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   الرحمن الرحيمبسم اهللا

  

  "مقومات القرار اإلداري السليم في اقتصاد المعرفة"ورقة عمل بعنوان 

  مقدم إلى

المؤتمر العلمي األول حول اقتصاديات المعرفة الذي تعقده كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 

  24/04/2007في جامعة النجاح الوطنية يوم 

  

  :الملخص

ن الحادي والعشرون عصـر مراكـز دعـم اتخـاذ     نحن نعيش عصر المعلومات، عصر القر

القرارات، عصر خالصته أن المعرفة هي مفتاح النمو االقتصادي وأساس قاعدي متين إليجـاد المزايـا   

التنافسية وفتح األسواق، وتحقيق المكانة واكتساب القدرة، وتوليد القوة، وما أحوج شركاتنا إلى تأسـيس  

اراتها صائبة وسليمة وفعالة، وما أحوجنا إلى المعرفة بهذا المجـال  نظم لدعم اتخاذ القرار حتى تأتي قر

  .بالغ وفائق الحيوية

  

لقد أفرز االقتصاد الجديد أوضاعاً غير مسبوقة ووضع من التحديات ما جعلت عملية إثبات 

صول القدرة وتحقيق الذات التزاماً ومسئولية تضامنية وجعل من صوت العلم والمعرفة أساساً رئيسياً للو

إليه، ومن ثم أصبح القرار اإلداري فيه له جوانب متعددة تحتاج إلى التعرف عليها عن قرب وهذا ما 

  .تبينه هذه الورقة
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  :مقدمة

وتأتي ثورة  إن ما حصل في عالمنا اليوم من تغيرات هامة تطرح العديد من التحديات والفرص،  

 .صعدةالمعرفة لتطرح زيادة في التنافس الدولي على مختلف األ

 

كما تتعاظم أهمية المعرفة في االقتصاد وعملية اتخاذ القرارات الرشيدة حتى غدت سمة القرن   

الحادي والعشرين هي سمة االقتصاد القائم على المعرفة، إذ تدخل المعرفة كعنصر أساسي أكثر من تنمية 

لنمو االقتصادي والتنمية على أصبح العمل األكثر أهمية في عملية ابحيث كافة قطاعات اإلنتاج والخدمات 

العمل ورأس (خالف النظريات التي كانت تعتقد أن العملية التنافسية وفي ظل وجود العوامل التقليدية 

هذا التوجه في االقتصاد، سيستمر لفترة طويلة صراعاً على المعرفة، ال  .كل دوافع التقدم تمكن) المال

وتوفر المال القدرة خيصة، ألن المعرفة هي التي ستصنع صراعاً على رأس المال أو المواد الخام الر

بل ان المعرفة ستشكل اقتصاداً جديداً في مجاالته وفي آلياته وفي  .وتخلق المواد الخام وتفتح األسواق

 .نظمه

 

والعشرين، عصر مراكز دعم اتخاذ نحن نعيش عصر المعلومات، عصر القرن الواحد 

المزايا  إليجادالنمو االقتصادي وأساس قاعدي متين هي مفتاح " ةالمعرف"القرارات، عصر خالصته أن 

، وتحقيق المكانة واكتساب القدرة وتوليد القوة وما أحوج مؤسساتنا إلى الدخول األسواقالتنافسية، وفتح 

إلى هذا العصر، وما أحوج شركاتنا إلى تأسيس نظم لدعم اتخاذ القرار حتى تأتي قراراتها صائبة وسليمة 

  .لة، وما أحوجنا إلى المعرفة بهذا المجالوفعا
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 إثباتلقد أفرز االقتصاد الجديد أوضاعاً غير مسبوقة ووضع من التحديات ما جعلت عملية 

تضامنية وجعل من صوت العلم والمعرفة أساساً رئيساً للوصول  ومسئولية التزاماالقدرة وتحقيق الذات 

انب متعددة تحتاج إلى التعرف عليها عن قرب وهو ما إليه ومن ثم أصبح القرار اإلداري فيه له جو

  .في ورقة العملسنبحثه 

  

  :العالقة بين المعرفة واإلدارة

منتج األولى هي أن : وفي دراسة العالقة بين المعرفة واإلدارة ال بد من التمييز بين ثالث مراحل

معهد أو مصنع أو مثل جهة ما حتى لو كان في حاجة إلى التعامل مع مديرها المعرفة هو في ذات الوقت 

جامعة أو إدارة حكومية معينة وتميزت المرحلة الثانية ببدء استفادة اإلدارة من المعرفة العملية وذلك على 

