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  ادارة المعرفة بین تكنولوجیا المعلومات واالداء المنتج
  
  

 *عبد الرسول عبد جاسم. د.أ
 
 
 
 

  المستخلص

  

ً لالبتكار وتحسین  االنتاجیة عن طریق تشكل المعرفة عنصرا اساسیا من عناصر االدارة الفعالة لكونھا تمثل مصدرا
االعتماد على انظمة ونماذج ترتكز على تكنولوجیا المعلومات لتحقیق االستفادة الواسعة من منجزات التقدم التكنولوجي 

وحدات " واستخدامھا في عملیات التصنیع واالنتاج االمر الذي یتطلب اعادة النظر في الھیاكل المؤسسیة للمنظمة 
على ایجاد حالة العالقة العضویة والتشابكیة مابین المعرفة وكیفیة ادارتھا لالستفادة  وبما یعمل" مؤسسات االعمال 

الواسعة من منجزات التقدم التكنولوجي واستخدامھا في عملیات التصنیع واالنتاج حیث تحتل مسالة ھذا النوع من التنظیم 
والمستمر لنتائج ومكتسبات التقدم العلمي والتقني  االداري المرتبة االولى من بین المستلزمات التي تعكس المنطق الواعي

وعلیھ ینبغي االستفادة من القدرات ... والذي یؤمن بدوره قدرة المؤسسة  على تحسین ادائھا واالرتقاء بمردوداتھا ... 
لیات االنتاج على واالمكانیات التقنیة بما یساعد على سھولة اتخاذ القرارات المناسبة لتحقیق المیزة التنافسیة وازدھار عم

 .الصعیدین الوطني والعالمي  
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  ..تمھید 

ً لالبتك  ار وتحس  ین االنتاجی  ة ع  ن طری  ق تش  كل المعرف  ة عنص  را اساس  یا م  ن عناص  ر االدارة الفعال  ة لكونھ  ا تمث  ل  مص  درا
االعتماد على انظمة ونماذج ترتكز على تكنولوجی ا المعلوم ات لتحقی ق االس تفادة الواس عة م ن منج زات التق دم التكنول وجي 

وح  دات " واس  تخدامھا ف  ي عملی  ات التص  نیع واالنت  اج االم  ر ال  ذي یتطل  ب اع  ادة النظ  ر ف  ي الھیاك  ل المؤسس  یة للمنظم  ة 
وبم  ا یعم  ل عل  ى ایج  اد حال  ة العالق  ة العض  ویة والتش  ابكیة م  ابین المعرف  ة وكیفی  ة ادارتھ  ا لالس  تفادة " س  ات االعم  ال مؤس

الواسعة من منجزات التقدم التكنولوجي واستخدامھا في عملیات التصنیع واالنتاج حیث تحتل مس الة ھ ذا الن وع م ن التنظ یم 
التي تعكس المنطق الواعي والمستمر لنت ائج ومكتس بات التق دم العلم ي والتقن ي االداري المرتبة االولى من بین المستلزمات 

وعلی  ھ ینبغ  ي اغتن  ام الفرص  ة ... وال  ذي ی  ؤمن ب  دوره ق  درة المؤسس  ة    عل  ى تحس  ین ادائھ  ا واالرتق  اء بمردوداتھ  ا ... 
جی ا المعلوم ات ض من اط ار تط ویر الستغالل الطاقات والموارد واالمكانیات المتاحة لوضع السبل الكفیلة الس تخدام تكنولو

  .المعارف القرار الوسائل الكفیلة بذلك 
  :ومن ھنا تناول البحث دراسة وضع منھج الدارة المعرفة والتقنیات وعلى وفق مایاتي

  الواقع الحالي ومستلزماتھ: اوال 
  االجراءات: ثانیا
  المنھجیة والرؤیا: ثالثا

  
رس  م اس  الیب وم  نھج الدارة المعرف  ة والتقنی  ات والتعام  ل معھم  ا كاھ  داف س  تراتیجیة للنھ  وض  :ھ  دف البح  ث  .1

  بالكفایة االنتاجیة لمؤسسات االعمال
  
وتتمث  ل ف  ي ض  رورة توجی  ھ تقنی  ات المعلوم  ات وادارة المعرف  ة بم  ا یس  اعد عل  ى س  ھولة اتخ  اذ  :اھمی  ة البح  ث  .2

