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 عرض 
 نبراس عبد الستار خانكه المندالوي

 المدرس المساعد بقسم المكتبات والمعلومات 
 الجامعة المستنصرية   -كلية اآلداب 

 تمهيد : 

تعتمد المؤسسات المعلوماتية ف  الوقت الحاضر على ما تملكه من اصول معرفية غيعر ملموسعة تمثعل 
ه االصعول بمععا يضعمن لهععا التفعوا والتميععز المسعتدام  وعلععى المعورد األثمعن لهععا  وتسععى جاهععده لتطعوير هععذ

الرغم من امتالك المؤسسات المعلوماتية لهذه االصول إال أن أغلبها تعان  من تدن  مستويات اداء افرادهعا  
وهذا يشكل امامها عائقاً لبناء قاعدن فكرية متميزن  وتسعى الى ايجعاد اليعات والوسعائل الكفيلعة بمعالجعة نقعاط 

ع  وتقلععيص الفجععوات المعرفيععة والعمععل علععى رفععا مسععتوى المؤسسععات المعلوماتيععة وتطععوير قععدرات الضعع
وقابليات العاملين فيها؛ ليكونوا بالمستوى المرغوب والمتوقا ونظرا الن االصول المعرفيعة فع  المؤسسعات 

وادارتعه والنظعر اليعه المعلوماتية لها دور كبير ومهعم فع  نشعر المعلومعات والمعرفعة واالهتمام بهعذا المعورد 
كبعد استراتيج  يعد امرا مهما وضروريا   فه  تسهم ف  احدات تغيير ف  تنفيذ االعمال والعمليات  وذلعك 
من خالل تقليل الوقت الالزم لتنفيذ االنشطة والمهام الوظيفيعة وخلعق نعوع معن التعرابط والتكامعل بعين اجعزاء 

تطوير المؤسسعة ورفعا كفعاءن الععاملين فيها.وبنعاء علعى  المؤسسة وخلق ذاكرن مخزون معلومات  يساعد ف 
مععا تقععدم جععاءت الدراسععة لتظهععر العالقععة بععين االصععول المعرفيععة ومععدى قععدرتها علععى تطععوير المؤسسععات 
المعلوماتية والمتمثلعة بأقسعام تكنولوجيعا المعلومعات فع  وزارن االتصعاالت والشعركات التابععة لهعا وذلعك معن 

المعرفيععة الثالثععة: )رأس المععال البشععري ورأس المععال الهيكلعع  ورأس المععال  خععالل تبنعع  مكونععات االصععول
 الزبائن (ودور هذه االصول ف  التطوير.

 أهداف الدراسة :

هععدفت الدراسععة الحاليععة الععى دراسععة االصععول المعرفيععة وابعادهععا فعع  المؤسسععات المعلوماتيععة مجععال 
 الدراسة من خالل ما يل :

 ذلك االتجاه مستعينة بمقياس انتج لهذا الغرض قياسها وفقا لمعايير محددن ف   
 قياس جودن المهارات التكنولوجية ف  تطوير المؤسسات المعلوماتية باستخدام خمسة مستويات 

للمهارات )غير الكفوء  المبتدئ  المتقدم المحتر   الطليق( وباالعتماد على معايير اربعة لكل 
 (  مستوى )الوظائ   التكنيك  الطرا  الثقافة

  قياس الفاعلية من خالل االهد 
 قياس فجون االداء 
 قياس االنتاجية 
 قياس غير المنظور 
 قياس االعمال 
 . قياس نقاط القون والضع  ف  المؤسسة المعلوماتية 
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 منهج وأدوات الدراسة: 

ت مستعينة بمجموععة ادوا المنهج الوصفي التحليليلتحقيق االهدا  السابقة قامت الدراسة باستخدام  
  امععا مجتمععا الدراسععة فضععم العععاملين فعع  اقسععام المقييابالت والمالحظييات الشخصيييةلجمععا البيانععات مثععل  

تكنولوجيعععا المعلومعععات فععع  وزارن االتصعععاالت والشعععركات التابععععة لهعععا  واسعععتخدمت الوسعععائل االحصعععائية 
يعة  والقيمعة التائيعة    ومعامعل الفاكرونباخ والنسعبة المئوواالنحيراف المعيياري  كالوسط الحسيابيالمتنوعة 

ومعامل بوينت بايسيلاير ومربا كاي ومعامل فاي  ومعامل االنحدار البسيط   واعتمعد البرنعامج االحصعائ  
spss  . لتحليل النتائج وتفسيرها 

 فصول الدراسة: 

