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واالداء المنتجتكنولوجیا المعلومات بین ادارة المعرفة 

عبد الرسول عبد جاسم. د.أ

عمید كلیة المنصور الجامعة

:المستخلص 

االعتماد على انظمة ونماذج ترتكز ع
 "

" مؤسسات االعمال 

...العلمي والتقني 

.ر عملیات االنتاج على الصعیدین الوطني والعالمي اتخاذ القرارات المناسبة من جھة وتحقیق المیزة التنافسیة وازدھا

-:التي یمتلكھا االفراد داخل المؤسسة وھي على نوعین 

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

: النوع الثاني

على مستوى االفراد او على مستوى المجموعة " نظمة الم" المؤسسة 

-:ویمكن رسم اطار شبكة المعرفة على وفق ھذا المفھوم ضمن العناصر االتیة 

متمثلة باالفراد والجماعات والمنظمات : االطراف الفاعلة .1
2.

تستخدمھا االطراف في عالقاتھا
: خصائص المؤسسة .3

وانماط االتصال وغیرھا 
وبذلك ستؤدي تلك االجراءات الى اشاعة بیئة مثمرة حتى مابین المؤسسات المتنافسة الس

ذلك تعزیز معدل االبتكار فضال عن مراقبة تدفقات المعارف وتوجیھھا ومن ثم تعیین التفاعل المعرفي والتاثیر على اتخاذ 

-:لتحسین الكفاءة في مختلف مراحل االنتاج من خالل جملة من االجراءات وھي 
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توفیر المعلومات التقنیة مصنفة ومبوبة حسب مسار عملیات االنتاج 
تحدید المستخدمین المحكمین واالطر المھنیة للعاملین.1
یدة لتطویع المفاھیم والممارسات في كافة المجاالت المتعلقة بالتصامیم االداریة االتفاق على الصیغ القانونیة الجد.2

والمعلوماتیة الجدیدة
صیاغة االنظمة الكفیلة لتحفیز نمو المبادالت ضمن نطاق تكنولوجیا المعلومات مابین المؤسسات وحتى مابین فروع .3

الواحدة " المنظمة " االنتاج بالمؤسسة 
التعلیمي والتربوي من خالل تخطیط التعلیم وتدریب القوى العاملة لتنظیم االستثمار التعلیمي التنسیق مع النظام .4

وانتقال المھارات مابین االنشطة والعمل على اقامة مؤسسات تدریب والسیما في مجال التكیف والمحاكاة على ان ترافق 
ات والقدرات وتنمیة المھارات تلك االجراءات بایجاد اقصى حد ممكن من االختیارات لزیادة المعلوم

:ومن اجل ذلك البد من رسم المنھجیة والرؤیا العملیة لتنفیذ ذلك  البد من تحدید اسس تنظیم تلك االدارات وھي 

المعتقدات المعرفیة والتزاماتھا
التقنیة التنظیمیة
المستوى المعرفي لالفراد
دعم تقانة المعلومات للمعرفة

صفات وممیزات التنمیة المستدامة على اعتبارھا مؤسسات واجھزة لتلبی
:لتنفیذ العملیة التعلیمیة على وفق ھذا النھج وكما یاتي 

وھو مایتم في الجامعات والمؤسسات البحثیة التعلیمیة: التعلیم المباشر

: التعلیم غیر المباشر
االنتاج وعلى الصعیدین المادي والخدمي 

:لالرتقاء بمستوى اداء العمل وكفایتھ االنتاجیة عن طریق ھیئة او منظومة اداریة تاخذ على عاتقھا 

.العمل على تحدید االحتیاجات . أ

.لحصول على المعلومات من جمیع المصادر المتوفرة الوطنیة واالجنبیة وایصالھا الى مستعملیھا المساعدة ل. ب

تقییم وانتقاء المعلومات المناسبة لمختلف االعمال في المؤسسات والتركیز على مسألة اتخاذ القرارات بشأنھا . ج

وھكذا وضمن ھذا المسار وتلك التوجھات یمكن االستفادة من مكتسبات ا
. وادارتھا سعیا وراء متابعة التطورات المعرفیة والتقنیة لالستفادة منھا  وتسخیرھا لصالح عملیة التطور والنمو 
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تمھید 

نظمة  ی لم وحدات  " ة ل
وبما یعمل على ایجاد" مؤسسات االعمال 

لتقدم    بات ا مكتس ئج و تا لن
... ا... العلمي والتقني 

الست   فرصة  ل ا نام  غاغت
.ارف القرار الوسائل الكفیلة بذلك ضمن اطار تطویر المع

:ومن ھنا تناول البحث دراسة وضع منھج الدارة المعرفة والتقنیات وعلى وفق مایاتي

الواقع الحالي ومستلزماتھ: اوال 

االجراءات: ثانیا

والرؤیایةالمنھج: ثالثا

:ھدف البحث .1

لمؤسسات االعمال

:اھمیة البحث.2

والعالمي وطنيوتحقیق المیزة التنافسیة وازدھار عملیات االنتاج على الصعیدین ال

:مشكلة البحث.3

تجسد ا  لمشكلة ت
اھتمام مؤسسات االعمال الھمیة المعلومات وتطویر الجوانب المعرفیة 
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الواقع الحالي ومستلزماتھ: اوال
محددات من  نمو ة في طریق الرالدول السائغالبیةعاني ت