فس   یة وازدھ   ار                         عملی   ات االنت   اج عل   ى الق   رارات المناس   بة م   ن جھ   ة وتحقی   ق المی   زة التنا
  الصعیدین الوطني والعالمي 

  
تتجس د المش كلة  ف ي م دى امكانی ة ادخ ال تقنی ات المعلوم ات وتوجیھھ ا بم ا ی ؤمن تط ویر العملی ة  :مشكلة البحث . 3

  ب المعرفیة االنتاجیة ازاء عدم اھتمام مؤسسات االعمال الھمیة المعلومات وتطویر الجوان
  

  الواقع الحالي ومستلزماتھ: اوال
ً عل ى  تعاني غالبیة الدول السائرة في طریق النمو ومن بینھ ا الع راق م ن مح ددات العوام ل المؤسس یة الت ي تعتب ر قی دا
عوامل االنتاج لعدم قدرة تل ك الھیاك ل المؤسس یة عل ى ت وفیر الع الج ال الزم بس بب انخف اض مع دالت االنتاجی ة وع دم 

ءمة السیاسات المحلیة لمحدودیة العمل بموجب التقنیات االداریة الجدیدة الفعالة نتیج ة لض عف انس یابیة المعلوم ات مال
والخب  رات والتج  ارب المكتس  بة م  ن جھ  ة وع  دم وض  وح االولوی  ات والمع  اییر لالس  تفادة م  ن تكنولوجی  ا المعلوم  ات 

التغیی رات الكفیل ة ب ادارة المعرف ة وك ل م ا م ن ش انھ  لالضطالع بالمھمة التنمویة من جھ ة اخ رى مم ا یقتض ي اج راء
االرتق  اء بعملی  ات االنت  اج لتتواف  ق م  ع اس  تخدام التقنی  ات الحدیث  ة والمعاص  رة وف  ي مق  دمتھا اج  راء تح  ویرات اساس  یة 

  :لتنظیم وادارة اسالیب المعرفة والتقنیات عن طریق
الفنی  ة والكف  اءة الس  تیعاب االس  الیب االداری  ة  تنمی  ة وتط  ویر الم  وارد البش  ریة وذل  ك برف  ع مس  تویات المھ  ارات .1

  والتقنیة التي تتطلبھا المرحلة 
 تطویر وتنمیة البنة التحتیة لوضع االسس لبناء قاعدة تكنولوجیة قادرة على التجدید واالبداع  .2
اف االھتم  ام بالنش  اطات االقتص  ادیة وحس  ب اولویاتھ  ا وباتج  اه ازال  ة المعوق  ات ورف  ع االنتاجی  ة بوض  ع االھ  د .3

واالسالیب التي یمكن االسترش اد بھ ا م ن قب ل ادارات تل ك االنش طة مث ل تح دیث التكنولوجی ا المس تخدمة وتحفی ز 
 النشاطات االبتكاریة 

  
اما بالنسبة لالتجاھات واالف اق المس تقبلیة المتعلق ة ب ادارة المعرف ة فیج ب ان ت تم عل ى مجم ل عملی ات االنت اج بم ا ف ي ذل ك 
اعمال البحث والتطویر وصوال الى اعتماد النماذج االكثر مالءمة وفعالیة ومن بینھ ا خی ارات تكنولوجی ا المعلوم ات وذل ك 

ب االوض اع وبالش كل ال ذي یجع ل االس تثمار ف ي تكنولوجی ا المعلوم ات ق ادرة عل ى عبر االجراءات المستمرة الع ادة ترتی 
وتخف یض التك الیف وتحس ین خ دماتھا وتط ویر منتجاتھ ا بفض ل " المنظم ة " زیادة كفاءة العملی ات التش غیلیة ف ي المؤسس ة 

ة واالنترن ت والت ي تتطل ب م ن جانبھ ا اعمال التصمیم والھندسة واالنتاج وادارة الموارد المتأتیھ م ن التكنولوجی ا المس تخدم
اعادة النظر  بالعملیات المتصلة باالدارة والتنظیم والتش غیل واالنت اج للعم ل عل ى تغیی ر وتط ویر الواق ع التكنول وجي الق ائم 