لقععد تضععمنت الدراسععة مقدمععة ًمنهجيععة  وأربعععة فصععول  وخاتمععة  لتحقيععق أهععدافها المحععددن ومحتواهععا 
    اذ تضمنت المقدمة المنهجية االطار العام للدراسة وشعملت   المشعكلة واالهعدا  والفرضعيات الموضوع

والمنهج وحدود الدراسة ومجتما وعينة البحت  فضال عن ادوات جما البيانات والمعلومعات معن المقعابالت 
ععرض التعريفعات الشفهية  والمالحظات واالستمارات الخاصة بجمعا البيانعات ععن ععدد الععاملين  ومعن ثعم 

 االجرائية لمتغيرات الدراسة .

فقعد تكعون معن ثالثعة محعاور ارتبطعت بمتغيعرات الدراسعة :  -وهو اإلطار النظري - الفصل األولأما  
 المحور االول اختص باألصول المعرفية والثان  بالمؤسسات والمعلوماتية والثالت اختص بالتطوير 

: النشعأن المحعور االول ملع  للدراسعة معن خعالل ثالثعة محعاور: : فتنعاول الجانعب العالفصل الثيانيوأما 
والمهام والواجبات المقدمة فع  المؤسسعة المعلوماتيعة وهيكلهعا التنظيمع  والخعدمات المقدمعة فيهعا  والبيانعات 

 فقععد تنععاول قيععاس المحععور الثان الديموغرافيععة والبنيععة التحتيععة للمؤسسععات المعلوماتيععة مجععال الدراسععة؛ امععا 
سععات المعلوماتيععة مععن خععالل قيععاس خععدمات المعلومععات التكنولوجيععة المقدمععة فيهععا  وقيععاس نقععاط القععون المؤس

والضع  فع  المؤسسعات المعلوماتيعة  والتحقعق معن االهعدا  المرسعومة واالهعدا  المنجعزن لتحديعد الفجعون 
 فقععد حععور الثالتالمالمعرفيععة  وقيععاس مسععتوى االنتاجيععة وقياس االعمععال   والقيععاس غيععر المنظععور. وأمععا 

عرض االسباب الرئيسة لضعع  المؤسسعات المعلوماتيعة وتناول السعبل الكفيلعة لتطويرهعا التع  بعرزت لعدينا 
 من خالل نتائج المحاور السابقة ومقابلة المدراء ف  )المؤسسات المعلوماتية(.

سععة لقيععاس : فقععد تنععاول قيععاس االصععول المعرفيععة مععن خععالل نمععوذج اعتمدتععه الدراالفصييل الثالييثامععا 
( سعؤاال تعم توزيعهعا علعى (55المكونات الرئيسة لألصول المعرفية وذلك بتصميم استمارن قياس مكونة معن 

معدخل الجعودن لقيعاس مهعارن الععاملين فع   الفصيل الرابيع( ععامالً  وقعد اعتمعد (70افراد العينة البال  عددهم 
لمهعارات )غيعر الكفعوء  المبتعدئ  المتقعدم  من خالل خمسة مععايير لمسعتوى ا ITاقسام تكنولوجيا المعلومات

المحتر   الطليق( ومن ثم بيان العالقة بين االصول المعرفية والمهارات التكنولوجية   وبيعان نسعبة التعأثير 
 ف  تطوير المؤسسات المعلوماتية مجال الدراسة لكل من )االصول المعرفية وجودن المهارات التكنولوجية( 

 خاتمة الدراسة:  

تصععمنت خاتمععة الدراسععة النتععائج التعع  توصععلت إليهععا الدراسععة والتوصععيات المقترحععة   فضععالً عععن لقععد 
 اقتراح مجموعة من الدراسات المستقبلية ف  مجال متغيرات الدراسة الحالية .  
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 أوالً : نتائج الدراسة: 

 لقد خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها :

نوية ذات داللة احصائية بعين كفعاءن االصعول المعرفيعة وفاعليعة انه يوجدارتباط قوي وبفروا مع -1
( وبتحقيعق نسعبة 52.14( وبمسعتوى تطويرععام )0.69تطوير المؤسسعات المعلوماتيعة بمقعدار )

 ويرها فقط الزيادن من خالل نقاط تط

اظهعععرت نتعععائج الدراسعععة وحسعععب ميعععزان المقيعععاس الععععالم  لعععألداء التنمعععوي للمعععوارد البشعععرية  -2
 المعلوماتية لقياس العمل قيماً يعرضها الجدول اآلت : للمؤسسات