 غوقد شهدت هذه المرحلة بدء بزو) مصنع، أو مستشفى، أو وزارة(اختالف أنماط ومستويات اإلدارة 

لمعظم التطورات الرئيسية الالحقة في  اًطور حتى بدت أساسالجودة لمفهوم وقيمة أخذت في االنتشار والت

أما المرحلة الثالثة فقد . الكلية للجودة، واإلدارة االستراتيجية وإدارة الوقت وغيرهااإلدارة مثل اإلدارة 

منذ أواخر الثمانينات والتحول إلى مرحلة إلدارة المعرفة وتحول اإلدارة من ) العولمة(واكبت ظاهرة 

ال يستفيد من المعرفة إلى مستوى فوقي يتحكم فيها وهكذا قفزت اإلدارة فوق المعرفة بحيث مجرد مج

صارت تتحكم في مسارها وفي ضبط جغرافيتها، وتحولت ظاهرة اإلدارة بالمعرفة إلى إدارة المعرفة 

  .والدور الرئيسيين في هذا التحول ذاتها وقد لعبت الشركات الدولية النشاط

  

  :ظاهر العولمة

ظاهرة العولمة هي إن من بين التطورات والتحديات الهائلة التي تواجهها المنظمات المعاصرة 

لقد غدا الكثير من . وما أفرزتها من آثار ونتائج والتحول نحو االقتصاد المعرفي ومنظمات المعرفة
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ى المعرفة على المفكرين والباحثين والممارسين يعتبرون المعرفة من أهم موارد المنظمة وأصبح ينظر إل

  .أنها المورد الوحيد الذي يمكن أن يحقق للمنظمة ميزة تنافسية مستدامة يصعب نسخها أو تقليدها

  

بيتر دركر أن منظمات التصنيع والخدمات والمعلومات سوف تقوم على يقول العالم المشهور "

المعرفة بطرق كثيرة، المعرفة في المستقبل، وسوف تتطور منظمات األعمال إلى منظمات تبني وتكتشف 

إننا سائرون نحو دخول مجتمع المعرفة الذي لم يعد المورد االقتصادي فيه هو رأس المال أو الموارد 

  .)1("الطبيعية أو العمل بل المعرفة

  

إن عولمة االقتصاد المتسارعة تفرض تحديات كبيرة على المنظمة الجودة، القيمة، الخدمة، 

والمعرفة هي التي توفر للمنظمة ميزة تنافسية مستدامة، إن ميزة . يرهااإلبداع، وسرعة االستجابة وغ

المعرفة يمكن استمراريتها ألنها تعطي عائدات ومزايا متزايدة وتعكس الموجودات المادية التي تتناقص 

  .كلما تم استخدامها فالموجودات المعرفية تزداد مع االستعمال

  

  :ية للدولةتأثير ظاهرة العولمة على السيادة الوطن

إن آليات . قليالً عند تأثير ظاهرة العولمة على السيادة الوطنية للدولةهنا اسمحوا لي أن أتوقف 

تجاوز السيادة وقنوات ظاهرة العولمة أتاحت للقوى المهيمنة على العالم اقتصادياً وتكنولوجياً وإعالمياً 

الدولة في هذه البلدان وإن كان أضعاف سلطة الوطنية للدولة في البلدان النامية األمر الذي أضعف سلطة 

فإن ذلك يؤدي في نفس الوقت إلى . الدولة في البلدان النامية من شأنه أن يخفف قبضتها على شعوبها

                                                 
(1) Dradeerm Peter F. (1999). Knowledge – worker product – the Biggest challenge, 
California Management Review, Vol. 41, No. 2, pp. 79-85. 
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أجل تفادي مخاطر ومن . انكشاف هذه البلدان أمام تأثيرات وأطماع ومصالح القوى المهيمنة على العالم

المجال أمامهم للمساهمة في عملية صنع  وإفساحدور المواطنين ظاهرة العولمة فال غنى عن تفعيل 

القرار وينبغي أن تدرك هذه األنظمة أن السبيل الوحيد للحفاظ على قرارها الوطني هو تحصين مجتمعها 

  .ضد التأثيرات السلبية التي تفرزها ظاهرة العولمة

  

ملة في حد ذاته، فهو ناتج عن يشكل القرار اإلداري السليم في اقتصاد المعرفة منظومة متكا  

تفاعل العديد من العوامل وهو في الوقت ذاته أداة تفعيل لكل العوامل المتوفرة في المشروع، ومن ثم كلما 

التغيير وإيجاد التصرف والسلوك المطلوب ومن هنا فهو  أحداثكان القرار فعاالً كلما كان قادراً على 