ة ولكافة المجاالت واالنشطة واالستفادة القصوى من الكوادر والقدرات الموجودة فضال عن التوج ھ نح و ایج اد مناف ذ جدی د

المؤتمــر العلمــي (12) 4 – 5 أیار 2013   
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تعزز مثل تلك التوجھات اال ان كل ذلك وكما ھو معروف مرھون بطبیعة االوضاع الحالیة لمستویات الموارد البشریة من 
جان  ب وس  رعة التغی  رات ف  ي المع  ارف والتقنی  ات م  ن جان  ب اخ  ر وھ  ذا مایزی  د م  ن المش  اكل المطروح  ة والس  یما امكانی  ة 

  تلك المواصفات اللحاق بتلك التطورات لسد االحتیاجات التي تغطي 
  :ولتجاوز ذلك یتعین تشخیص مایاتي 

مدى تطبیق التقنیات المعرفی ة ال ذي یس تلزم المعرف ة التطبیقی ة الت ي تش تمل عل ى مجموع ة واس عة م ن المج االت  .1
  غیر المتجانسة والقدرات المتراكمة لجمیع انشطة االنتاج

ازاء اس تخدام التقنی ات الحدیث ة واس تیعابھا وال ذي  تباین مس تویات الع املین عن د اج راء التغی رات م ابین الع املین  .2
یعتمد على مبررات مختلفة حیث یستخدم بعضھا لكونھ اكثر شیوعا بین التقنی ات المتاح ة او عل ى اس اس االرب اح 
والخسائر ، اال انھ یتعین من الجانب االخر العمل على تولید المعرف ة واس تخدامھا وتنظیمھ ا وادارتھ ا بم ا یس اعد 

ستخدام مخرجاتھا ف ي ص ناعة الق رار وح ل المش اكل ع ن طری ق اج راء التع دیالت ف ي بیئ ة العم ل والبنی ة على ا
وم  ن ث م  رس  م .. الھیكلی ة للمنظم ة ووض  ع المع اییر لتط  ویر اداء الع املین والم  دیرین وزجھ م ف ي اعم  ال جدی دة 

 )1(عملیات التعلیم وبناء منظومة للتخطیط الستراتیجي
ان یكون لدى المستخدمین لتلك التقنیات فكرة واضحة عن دواعي استخدامھا والغایات او االھ داف وعلى العموم فالبد 

التي یأملون تحقیقھ ا حی ث ی تم بالت الي تجمی ع الخب رات ف ي مج ال ص نع الق رارات لیس اعد عل ى اختی ار النظ ام الكفی ل 
نجاحھ  ا بم  دى ق  درتھا عل  ى اج  راء  وتط  ویر ادائھ  ا وال  ذي یتح  دد بموجب  ھ درج  ة" المنظم  ة " ب  النھوض بالمؤسس  ة 

  .التغیرات المطلوبة 
  

  االجراءات: ثانیاً 
على اثر التطورات التقنیة السریعة في میادین االنتاج ومایقابلھا من الك م الھائ ل م ن المعلوم ات وض رورات االس تفادة 

وضع السبل الكفیلة من اج ل  منھا للنھوض بعملیات االنتاج وتحسین وتطویر كفاءة االداء ، ظھرت الحاجة الملحة الى
رب  ط تل  ك المعلوم  ات والمع  ارف م  ع الخب  رات والكف  اءات المت  وفرة وبم  ا یعم  ل عل  ى تط  ویر وتنمی  ة س  لوك المنظم  ة 

ً لدورھا في مج االت تخف یض التك الیف  وتولی د االی رادات والف وائض بم ا یع زز ق درة .. كوحدة فعالة " المنشأة " نظرا
ل  ى تنس  یق انظمتھ  ا باتج  اه تحقی  ق اھ  دافھا وت  وفیر الفرص  ة للحص  ول عل  ى المی  زة ع" المنش  ات"مث  ل تل  ك المنظم  ات 

