و االتصال:

J-M.Auriac ; A.Cavagnol et autres ; Economie d’entreprise ; tome1 ; BTS ; casteillo ; Paris ; 1995 ; P 65-66
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يقول نائب الرئيس األمريكي السابق "آل غور" عن ثورة اإلتصاالت السيما األنًتنت" :أهنا خدمة كونية
موضوعة دلتناول مجيع أبناء اجملتمعات ,يقول فيها كل فرد كلمتو ,فهي تشجع ادلمارسة احلقيقية للدؽلقراطية برفع
1
نسبة مشاركة ادلواطنُت يف اختاذ القرار ,كما تشجع تعاون األمم ,إين أرى فيها عهداً جديداً للدؽلقراطية".
ىذا الكالم ؼلتصر الوجو التقدمي لإلتصاالت من حيث مشوليتها و سهولتها و غايتها و أعليتها ,فهي احملرك
األساسي لعملة اإلقتصاد ,و ىي السبيل إىل إنتاج ادلعرفة و من مث توزيعها ,و تكنولوجيا االتصاالت ىي اليوم
البنية التحتية للدول ادلتقدمة.
يلعب الكمبيوتر و اذلاتف النقال ....و غَتىا دورا زلورياً فيها ,و لكن ىل شراء الكمبيوتر حتل كل ادلشاكل,
فالتكنولوجيا اجلديدة جتعل النفايات األجنبية تغرق النفايات احمللية بسبب تقدمها على مستوى الصنعة و
التسويق ,و ىي ختتلف نوع ما من التفاوت بُت اجملتمعات (الفجوة الرقمية) ,و العائد الحتالل الثالثي الواليات
ادلتحدة األمريكية ,أوروبا ,اليابان  %08من حجم اإلنتاج العلمي فيو ,و  %03من حجم التثمَت يف ىذا اجملال
و مشاكل األجيال ال حتل بالكمبيوتر ,بل الًتبية و حدىا اليت تنمي قدرة اإلنسان على التميز بثالث مبادئ ىي
التحكم بالذات ,الفكر النقدي ,و اخللق.
و تتطلب ىذه التكنولوجيا اجتاىات جديدة تعتمد على زلركات و دوافع أعلها ,التنافس يف أجواء اإلقتصاد
اجلديد ,و يستفاد كثَتا من ىذه التكنولوجيا يف ختفيف األعباء ,و ىذا جزء يسَت شلا تقدمو االكتشافات الرقمية,
ىذه العوامل رلتمعة تؤسس دلرحلة يشًتك فيها اجلميع يف اإلعتماد على الشبكات للحصول على ادللفات الرقمية
)( (DATAالصورة ,الصوت ,الفيديو ,النص) ,تتطلب ىذه التكنولوجيا حترير األسواق و تطوير البنيات التحتية,
تطوير مستوى التسويق و خفض التعريفات ,و تنظيم قوانُت التبادل ادلايل عرب الشبكات ,زيادة اخلدمات
للمحافظة على وفاء الزبائن ,تطوير ادلوارد البشرية ادلاىرة.
-1-IIالهاتف النقال:

يعتمد على اإلتصاالت الالسلكية اليت شهدت مؤخراً تطورات تكنولوجية ,أدت إىل توجو بعض الدول
األوروبية ضلو نظام  ,(Universal Mobile Telecominication System) UMTSلذلك فشركات
االتصال العادلية وضعت يف سلططاهتا الدخول إىل دائرة ما يعرف باجليل الثالث للنقال ,و عليو باتت مشاريع
( GSMالنظام القدمي) غَت ذات رحبية عالية ,و تقلص اإلىتمام هبا.
و قد ساعد تطور ىذا النوع من اذلواتف ازدياد الشركات و خدمات القيمة ادلضافة و اطلفاض األسعار ,بادلقابل,
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ستساىم يف حتقيق النمو الداخلي لقطاع اإلتصاالت ,و احلفاظ على مصا ح ادلواطنُت ,و يؤدي إىل زيادة األرباح
و دفع العجلة اإلقتصادية (يعترب أحد أدوات التجارة اإللكًتونية).
يتطلب النقال:
 وجود مشغل operator؛ التعامل مع احملتوى  ,contentو الذي يشمل خدمات الوسائط ادلتعددة (فيديو ,صوت ,صورة) والنشر؛
 القنوات  ,channelsىي مشغلو شبكات الالسلكي و احملطات التلفزيونية ادلدفوعة و البث عامة,و التوزيع؛
 األدوات:تتمثل يف أجهزة الكمبيوتر و ملحقاتو ,و أجهزة النقال  ,باإلضافة إىل واجهاتاالستخدام؛
 و أخَتاً ,ادلستخدمون ,و ىم الذين يستفيدون من اإلتصاالت ادلعلوماتية مع الشركات و ادلؤسساتو ادلنظمات.
تتشكل قاعدة ادلعلوماتية الالسلكية يف اإلتصاالت من ثالث عناصر و ىي:
-1