  :يأخذ أوالً في معطياته اآلتي

  :مقومات القرار اإلداريخصائص و

غناء عنها أو الثورة التكنولوجية وما أفرزته وأنتجته من أجهزة متقدمة، أصبحت ال يمكن االست .1

 .ممارسة النشاط بدونها وإال كانت نتائجه غير مؤكدة ومشكوك في سالمتها

المختلفة اتساع وتنوع االحتياجات والرغبات الخاصة بالمستهلكين في األسواق المحلية والدولية  .2

 .هذه االحتياجات والرغبات إشباعوازدياد قدرة المشروعات المماثلة والمنافسة على 

االرتفاع المستمر في الدخول وسيادة المستهلك وسيادة قوى المنافسة وسيادة نظم البيع  .3

 .التي توفر الوقت والجهد والتكلفة ةااللكتروني

 واإلنسانيةقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية أبعاده وجوانبه اال فةالنظام العالمي الجديد بكا .4

ودمجها جميعاً في سوق عالمي واحد فائق التطور في وسائله  األسواقوالذي يعمل على توسيع 

 .وأدواته االشباعية
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حيط بممارسة النشاط وبصفة خاصة القرارات تالمشاكل والمحددات والقيود والضوابط التي  .5

والقوانين الخاصة بممارسة النشاط وامتدادها من جانب مؤسسات دولية والتشريعات والتعليمات 

تملك من القوة والنفوذ ما يمكن لها أن تفرض احترام وتطبيق هذه التشريعات على كافة الدول 

 .والحكومات خاصة في عصر العولمة االجتياحية

 .دد الخيارات أمامهاالمكانات والمواد والقدرات المتوفرة والتي يمكن توفيرها للمشروع وتع .6

سواء لذاته أو للعاملين فيه أو  إليهاوالطموحات التي يسعى المشروع للوصول  واآلمال األهداف .7

متخذ للمتعاملين معه، هذه العوامل التي ذكرناها حاكمة ومتحكمة في رؤية وفكر وتوازنات 

هذا كله بل هو وليد  ويؤثر على جودة القرار والقرار اًالقرار وبالتالي فإن وجودها يمثل ضابط

 :نتاج تفاعله فإذا كان القرار اإلداري أداة فعل وتفعيل فإنه أيضاً له مقومات وخصائص هي

بشكل مناسب للمنفذين  إبالغهأن يكون مناسباً من حيث التوقيت والتكلفة والجهد وأن يتم   .أ 

بسهولة ويسر الذين لديهم السلطة والصالحيات واالمكانات التي تمتلكهم من تنفيذ القرار 

خاصة وإن اقتصاد المعرفة يتسع نشاطه وتتميز صناعاته بعنصر الوقت واحتياجه دائماً 

 .الزمنيةإلى اختصار المسافات 

قابالً للتنفيذ في ضوء االمكانات والمواد المتاحة وفي ضوء الوقت المخصص له يكون   .ب 

لقائمين بالتنفيذ خاصة ل اًوأن ال يشكل استحالة تنفيذية أو مدمراً للذات والنفس ومحبط

 .وعلى التحسين والتطوير اإلبداعوأن اقتصاد المعرفة قائم على االبتكار وعلى 

أن يكون محرضاً ومحفزاً ومحركاً لدوافع ونوازع المنفذين االيجابية ويمثل لكل منهم   .ج 

الذات وتحقيق المكانة الشخصية المتميزة، وكذلك  إلثباتتحدياً على المستوى الشخصي 

ن المستقبل وفرصة جديدة للمشروع ودعم المستقبل الوظيفي للعاملين ولنا عبرة في تأمي

على عدم  "المصري بشأن تشغيل الخريجين والذي نص اإلداريةقرار وزير التنمية 
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عاماً وتفجرت على أثرها المشاكل والمظاهرات أمام  28تشغيل من تجاوز عمره 

 .)2( "جلس الوزراء وتم حذف شرط السنمكاتب المحافظين وتم تعديل القرار بفعل م

العاملين في المشروع أي مدعماً  األفرادأن يكون منسجماً ومتوافقاً مع اتجاهات   .د 

تجاهات الوالء واالنتماء وتحسين المستوى الوظيفي أي يكون عائده المادي ومردوده ال

 .غير المادي محققاً آلمال وطموحات الكوادر البشرية المبدعة

ابياً مؤدياً إلى تحقيق أهداف المشروع ومحققاً لتراكمات العائد المادي أن يكون إيج  .ه 