التنافسیة الدائمة لھا عبر مساھمتھا في تبني االبداعات واالبتكارات عند طرح سلع وخ دمات جدی دة ف ي الس وق وب ذلك 
جی دة او المس تحدثة فحس ب یتبین لنا بان االجراءات المطلوبة في ھذا المجال ال تقتصر على الحصول عل ى المعرف ة ال

وانما تمتد نحو بلورة وتطویر القدرة على االبداع ووضع الحلول المناسبة كق یم مض افة وك ذلك الم زج م ابین المعرف ة 
ً عل ى ذل ك یمك ن تحدی د التوج ھ لرس م م نھج الدارة  )2(الصریحة والضمنیة لتكوین معان جدیدة من ھ ذا الن وع وتأسیس ا

ة متط ورة م ن خ الل االھتم ام بالمع ارف الت ي یمتلكھ ا االف راد داخ ل المؤسس ة وھ ي المؤسسات ضمن اطر تكنولوجی 
  -:على نوعین 

  
  المعرفة الخاصة بالمنتجات وھي المتعلقة بتطویر االنتاج وتنمیتھ وھو الغالب : النوع االول 

ثلة بالت دریب والممارس ة وال ذي المعرفة بالمھارات التي یكتسبھا العاملون وذوو المعرفة من الخبرة المتم: النوع الثاني
یتطل  ب ال  دعم واالدارة ع  ن طری  ق انش  اء ش  بكات معرف  ة ذات كف  اءة لتعزی  ز نق  ل المع  ارف والتغی  ر التكنول  وجي ف  ي 

  على مستوى االفراد او على مستوى المجموعة " المنظمة " المؤسسة 
  -:ویمكن رسم اطار شبكة المعرفة على وفق ھذا المفھوم ضمن العناصر االتیة 

  متمثلة باالفراد والجماعات والمنظمات : االطراف الفاعلة  .1
العالقات بین االطراف الفاعلة الت ي یمك ن تص نیفھا حس ب ش كل العالق ات ومض مونھا وكثافتھ ا وطبیع ة الم وارد  .2

 التي تستخدمھا االطراف في عالقاتھا
ءات العم  ل المعت  ادة والمع  اییر م  ن حی  ث البن  ى التحتی  ة والثقافی  ة كالی  ات المراقب  ة واج  را: خص  ائص المؤسس  ة  .3

  والقواعد وانماط االتصال وغیرھا 
وبذلك ستؤدي تلك االجراءات الى اشاعة بیئة مثمرة حت ى م ابین المؤسس ات المتنافس ة الس تحداث مع ارف جدی دة بم ا 

والت اثیر  في ذلك تعزیز معدل االبتكار فضال عن مراقبة تدفقات المع ارف وتوجیھھ ا وم ن ث م تعی ین التفاع ل المعرف ي
عل   ى اتخ   اذ الق   رار ض   من نط   اق البنی   ة التنظیمی   ة المرس   ومة عل   ى اعتبارھ   ا تطبیق   ات مبرمج   ة الدارة المع   امالت 
المستخدمة في ادارة المواد وانسیابیتھا وبما یساعد على جودة ادارة وتخطیط المؤسس ات بالش كل المطل وب ومكوناتھ ا 

وكلف  ة المنتج  ات ومایتبعھ  ا م  ن كف  اءة تش  غیلیة وتحس  ین ف  ي  م  ن حرك  ة الم  واد واس  تعداد الس  وق وق  درات المص  انع
االنتاجیة بعد اتمتة المعلومات وتطویر تقنیات استخدامھا مثل وضع انظمة الستخدام كف اءة توزی ع الوظ ائف او انظم ة 

  الدارة العمل المباشر لتحسین الكفاءة في مختلف مراحل االنتاج 
ً علیھ فأن ذلك یتطلب جملة من اال   -:جراءات وھي وبناءا

  توفیر المعلومات التقنیة مصنفة ومبوبة حسب مسار عملیات االنتاج  .1
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 تحدید المستخدمین المحكمین واالطر المھنیة للعاملین .2
االتفاق على الصیغ القانونیة الجدیدة لتطویع المفاھیم والممارسات في كافة المجاالت المتعلق ة بالتص امیم االداری ة  .3

 والمعلوماتیة الجدیدة
صیاغة االنظمة الكفیلة لتحفیز نمو المبادالت ض من نط اق تكنولوجی ا المعلوم ات م ابین المؤسس ات وحت ى م ابین  .4