تزايد مستخدمي اإلتصاالت؛

-2

تطور أجيال اإلتصاالت؛

 -3تطور مزودي خدمات ادلعلومات عرب اذلاتف النقال.
و من أىم ادلراحل اليت مرت هبا أجيال اذلاتف النقال:


الجيل  :1نظام  GSMو تضمن خدمة الرسائل القصَتة و بعض ادلعلومات.



الجيل  :2نظام  GSMو تضمن إضافة خدمة بروتوكول التطبيقات الالسلكية.




الجيل  :2.2نظام  GPRSالذي وفر تلقي بعض الصور ادلتحركة.

الجيل  :3نظام  UMTSو ىو الذي يشتغل العامل حاليا ,و يتضمن إمكانية إرسال الفيديو.

و يف األخَت ؽلكن اإلشارة إىل أن العامل قد استثمر  45.5مليار  $خالل عام  2888يف ميدان اذلاتف النقال.
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-2-IIالمعلوماتية:

بلغ رقم األعمال العادلي اخلاص بادلعلوماتية لعام  1991حوايل 188مليار ( $أكثر من

850000

جهاز) ,و قد تضاعف تقريبا ىذا ادلبلغ إىل غاية  ,2881حيث تشهد الصُت ظلو قدره  24%من النمو ادلتوسط
السنوي ,و قد بلغت مساعلاهتا .23.5%
اىم ما دتيز ىذا اجملال ,ىو أن سعر احلاسوب ينخفض باستمرار ,نتيجة اطلفاض تكلفة ادلكونات الداخلية
للجهاز ,باإلضافة إىل ادلنافسة الشرسة بُت ادلنتجُت الكبار 1997 :DELL 61.4%; HP 58.4%; IBM 20%
) ,COPANY 42%و كذا تقدم طرف التوزيع.
و أىم ما دتيز ىذه السوق ىو:
 اطلفاض مبيعات اخلوادم العمالقة لصا ح الصغَتة منها و ادلتوسطة. اإلرتفاع ادلذىل لبيع الربرليات و ادلنافسة الشديدة (أكثر من .)96% ارتفاع مبيعات األجهزة احملمولة (أكثر من  ,)12%و اخلدمات  ,8.6%و خدمات الشبكات.14.7%
 استعمال شبكة داخلية للمؤسسات " ,"INTRANETحيث بلغ 17مليار  $سنة  ,2001و من أىمالشركات نذكر ).(IBM, MICROSOFT, ORACL
 تطور التجارة اإللكًتونية عرب شبكة األنًتنت ,حيث بلغت أكثر من 210مليار $عام 2000(الربرليات ,األجهزة ,و خدمات الشبكة).
 ازدياد حجم استعمال بررليات خاصة بالتثقيف و الًتقية و التعليم ,و ارتفاع مبيعات .CD ارتفاع رقم األعمال اخلاص باحلاسوب الشخصي ,نتيجة اطلفاض أسعاره ,حتسُت أدائو و التأخرادللحوظ و الكبَت لدى الدول ادلتخلفة.
و تعرف الشبكة «على أنو رلموعة أجهزة كمبيوتر مرتبطة ببعضها بواسطة خوادم عن طريق الكابالت أو
الساتل".
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و أعلها:

 األنترنيت:و ىي شكبة الشبكات ,مشتقة من شكبة  ,Arpanetتضم حاليا أكثر من

300

مليون 1مستخدم,

Micro Hebdo ; N° 173 ; P 21.
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حتتاج إىل شلون ) ,(Fournisseur d’accèsوجهاز مودام  ,Modemو خط ىاتفي و برنامج ملقم
) ,(Navigateurالذي يسمح بالوصول إىل صفحات الواب ,و تعتمد كثَتاً على االرتباطات التشعبية
) ,(Liens Hypertexteتسمح بتصفيح صفحات أخرى يف نفس موقع  WEBأو زيادة مواقع أخرى بالضغط
بواسطة البوصة (الناقرة) على االرتباط ادلعٍت ,و ىي تطبق تقنيات جديدة .WAR ;UMTS ;GPRS
و أىم تطبيقات األنًتنت نذكر ما يلي:
الواب ,الرسائل اإللكًتونية ,رلتمعات التبادل االفًتاضي ,الفيديو و الفيزيوكونغرس ,اذلاتف ,التلفزيون و السينما,
و ادلوسيقى.
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 :httpو ىو بروتوكول االتصال ادلستخدم على شبكة األنًتنيت ,للسماح بتبادل ادلعلومات بُت اخلوادم الواب
) ,(Serveur Webادلتصل بالشبكة.
 العنوان اإللكتروني :ؽلثل مكان تواجد علبة الرسائل اإللكًتونية للمتصل بالشبكة :Modem -ىو اختصار لكلمة

)(démodulateur /modulateur

 التحميل ,(Téléchargement) :حفظ يف جهاز ادلستخدم عن طريق األنًتنيت دللف معلومايت (صورة,نص ,)...يقع يف مذكرة جهاز مرتبط بتخر.
  :Plug-inبرنامج يسمح بالوصول إىل بعض الربامج اخلاصة يف الشبكة ,يتطلب حُت مشاىدة الفيديو يفالشبكة التحميل يف اجلهاز ادلتصل مثال :الربنامج .Real player
 :Serveur -حاسب آيل يوفر موارد ادلعلومات للمستخدمُت.

  :Chatالدردشة ,فضاء للحوار على الشبكة يف الوقت احلقيقي مع كل ادلتصلُت يف الشبكة يف نفساللحظة.و من أىم شلوين اإلتصال بالشبكة... Yahoo, Aol, Caramail, :
 محركات البحث :إمكانية احلصول على أكرب عدد من ادلواقع...Yahoo, Mirago , Goocle,

Web

ادلتعلقة مبوضوع حبث معُت مثال:

2

 الشبكات الداخلية :Intranetتسمح بوضع حتت تصرف أعضاء النظام يف ادلؤسسة وثائق سلتلفة و متنوعة ىدفها ىو:

Micro Hebdo, N° 150.
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 توفَت معلومات على ادلؤسسة ).(Panneau d’affichage توفَت وثائق تقنية. زلرك حبث للوثائق. نظام تسيَت تبادل ادلعلومات بُت سلتلف ادلتعاونُت. مصدر للمعلومات عن ادلستخدمُت. تسيَت ادلشاريع ,و ادلساعدة على اختاذ القرار. ادلراسالت اإللكًتونية ,رلتمعات احلوار ,الفيزيوكونفروس. الدخول إىل األنًتنتو ىي أداة اإلتصال داخل ادلؤسسة تسمح بإنشاء نظام معلومايت بأقل تكلفة ,و حتتاج إىل خادم .Web

 الشبكة الخارجية:ىي عبارة عن توسيع النظام ادلعلومايت اخلاص بادلؤسسة إىل شركاء يقعون خارج الشبكة بصفة آمنة,
تسمح ذلم بالوصول إلىل ادلصادر ادلعلوماتية للمؤسسة.
Extranet

 الصدفة اإللكترونية:نقل أعمال ادلصرف إىل البيئة اإللكًتونية ,تعمل على توسيع دائرة زبائن ادلصرف ,و ىي أيضا نظام
خدمات إلكًتوين مفتوح على األنًتنت.

 السمعي البصري :Audiovisuelدتثل رقم أعمال يفوق 309مليار دوالر سنة  ,1997يرجع أساسا إىل النمو السنوي لألقمار الصناعية
(أكثر من  ,)22.5%ظلو الكابالت ( أكثر من  ,)6.8%و التلفزيون (أكثر من  ,)5.8%و ظلو مبيعات سوق
الفيديو (أكثر من  ,)12.7%حيث يشهد السوق األمريكي ظلواً بأكثر من 3.7%سنوياً ,و كذا التحول ضلو
الرقمية و تضاعف القنوات التلفزيونية اليت تبث يف الرقمية.
 أنظمة اإلتصاالت الفضائية:تتكون من شبكة األقمار الفضائية ,تلعب دورا أساسيا يف عملية اإلتصال ,تقدم خدمات ىامة كالبث
التلفزيوين و اإلذاعي ,و تأمُت اخلدمات اذلاتفية ,و خدمات األنًتنت ,ىذه اخلدمة تكون سريعة و دقيقة (أنظمة
إتصال عالية الكفاءة).