لتنظیم اساسیةمع استخدام التقنیات الحدیثة والمعاصرة وفي مقدمتھا اجراء تحویرات االرتقاء بعملیات االنتاج لتتوافق
:وادارة اسالیب المعرفة والتقنیات عن طریق

رفتنمیة وتطویر الموارد البشریة وذلك ب.1
رحلة مالتي تتطلبھا ال

لوضع االسس لبناء قاعدة تكنولوجیة قادرة على التجدید واالبداع لبنة التحتیةوتنمیة اتطویر .2
االقتصادیة وحسب اولویاتھا وباتجاه ازالة المعوقات ورفع االنتاجیة بوضع االھداف واالسالیب نشاطاتاالھتمام بال.3

جیا المستخدمة وتحفیز النشاطات االبتكاریة بھا من قبل ادارات تلك االنشطة مثل تحدیث التكنولوشادالتي یمكن االستر

ات وذلك  ة ومن بینھا خیارات تكنولوجیا المعلویالبحث والتطویر وصوال الى اعتماد النماذج االكثر مالءمة وفعالاعمال م

 " "
لموارد المت التصمیم والھندسة واالنتاج وادااعمال بفضل  رة ا

لنظر  با

تلك المواصفات تغطي حاق بتلك التطورات لسد االحتیاجات التي المطروحة والسیما امكانیة الل

:ولتجاوز ذلك یتعین تشخیص مایاتي 

الذي تطبیق التقنیات المعرفیة مدى .1
المتجانسة والقدرات المتراكمة لجمیع انشطة االنتاج

تباین مستویات.2

والخسائر 
استخدام مخرجاتھا في صناعة القرار وحل المشاكل عن طریق اجراء التعدیالت في بیئة العمل والبنیة الھیكلیة للمنظمة 

 ..
)1(مة للتخطیط الستراتیجيمنظو

ب
نجاحھا بمدى قدرتھا على اجراء التغیرات درجة وتطویر ادائھا والذي یتحدد بموجبھ " ظمة المن" بالنھوض بالمؤسسة 

.المطلوبة 
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االجراءات: ثانیًا

منھا للنھوض بعملیات االنتاج وتحسین 
نشأة  " لم ا

.. كوحدة فعالة " 
" المنشات"المنظمات 

االجراءات المطلوبة في ھ

)2(لتكوین معان جدیدة من ھذا النوع

-:متطورة من خالل االھتمام بالمعارف التي یمتلكھا االفراد داخل المؤسسة وھي على نوعینةكنولوجیت

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

باالمعرفة من الخبرة المتمثلة ووذوونكتسبھا العاملالمعرفة بالمھارات التي ی: النوع الثاني

على مستوى االفراد او على مستوى المجموعة " المنظمة " المؤسسة 

-:رفة على وفق ھذا المفھوم ضمن العناصر االتیة ویمكن رسم اطار شبكة المع

متمثلة باالفراد والجماعات والمنظمات : االطراف الفاعلة .1
راالعالقات بین االط.2

التي تستخدمھا االطراف في عالقاتھا
: خصائص المؤسسة .3

والقواعد وانماط االتصال وغیرھا 

برمج نیةاتخاذ القرار ضمن نطاق الب تخدمة في    م لمس ا مالت  ا المع ة الدارة 
لمواد  ادارة المواد وانسیابیتھا وبما یساعد على جودة ادارة وتخطیط المؤسسات بالشكل المطلوب ومكوناتھا  من حركة ا

ة تواستعداد

لكفاءة في مختلف مراحل االنتاجلتحسین ا

-:ملة من االجراءات وھي جذلك یتطلب وبناءًا علیھ فأن 

توفیر المعلومات التقنیة مصنفة ومبوبة حسب مسار عملیات االنتاج .1
تحدید المستخدمین المحكمین واالطر المھنیة للعاملین.2
تاال.3

االداریة والمعلوماتیة الجدیدة
4.

الواحدة " المنظمة " فروع االنتاج بالمؤسسة 
5.