 الواحدة " المنظمة " فروع االنتاج بالمؤسسة 
التنسیق مع النظام التعلیمي والتربوي من خالل تخطیط التعلیم وتدریب الق وى العامل ة لتنظ یم االس تثمار التعلیم ي  .5

مھارات مابین االنشطة والعمل على اقامة مؤسسات ت دریب والس یما ف ي مج ال التكی ف والمحاك اة عل ى وانتقال ال
 ان ترافق تلك االجراءات بایجاد اقصى حد ممكن من االختیارات لزیادة المعلومات والقدرات وتنمیة المھارات 

  
  المنھجیة والرؤیا العملیة 

معرف  ة واس  الیب الحص  ول علیھ  ا لالس  تفادة م  ن المعلوم  ات المت  وفرة كاح  د لق  د ظھ  رت ع  دة مف  اھیم لتحدی  د مفھ  وم ادارة ال
ً للتس ویق " المقومات الرئیسیة لالدارة الرشیدة م ن بینھ ا  ً مھم ا بانھ ا تل ك العملی ة الت ي ت دعم المنظم ة ق درة تنافس یة وع امال

ً للمعرف ة لیشمل تنشیط المنظمة وبما یعمل على التمكن من الحصول على امتالك المؤھالت العال ً او ھادف ا ی ة وجعل ھ مبتك را
)3( "  

ً او مجموعة من المناھج وانما ھ ي ف ي الحقیق ة عب ارة ع ن  )4(بینما اشار اخرون  ً تقنیا الى ان ادارة المعرفة ھي لیست امرا
ظم ة نظام او ممارسة تشمل االشخاص والعملیات والتقانة في وق ت واح د یس اعد تطبیقھ ا عل ى تحس ین انتاجی ة وكفای ة المن

  :كما اكد البعض على ضرورة توفر عناصر اساسیة عند وضع اسس ادارة المعرفة وھي
 المعتقدات المعرفیة والتزاماتھا •
 التقنیة التنظیمیة •
 المستوى المعرفي لالفراد •
 دعم تقانة المعلومات للمعرفة •

على ضوء ما تقدم وم ن خ الل فھمن ا الدارة المعرف ة بانھ ا عملی ة تنظ یم وتنس یق المعطی ات المعرفی ة ومكوناتھ ا بم ا یخ دم 
عملیات االنتاج واالرتقاء بمستویات االداء یمكن وضع اطار لمنھجیة مرسومة لتكنولوجیا المعلومات م ن اج ل اش اعة بیئ ة 

تاثیر على اتخاذ القرار ض من البنی ة التنظیمی ة المرس ومة والت ي ھ ي انعك اس مثمرة الستحداث معارف جدیدة قادرة على ال
لتطبیق   ات برمجی   ة الدارة المع   امالت المس   تخدمة الض   روریة النس   یابیة الم   وارد واداراتھ   ا وبم   ا یس   مح ادارة وتخط   یط 

المنتجات وما یتبعھا م ن  المؤسسات بالشكل المطلوب بما في ذلك حركة المواد واستعدادات السوق وقدرات المصانع وكلفة
ً في االنتاجیة     كفاءة تشغیلیة وتحسنا

ً على ذلك البد من اعتماد التعلیم ومنھجیاتة كعامل اساسي في وضع اسس االبتك ار واالب داع الل ذان یعتب ران م ن اھ م  وبناءا
تب اع االس لوبین المع روفین صفات وممیزات التنمیة المستدامة على اعتبارھا مؤسس ات واجھ زة لتلبی ة االحتیاج ات وذل ك با

  :لتنفیذ العملیة التعلیمیة على وفق ھذا النھج وكما یاتي 
  

  وھو مایتم في الجامعات والمؤسسات البحثیة التعلیمیة: التعلیم المباشر
 وھ و العم ل وممارس ة النش اط االقتص ادي كاالنت اج والبی ع والش راء والتس ویق وك ل م ایتعلق بعملی ة: التعلیم غیر المباش ر 