 -شبكات المعلومات:
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و ىناك:
 شبكات احلواسب Competers networks شبكات االتصاالت Communication networks شبكات ادلعلومات .Information networks الشبكات اإلرتباطية  ,Relational networksاليت تربط األنواع الثالث السابقة من الشبكات و الشبكاتادلهجنة  Hyboird networksوىي خليط من سلتلف األنواع السابقة من الشبكات.

تعرف الشبكة على أهنا تفاعل بُت عدد من الوحدات ادلستقلة ادلتباعدة عن بعضها البعض ,و ىي تنظيم منسق
ذلذه الوحدات ادلستقلة بغرض ادلشاركة يف حتقيق أىداف عامة و مشًتكة بكفاءة و فعالية ,و ال ؽلكن احلديث
عن شبكات ادلعلومات دون توافر مطلبُت أساسيُت علا :تكنولوجيا احلواسيب ادلعلومات Information
 ,Technologyو تكنولوجيا االتصال .Communication Technology
و هتدف شبكات ادلعلومات لتحقيق األىداف التالية:
 تسهيل وصول ادلستفيدين إىل ادلعلومات و اإلفادة منها بأقل وقت و جهد و تكلفة شلكنة؛ تقدمي خدمات معلوماتية أفضل من الناحية الكمية و النوعية؛ اإلفادة القصوى من تكنولوجيا ادلعلومات و االتصاالت ادلتوافرة حاليا؛ زيادة إنتاجية القوى العاملة يف رلال ادلعلومات و خدمتها.و حتتاج ىذه الشبكات إىل:
 توفَت مصادر ادلعلومات بأشكاذلا ادلختلفة ,التقليدية و الغَت التقليدية (قواعد و بنوك ادلعلومات) ؛ توفر األجهزة ادلناسبة للشبكة  Hardwareمن حواسيب و غَتىا؛ توفَت الربرليات ادلناسبة  Softwareدلعاجلة ادلعلومات و اسًتجاعها؛ توفَت نظام مناسب لالتصاالت؛ توفَت ادلتطلبات ادلالية الالزمة لتوفَت ادلكان و األجهزة و الربرليات؛ -توفَت ادلتطلبات البشرية و اخلَتات الالزمة و ادلؤىلة.
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رحبي مصطفى و زلمد عبد الدبس ,وسائل التكنولوجيا و تكنولوجيا التعليم,

أما ادلتطلب النهائيون فهم "ادلستفيدون النهائيون" الذين تستقدم ذلم الشبكة معلوماهتا وخدماهتا ادلختلفة و ىم:
 العاملون يف رلال التخطيط ادلختلفة؛ متخذو القرارات و خاصة يف اإلدارات العليا؛ الباحثون يف سلتلف التخصصات و ادليادين؛ الدارسون و خاصة طلبة الدراسات العليا؛ ادلتخصصون و العاملون يف ادليادين ادلختلفة؛ ادلؤسسات العلمية و الثقافية و الًتبوية و احلكومية و غَتىا؛ ادلكتبات و مراكز التوثيق و مراكز ادلعلومات ادلختلفة ,و عامة الناس.و تصنف شبكات ادلعلومات إىل عدة أنواع ,منها:
 الشبكات ادلركزية و الالمركزية؛ الشبكات اذلرمية و الالىرمية؛ الشبكات مفتوحة العضوية و زلدودة العضوية؛ شبكات القطاع العام و شبكات القطاع اخلاص؛ الشبكات العامة و ادلتخصصة؛ الشبكات احمللية  ,Lansو بعيدة ادلدى .Wansو يتوافر حاليا عدد غَت زلدد من شبكات ادلعلومات على ادلستوى العادلي و اإلقليمي ,كما استطاعت العديد من
الدول إنشاء الشبكات الوطنية للمعلومات.
 -أنواع حركة المعلومات:

أ -رسمية:
 صاعدة (من األسفل إىل األعلى)؛ نازلة (من األعلى إىل األسفل)؛ نفس ادلستوى.ب -غير رسمية:
 معدلة :ضعف يف الشبكة الرمسية. حتليلية :تعاجل الصعوبات و النقائص يف الشبكة الرمسية. -طفيلية  :Parasiteإضطراب السَت احلسن للمؤسسة (فوضى ,إشاعات).