مؤسسات تدریب والسیما في مجال التكیفاقامة التعلیمي وانتقال المھارات مابین االنشطة والعمل على 
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والمحاكاة على ان ترافق تلك االجراءات بایجاد اقصى حد ممكن من االختیارات لزیادة المعلومات والقدرات وتنمیة 
ت المھارا

الرؤیا العملیة المنھجیة و

 "
للتسویق لیشمل 

")3(ھادفًا للمعرفة 

)4(بینما اشار اخرون 

عن نظام او ممارسة تشمل االشخاص والع
:المنظمة 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

ما تقدم على ضوء
عملیات االنتاج واالرتقاء بمستویات االداء 

بیئة مثمرة الستحداث معارف جدیدة قادرة على التاثیر ع

ات 
وما یتبعھا من كفاءة تشغیلیة وتحسنًا في االنتاجیة  

اع اللذان       اتالبد من اعتماد التعلیم ومنھجیوبناءًا على ذلك  اسي في وضع اسس االبتكار واالبد ل اس م عا ان من   یة ك بر عت

:على وفق ھذا النھج وكما یاتيالتعلیمیةالمعروفین لتنفیذ العملیة 

التعلیمیةالبحثیةوھو مایتم في الجامعات والمؤسسات : التعلیم المباشر

: التعلیم غیر المباشر 
وعلى الصعیدین المادي والخدمي االنتاج

من جھة اخرى والقدرات التنظیمیة واالداریة من جھة مابین المھارات العضویة
تكون  العملیة الت

غیر مرئیة بالنسبة لالخرین 
"

:)5(بخمسة قواعد اساسیة وھي"بیترسنخ

شخصي .أ ل ا مكن  ت ل : ا
وتعمیقھا والمثابرة والنظر الى الواقع بموضوعیة

ح : االطار الفكري .ب
شكل فرضیات وتعمیمات تعكس فھم الفرد للعالم وكیفیة تحركھ وتفحصھا بدقة 

مایطلق علیھ بالرؤیا المشتركة وھي عملیة ضبط وتطویر المجموعة لتكوین: التعلم الجماعي .ت
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: الرؤیا المشتركة.ث
المنظمة

Body of Knowledgeمعارف  لل: System Thinking.ج
منھج  التفكیر الخطي وااللي لتحدید المشاكل ووضع حلولھا للمساعدة على تكوین رؤیا لتغییر االشیاء بفاعلیة 

المنظمة وبشكل مطلق 

لظروف  لتتفق   وا
:یاتيوكماقا لالولویات واالسالیب التي تحددھاالخاصة لتحدید العوامل المؤدیة للنجاح وف

توفیر الموظفین المؤھلین او الممكن تاھیلھم بشكل مناسب في على یعتمد االمر في المراحل االولى : ونالعامل.1

امھا وتطویرھا واستخد
وتمثل التكالیف االستثماریة في مثل تلك المجاالت وما : التمویل .2

 ...
" لتكنولوجیا المعلومات من اھمیة ستراتیجیة ولدورھا المبا

" المنظمة 
نترنت"  "اال

نیات تالئم وضع انظمة ترتكز على المعرفة وادارة االعمال وبما یعمل على تحقیق المزید باستخدام مجموعة تق

لومات  لمع ا
.وانسیابیتھا تبعا للحاجة 

: نظام المعلومات .3

بالتكنولوجیا المتوفرة في العالم وتخزنھا في حاسبات الكترونیة والترویج لھا بھدف الحصول على ایرادات من 

والحذر ، حیث ان كافة المعلومات والبیانات مستمدة من منتجات موردي التكنلوجیا والمشتركین في تقدیم مثل 

المعلومات التكنلوجیة والتي غالبا ما تكون موجھة 

  ....
دارة وتنظیم المعلومات وتقنیاتھا وتطویرھا على وفق ذلك منظومة ال

نشأت   مسار اولویاتھا ضمن اطار االمكانیات المتاحة  لم في ا

بمستوى اداء العمل وكفایتھ االنتاجیة عن طریق ھیئة او منظومة اداریة تاخذ على عاتقھا 

.العمل على تحدید االحتیاجات . أ

.المعلومات من جمیع المصادر المتوفرة الوطنیة واالجنبیة وایصالھا الى مستعملیھا المساعدة للحصول على. ب

.تقییم وانتقاء المعلومات المناسبة لمختلف االعمال في المؤسسات والتركیز على مسألة اتخاذ القرارات . ج
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:االستنتاجات 

وات ، 

...ھا لصالح عملیة التطور والنمو ووسائل مبسطة وسریعة تتالئم والظروف السائدة وتسخیر

:ي والمنظم الدارة وتنظیم المعلومات في اطار الظروف السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة عن طریق التوجھ الواع

.اعداد الكوادر الفنیة المتخصصة واالستمرار في اعتماد اسلوب التدریب المبرمج لتدریب الكوادر البشریة .1
. والوضع القائم ئم بذل الجھود الحثیثة الستیعاب التكنولوجیا وتطویرھا وتوظیفھا بما یتال.2
دعم ومتابعة.3

.مستلزمات ھذا التوجھ
4.

.لوجیة وكیفیة االستفادة لتسھیل عملیات االنتاجالتكنو
ومن بیوت ااالستفادة من العقود المبرمة والبرامج .5

.عن مجاالت الدراسات والتصامیم
لمتقدم      التوجھ نحو التصنیع واالنتاج بواسطة الترخیص وحیثما امكن ذلك لالستفادة من .6 لم ا العا ورات في  تط ل تابعة ا م

.وما یتبعھا من تطور للجانب المعرفي والتقني ... 
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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 centring  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 recognised . 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.