  االنتاج وعلى الصعیدین المادي والخدمي 
وھك ذا یتض ح لن  ا ب ان المص  در الرئیس ي للتط ور التقن  ي ھ و م  اینتج ع ن تفاع ل ھ  ذین العنص رین التعلیمی  ین بس بب العالق  ة 
العضویة مابین المھارات من جھة والقدرات التنظیمیة واالداریة م ن جھ ة اخ رى لالرتق اء بعملی ة االنت اج كك ل وب ذلك تق ع 

ملیة التعلیمیة ضمن قدرة التكیف والذي یعتبر مفتاح القدرة على التصرف في الوقت المناسب على فرص قد تك ون غی ر الع
مرئیة بالنسبة لالخرین واستغالل تلك الفرصة بسرعة وعلى اكمل وجھ وھو یشمل تحویل تل ك البیان ات ال ى معرف ة وقیم ة 

بخمس ة " البروفیس ور بیترس نخ"یلة لتحقیق ذلك والتي تتم وكما یذكرھا اقتصادیة تتطلب بدورھا وضع االسس التعلیمیة الكف
  : )5(قواعد اساسیة وھي 

 ویعني بھ تعلیم االفراد والذي یاتي من خالل المواظبة على    : التمكن الشخصي   . أ
  توضیح الرؤیا الشخصیة وتعمیقھا والمثابرة والنظر الى الواقع بموضوعیة     

والذي یمثل اطار العملیات وادراك الفرد والتي بدورھا تحدد كیفیة التفكیر والتص رف : االطار الفكري   . ب
 على شكل فرضیات وتعمیمات تعكس فھم الفرد للعالم وكیفیة تحركھ وتفحصھا بدقة 

 وھي عملیة ضبط وتطویر المجموعة لتكوین مایطلق علیھ بالرؤیا المشتركة  : التعلم الجماعي   . ت
والتي تعكس رؤیا المنظمة والتي تاتي عن طریق التفاعل م ابین الم نظم وب ین االف راد : یا المشتركةالرؤ  . ث

 .في المنظمة
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ال ذي   Body of Knowledgeوھ و جھ از للمع ارف :   System Thinkingالتفكیر المنظ ومي   . ج
ن رؤی ا لتغیی ر یعكس منھج  التفكیر الخطي وااللي لتحدید المشاكل ووضع حلولھ ا للمس اعدة عل ى تك وی

االشیاء بفاعلیة وایجاد نقاط القوة باقل قدر ممك ن م ن الجھ د حی ث الیمك ن تنمی ة تل ك المھ ارات اال ف ي 
   .نطاق مجموعة العمل في المنظمة وبشكل مطلق

ومما الریب فیھ فان النجاح في خلق القدرات لالضطالع بمھمة تكنولوجیا المعلوم ات واس تخداماتھا لتتف ق والظ روف 
  :اصة لتحدید العوامل المؤدیة للنجاح وفقا لالولویات واالسالیب التي تحددھا وكما یاتيالخ
یعتمد االمر في المراحل االولى على توفیر الم وظفین الم ؤھلین او الممك ن ت اھیلھم بش كل مناس ب ف ي : العاملون  .1

ن عل ى اج راء التغیی رات التقنی ة مختلف االنشطة االقتصادیة القائم ة وتقییمھ ا باالض افة ال ى اع داد م دربین ق ادری
  واستخدامھا وتطویرھا 

وتمثل التكالیف االستثماریة في مثل تلك المج االت وم ا تتطلب ھ م ن مع دات ض روریة لالتص ال وخ زن : التمویل  .2
وم  ا ال  ى ذل  ك م  ن المس  تلزمات الرئیس  یة للوص  ول ال  ى مص  ادر المعلوم  ات لم  ا ... المعلوم  ات واس  ترجاعھا 

" م  ات م  ن اھمی  ة س  تراتیجیة ول  دورھا المباش  ر لزی  ادة كف  اءة العملی  ات التش  غیلیة ف  ي المؤسس  ة لتكنولوجی  ا المعلو
الى جانب تعزیز س تراتیجیتھا االداری ة بفض ل التص امیم الجدی دة وادارة المؤسس ات بمعون ة الحاس وب " المنظمة 