 -3-IIتكنولوجيا المعلومات و االتصال و اإلقتصاد الجديد:

لقد خطيت الواليات ادلتحدة األمريكية يف النصف الثاين من التسعينات ,ظلو اقتصادي قوي يواكبو
تضخم منخفض ,و تزايد يف إنتاجية العمل ,شلا دفع باإلقتصاد إىل إعالن مولد "اقتصاد جديد" مرتبط بأوجو
التقدم يف رلاالت تكنولوجيا ادلعلومات و االتصاالت.
حيث يعرفون اإلقتصاد اجلديد بأنو" :اقتصاد يتميز بنمو مرتفع طويل األمد يرجع إىل ظلو مرتفع مستدام
1
لإلنتاجية ,يعزى يف األساس إىل إنتاج و اقتناء و االنتشار ادلستمر لتكنولوجيا ادلعلومات و االتصاالت".
و ؽلكن لالبتكارات التكنولوجية أن تزيد ظلو إنتاجية العمل من خالل زيادة رأمسال تكنولوجيا ادلعلومات و
االتصاالت بالنسبة للعمالة بوسائل تؤدي إىل زيادة الناتج (زيادة قيمة رأس ادلال بالنسبة للعمل) ,تغَت طريقة
تفاعل رأس ادلال و األيدي العاملة (حتسُت الوسائل التقنية أو التنظيم) ,حبيث يزداد اإلنتاج رغم بقاء رؤوس
األموال و العمالة ادلستخدمة كما ىي دون تغيَت ,و بعبارة أخرى زيادة إمجايل إنتاجية العوامل .و يؤدي النمو يف
القطاعات ادلنتجة لسلع ادلعلومات و اإلتصال إىل ىبوط األسعار بشدة يف ادلنتجات ادلتعلقة بادلعلومات و
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االتصاالت ,و مع ىبوط أسعارىا فإن اإلستثمار يرتفع يف ىذه ادلنتجات.
إن القوة الدافعة للتعجيل بنمو إنتاجية العمل يف الواليات ادلتحدة األمريكية الذي حتقق خالل فًتة التسعينات
ترجع إىل األخذ السريع بتكنولوجيا ادلعلومات و االتصال ,و قد أدت االبتكارات التكنولوجية إىل ىبوط حاد يف
أسعار أجهزة الكمبيوتر بنحو  22%سنويا يف ادلتوسط خالل الفًتة  ,2000-1995و أدى ىبوط األسعار إىل
تشجيع الصناعات على اإلستثمار يف معدات جتهيز ادلعلومات ,و تصاعد اإلستثمار مبعدل سنوي يبلغ ضلو
 ,44%و ما يقال عن الواليات ادلتحدة األمريكية ؽلكن قولو عن البلدان الصناعية األخرى ككندا ,إصللًتا ,أدلانيا,
و فرنسا ,و لكن بنسب متفاوتة.
إذن فوجود معدل ظلو مرتفع باستمرار إنتاجية العمل ,يكون مرتبطا باالبتكار و نشر سلع و خدمات التكنولوجيا
و االتصاالت.
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 -IIIاليقظة وتطورها:
وظيفة اليقظة مرتبطة عادة باليقظة التكنولوجية ,أي متابعة التطور التقٍت ادلرتبط بنشاط ادلؤسسة ,و يقدم
ذلا فرص ,و ؽلكن أن تشمل وظيفة اليقظة :اليقظة القانونية ,التجارية ,اإلقتصادية ,ادلالية ,و اإلسًتاتيجية.
 تشمل اليقظة التكنولوجية على :اإلبداع ,طرق جديدة لإلنتاج ,اخًتاعات ,البحوث األساسية. تشمل اليقظة القانونية :قوانُت جديدة ,اجتهادات قضائية ,نصوص تنظيمية. أما اليقظة التجارية :رقم أعمال ادلنافسُت ,اسًتاتيجية ادلنافسُت ,أذواق ادلستهلكُت. و تشمل اليقظة اإلقتصادية و ادلالية :التقنيات اجلديدة للتسيَت ,الشروط البنكية ,قيم البورصة,عملية اإلندماج ,اإلجتاىات اإلقتصادية.
 - 1-IIIتطور اليقظة:

J-M.Auriac, A/Cavagnol et autre ; Economie d’entreprise, P91.
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بدأت وظيفة اليقظة بالنسبة للمؤسسة مبراقبة جزئية للمحيط الذي تنشط فيو ,عن طريق معلومات داخلية
للمؤسسة ,كمحاسبة الزبائن و ادلوردين ,معلومات رلمعة من طرف شلثلي الشركة ,مث تطورت إىل ادلشاركة يف
ادلعارض و الصالونات و ادلتابعة ادلنتظمة للمجالت ادلختصة دلتابعة التجديدات (مثال رللة اإلقتصاد و األعمال,
 )economiaالتجارية و التكنولوجية .و أخَتا ,عن طريق الوسائل احلديثة (كاالتصاالت الالسلكية ,األقمار
الصناعية ,األنًتنت ,بنوك ادلعطيات ,قواعد ادلعطيات...,إخل) ,اليت تسمح بتجميع سهل ادلعلومات.


من بُت المصادر الداخلية للمعلومات:
 البحث و التطوير ملفات الزبائن و ادلوردين زلاسبة الزبائن و ادلوردين -الفهارس و اجلداول اخلاصة...,إخل.



أما المصادر الخارجية:
 -معلومات مباشرة

 ادلعارض و الصالونات و اجملالت ادلختصة ,و اجملالت ادلزودة بادلعلومات. بنوك و قواعد ادلعطيات.و قد تلجأ ادلؤسسات والشركات إىل تكليف أشخاص معنيُت من ضمن ادلستخدمُت دلتابعة كل التطورات
احلاصلة على ادليدان ,وحىت خارج البلد الذي تنشط فيو,باإلضافة إىل ما أصبح يطلق عليو باجلوسسة اإلقتصادية.
نظام اليقظة يكون مهيكالً يف نظام يسمى "نظام الًتصد اإلسًتاتيجي  ,"SISفيكون دوره مجع ادلعلومات
و البيانات و األحداث اليت جتري يف احمليط من سلتلف ادلصادر ,تكون خاصة يف ادلؤسسات الكربى ,و ىو عبارة
عن نظام يقوم بالبحث عن ادلعلومة بواسطة نظام لليقظة ثابت ,و مراقبة مستمرة للمحيط من أجل أىداف
اسًتاتيجية ,البعد اإلسًتاتيجي لنظام الًتصيد صلده يف احللقة:
نشاط.
تفسَت
استقبال
1

-2-IIIالذكاء اإلقتصادي:
"ىو رلموعة األنشطة ,ادلنسقة للبحث ,ادلعاجلة و توزيع و محاية ادلعلومة النافعة للمتعاملُت اإلقتصاديُت,
و احملصل عليها بطريقة نظامية يف أحسن الشروط للنوعية ,الزمن و التكلفة".

Emmanuel Pateyrom, la veuille stratégique, P 13.
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« est l’ensemble des actions condensés de recherche, de traitement, de distribution dt de
protection de l’information utile aux agents économiques, obtenue légalement dans les
meilleures condition de qualité, de délais, et de coût ».

ىذا التعريف صلده حاليا خاصة عند العسكريُت الذين يعتمدون على االستعالم ,فهناك مزيج بُت ادلراقبة,
االستماع للمحيط و اجلوسسة الصناعية ,ىذا النموذج للذكاء اإلقتصادي استخلص من نتائج احلرب الباردة.

الخاتمة:

يف النهاية ؽلكن اإلشارة إىل أن ادلعلومات أصبحت عنصرا أساسياً يف اسًتاتيجية ادلؤسسة,
حيث أن كل الدراسات أثبتت أندور أنظمة ادلعلومات يف ادلؤسسات أصبح ذلا بعد اسًتاتيجي ,و ىو
كذلك أداة لبناء و إعادة ىيكلة أشكال ادلؤسسة ,باإلضافة إىل أنو زلرك أساسي لتطورىا يف زليط
تنافسي صعب و معقد.
إن السيطرة على ادلعلومات عن طريق اليقظة تسمح للمؤسسة كذلك مراقبة أنظمتها اإلنتاجية ,و
السيطرة على زليطها من أجل ضمان نوعية منتوجاهتا و ختفيض التكاليف و متابعة جيدة للزبائن و

إبداع مستدام.
إن إدراج كل من مفهوم الذكاء االصطناعي و أدواتو ادلختلفة كاألنظمة اخلبَتة حتل مشاكل عديدة
مرتبطة أساساً باختاذ القرارات .
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