 و قياس العمل في المؤسسات المعلوماتية1جدولُ

 النسبة  درجة  القيمة مستوى العمل 

 %30 08-10 < عمل صعب

 %45 0.8-0.5 من عمل متوسط 

 %25 0-0.5 > عمل منخفض

لعى قلعة االنتاجيعة ألغعراض التقيعيم ان االخفاا ف  تطعوير فاعليعة  المؤسسعات المعلوماتيعة يععود ا -3
 ( .0.06والصيانة الدورية بقيمة مقدارها كحد ادنى )

ان مستوى االنتاجية وحسب مقياس االنتاجية  ف  المؤسسات المعلوماتية مجال الدراسة تجسعدها  -4
 القيم الواردن ف  الجدول االت :

 و نتائج قياس االنتاجية في المؤسسات المعلوماتية2جدول رقم ُ

 الحالة  عدد الفقرات  لقيمة ا

P>1 6 عال 

P=1 2 متكافئ 

P<1 8 منخفض 

ان االخفععاا فعع  تطععوير فاعليععة المؤسسععات المعلوماتيععة يعععود الععى قلععة الكفععاءن فعع  اداء خععدمات  -5
 المعلومات التكنولوجية مقابل ارتفاع اهميتها وكما يعكسه الجدول االت :

 ي المؤسسات المعلوماتيةو خدمات المعلومات التكنولوجية ف3جدول ُ

 النسبة مستوى االداء درجة االهمية 

 %36 اداء مرتفا مستوى عال 

 %41 اداء متوسط  مستوى عال 

 %22.7 اداء متوسط  مستوى هام 

 14.48 الطليق
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 توصيات الدراسة: -ثانيا

    :بناًء على نتائج الدراسة  أوصت الباحثة بمجموعة توصيات يمكن توضيحها بما يأت

ضرورن تبن  مجموعة من االستراتيجيات ف  عمل الوزارن والشركات التابعة لها موجهة  نحو  -1
 اإلبداع واالبتكار والدعم والتطوير على النحو التال :  

االستراتيجية  البديلة لالرتقاء بنوع العاملين وطرا تفكيرهم وحالة التنوع ف  التفكير  -أ 
 الة االبداع واالبتكار وتعزيز ادوات العمل التقن  لتخلق ح

 االستراتيجيات تكون قابلة للتنفيذ وتستجيب للظرو  والموارد المتاحة -ب 

استراتيجية التنوع لتوسيا االعمال ف  المؤسسة عن طريق تقديم  منتجات  او خدمات  -ج 
 جديدن .

استراتيجية التركيز من خالل تقديم خدمات جديدن متميزن من حيت الجودن والمواصفات او  -د 
 العمالء . خدمة

استراتيجية التطوير والتجديد الت  تسعى المؤسسة اليها  من اجل مواكبة الحداثة ف  مجال  -ه 
 التخصص لك  تظل محافظة على قدرتها ف  التكي  والتجاوب ما البيئة المحيطة بها. 

استراتيجية التدريب إلكساب االفراد العاملين معار  متعددن وتحسين وتطوير مهاراتهم  -و 
 م وتغيير سلوكهم واتجاهاتهم الالزمة لتبن  استراتيجية تحقق اهدا  المؤسسة.وقدراته

ضرورن مساهمة االطرا  ذات الصلة بعملية الدعم التطويري للمؤسسات المعلوماتية )موارد     -2
 زبون  حكومة   متخذ القرار( .

ف  العمل ضرورن تبادل الخبرات ما الدول االخرى ودراسة التجارب المتقدمة وتطبيقاتها  -3
 التكنولوج  .

ضرورن مراعان بنية العمل التكنولوج  ف  الوزارن والشركات التابعة لها من قبل االدارن وسد  -4
 النواقص الموجودن فيها وتغطيتها ورصد االموال الخاصة بذلك .

ضرورن اعادن تقييم العمل ف  المؤسسات المعلوماتية مجال الدراسة وال سيما امام االنشطة غير  -5
 نظورن الت  لم توضا ف  حسابات العمل ألهميتها ف  العمل المؤسس   . الم

ولقد اقترحت الباحثعة ععدن عنعاوين للدراسعات المسعتقبلية فع  مجعال متغيعرات الدراسعة الحاليعة    وهع  
 كالتال : 

 رأس المال الهيكل  ودوره ف  التنافسية للمؤسسة المعلوماتية . -1

 ء المؤسس . دوراالصول المعرفية ف  تغييراالدا -2

 رأسال المال البشري ودوره ف  رفا قون العمل . -3

 
 

 

 