عل  ى التص  رف ب  ذكاء  فال  ذكاء االص  طناعي ال  ذي یجع  ل الحاس  وب ق  ادرا"االنترن  ت" وتكنولوجی  ا االتص  االت 
باستخدام مجموعة تقنیات تالئم وضع انظمة ترتكز على المعرفة وادارة االعمال وبم ا یعم ل عل ى تحقی ق المزی د 
من التفاعل الوظیفي م ابین الحاس وب والعنص ر البش ري وتحقی ق المزی د م ن الفعالی ة ف ي نش ر المعلوم ات داخ ل 

حاسوب والنظ ام المخت ار وبم ا یحق ق ت دفق المعلوم ات وانس یابیتھا المنظمة نفسھا وخلق حالة من التفاعل مابین ال
 .تبعا للحاجة 

ً : نظ ام المعلوم ات  .3 یحت ل نظ ام المعلوم ات االولوی ة لقی ام المنظوم ة وادارتھ ا العمالھ ا عل ى الوج ھ االكم ل نظ را
اجي ومم ا ی ذكر بھ ذا للصلة الوثیق ة ب ین خ دمات المعلوم ات واتخ اذ الق رارات الت ي م ن ش انھا تط ور االداء االنت 

الص  دد بان  ھ ب  رزت خ  الل العق  دین الماض  یین ع  دة ش  ركات تق  وم بالبح  ث ع  ن البیان  ات والمعلوم  ات المتعلق  ة 
بالتكنولوجیا المتوفرة في العالم وتخزنھا في حاسبات الكترونیة والت رویج لھ ا بھ دف الحص ول عل ى ای رادات م ن 

ظیمیة  تقوم بعملیة التسویق االمر الذي یتطل ب الحیط ة والح ذر مستعملي التكنولوجیا وبائعیھا من خالل مكاتب تن
، حی  ث ان كاف  ة المعلوم  ات والبیان  ات مس  تمدة م  ن منتج  ات م  وردي التكنلوجی  ا والمش  تركین ف  ي تق  دیم مث  ل تل  ك 
الخدمات وھنا یس تلزم االم ر التمیی ز ب ین الوث ائق التكنلوجی ة الت ي م ن الس ھولة الحص ول علیھ ا وب ین المعلوم ات 

لتكنلوجیة والتي غالبا ما تكون موجھة نحو السوق اساسا وال یمكن االعتماد على جمعھا بسبب احتماالت التب دیل ا
او التغییر مما قد یدفع بالتالي الى انشاء وحدات وطنیة للمعلومات التكنلوجیة مما یؤدي بالتالي ال ى تك الیف عالی ة 

علوم  ات وتخزینھ  ا م  رتبط بمھ  ام منظوم  ة الدارة وتنظ  یم االم  ر ال  ذي یس  تلزم جم  ع الم....  لجم  ع المعلوم  ات 
  المعلومات وتقنیاتھا وتطویرھا على وفق ذلك 

ان  القیام بمثل تلك المھمات یقتضي اعداد المن اھج واالس الیب االداری ة الكفیل ة لتنظ یم وترتی ب تل ك التوجھ ات لتحدی د 
ً الى وض ع نظام یساعد على نشر وتعمیق المعرفة في المنش أت مسار اولویاتھا ضمن اطار االمكانیات المتاحة وصوال

س  واء اك  ان ذل  ك عل  ى المس  توى الف  ردي او الجم  اعي وتط  ویر الق  درات لالس  تفادة م  ن تكنولوجی  ا المعلوم  ات وذل  ك 
العم ل عل ى . لالرتقاء بمستوى اداء العمل وكفایت ھ االنتاجی ة ع ن طری ق ھیئ ة او منظوم ة اداری ة تاخ ذ عل ى عاتقھ ا  أ

  .الحتیاجات تحدید ا
  .المساعدة للحصول على المعلومات من جمیع المصادر المتوفرة الوطنیة واالجنبیة وایصالھا الى مستعملیھا . ب
  .تقییم وانتقاء المعلومات المناسبة لمختلف االعمال في المؤسسات والتركیز على مسألة اتخاذ القرارات . ج
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  :االستنتاجات 

المعلومات وادارة المعرفة اھمیة خاصة في ستراتیجیات المن اھج االس تثماریة والتنموی ة ب النظر لم ا لقد اكتسبت مسالة تقنیات 
یشكلھ استثمار الرصید المعرفي المتراكم والمتجدد باستمرار م ن اھمی ة لتفعی ل تل ك المعرف ة عل ى ارض الواق ع ، وعل ى ھ ذا 

للوص  ول ال  ى افض  ل الط  رق والوس  ائل والقن  وات الت  ي تض  من  االس  اس فالب  د م  ن اعطاءھ  ا االھتم  ام الج  اد والعنای  ة الكافی  ة
اس  تخدامھا ع  ن طری  ق تط  ویر المع  ارف ومھ  ارات الك  ادر البش  ري واقام  ة حلق  ات عملی  ة االنت  اج المتمثل  ة بالت  دریب واقام  ة 

وس ریعة  المعاھد المتخصصة واقامة الوحدات الریادی ة وبالش كل ال ذي یض من االس تفادة منھ ا باع داد من اھج ووس ائل مبس طة
  ...تتالئم والظروف السائدة وتسخیرھا لصالح عملیة التطور والنمو 

اال ان ض  عف الق  درات والطاق  ات العلمی  ة والتكنولوجی  ة ق  د خل  ق اوض  اعا معق  دة ادت ال  ى عرقل  ة الس  یر ض  من ھ  ذا المس  ار 
اوز تل  ك المعض  الت ع  ن طری  ق وبالت الي تحدی  د االس  تفادة م  ن مكتس  بات التق  دم العلم  ي والتكنول  وجي االم  ر ال  ذي یس  تلزم تج  

  :التوجھ الواعي والمنظم الدارة وتنظیم المعلومات في اطار الظروف السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة عن طریق 
  .اعداد الكوادر الفنیة المتخصصة واالستمرار في اعتماد اسلوب التدریب المبرمج لتدریب الكوادر البشریة  .1
 . لتكنولوجیا وتطویرھا وتوظیفھا بما یتالئم والوضع القائم بذل الجھود الحثیثة الستیعاب ا .2
دعم ومتابعة البحوث التطبیقیة وبفعالیة م ن قب ل الجامع ات والجھ ات المس ؤولة بم ا ف ي ذل ك القط اع الخ اص وتھی أة ك ل  .3

 .مستلزمات ھذا التوجھ
رین للقی  ام باع  داد ب  رامج للبح  وث اث  ارة اھتم  ام الق  ائمین بعملی  ة االنت  اج م  ن مھندس  ین وفنی  ین ومالحظ  ین وعم  ال م  اھ .4

 .التكنولوجیة وكیفیة االستفادة لتسھیل عملیات االنتاج 
االستفادة من العقود المبرمة والبرامج ومن بیوت الخبرة عن د اب رام عق ود المش اركة ف ي مختل ف مج االت االنت اج فض ال  .5

 .عن مجاالت الدراسات والتصامیم 
... الترخیص وحیثما امكن ذلك لالستفادة من متابعة التط ورات ف ي الع الم المتق دم التوجھ نحو التصنیع واالنتاج بواسطة  .6

  .وما یتبعھا من تطور للجانب المعرفي والتقني 
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Knowledge Administration Between Information Technology and 
Productive Performance 

Proof. Dr. Abdulrasul A. Jasim* 

 

Abstract 

          Knowledge constitutes an essential element of active administration in that it 
represents a source of creativity and of improving productivity through relying on 
systems and models centering   on information technology .This is designed to 
achieve extensive benefits from  technological progress and ,later, to employ them in 
the processes of manufacturing and production ,a thing that demands  reconsidering 
the institutional structure of the establishment {"units of institutional  works".}   The 
organic and interactive relation between knowledge and the way it is administered  
has to be recognized . This Kind of administrative system occupies the first rank  
among the requirements that reflect constant awareness  of scientific and 
technological progress.  
This progress secures, in its turn ,the ability of the establishment to improve its 
performance and to promote its revenues . Accordingly , the opportunity for 
benefiting  from the available capabilities has to be utilized . This attempt requires a 
kind of  information technology and knowledge administration  that facilitates taking 
appropriate decisions. The ultimate aim is to achieve  competitive distinction and to 
allow the process  of production to prosper, on bath national and international levels.         
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