 .وتحسين المكانة والحيوية السوقية للمشروع

أن يكون مشروعاً ويراعي مصالح المجتمع والمشروع في الوقت ذاته وأن ال يتضمن   .و 

 .أي احتمال لحدوث ممارسات غير أخالقية أو غير سليمة في المشروع

  

  :في التنميةدور المعرفة 

من فلسفة النظم اإلدارية الشاملة والمتكاملة وهو نتاج التفاعل  اًلقد أصبح اتخاذ القرار جزء  

الخالقة ما بين المعرفة وما بين الرؤية الذاتية للمدير ومن ثم فإن هذه المعادلة التوازنية ثنائية العوامل 

على تحقيق الثروة المعرفية، وعلى زيادة  هي في واقعها قائمة على نظام معلومات فعال ومتكامل يعمل

ة على منهجية الدراسات المستقبلية ذات القدرة على صنع يتراكمها وتدعيمها بالرؤية الحقيقية والمبن

نظام المعلومات ذو الطبيعة التوافقية المتجددة خاصة وأن نظم  إطارمستقبل أفضل ووضع كل ذلك في 

ائلة وبمعدالت نمو غير مسبوقة وأصبحت بشكل في حد ذاتها وتكنولوجيا المعلومات تتطور بسرعة ه

 اإلنتاجتطلب لذاتها وفي الوقت ذاته أحد عوامل اقتصاداً مستقالً وقائماً بذاته حيث أصبحت المعرفة سلعة 

                                                 
  .عة والنشر، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطبا2006حجازي محمد حافظ، . دعم القرارات في المنظمات) 2(
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المعرفة في التنمية هو الذي جعل الدول  إسهاموتوليد القيمة االقتصادية ولعل  أحداثالمستخدمة في 

  ). 1(ي اقتصادها الجديد عليها وهو ما يوضحه الشكل رقم المتقدمة تبن

  

  

في اقتصاد المعرفة مولدات متعددة المراحل وفي كل مرحلة ووفقاً لهذا الشكل فإن مولدات القيمة المضافة 

يتم إيجاد وتوليد قيمة مضافة وبتتابع المراحل تتراكم هذه القيمة وتزداد، ولما كانت المعرفة تتصف بأنها 

التجاهات ومتعددة الجوانب، بل تتوالد وتخلق ذاتها بشكل مستمر، هائية ومتجددة ومتنوعة وممتدة اال ن

الكفاءة فائق القدرة له  يفإنها أيضاً تحلق القيمة المضافة مع كل مرحلة من مراحلها تحتاج إلى مدير عال

  .الكثير اإلبداعيةمن المواهب اإلدارية ومن الطاقات 

  

  :لقد فتح هذا كله اقتصاداً جديداً يتميز باالتي

تجدد الحاجة إليه والرغبة والطلب على منتجاته المعرفية التي تدخل في كل نشاط وتدخل في كل  .1

عمل وتدخل في كل وصفة وبشكل يتصاعد في نسبته ويزداد في معدالته إلى الدرجة التي معها 

 .يمكن القول باستحالة قيام نشاط بدون معرفة

ها سواء باالستعمال أو باالستخدام أو بتجدد المصادر المعرفية ونموها وازديادها وعدم نضو .2

 .باالحتفاظ بل أنه بمرور الزمن وبتعدد االستخدام تزداد المصادر المعرفية وتتراكم المعارف
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ابتكار مصادر معرفية جديدة وتطوير وتنويع وانتشار وسائل تبادلها وعدم وجود حواجز على  .3

 .التبادلهذا 

  

  :اتخاذ قرار إداري سليم

 األنشطةالمعرفي، ونظم التسويق المعرفي ونظم تمويل  اإلنتاجلقد أدى هذا إلى تطور نظم   

إن هذا االقتصاد الجديد تماماً أصبح محوره الطبيعي هو اتخاذ قرار إداري سليم وما أحوجنا . المعرفية

عدم االعتماد على المعرفة أدى إلى انعكاسات سلبية  في عالمنا العربي إلى االعتماد على المعرفة حيث

زيادة المستحيالت فعن طريق زيادة الممنوعات مثال ذلك الممنوعات في ظالل اتفاقية حقوق "من أهمها 

يزداد العالم المتقدم غنى وثراء وتتعاظم أرباحه ويتسارع نموه بالنسبة للدول النامية  –الملكية الفكرية 

حث والتطوير فيه إلى مدى يجعل من المستحيل شراؤها واستخدامها بواسطة الدول وتتطور وسائل الب

  .)3("األقل نمواً ومع الوقت تزداد قائمة اختراعات العالم المتقدم وتزداد قائمة المستحيالت في الدول النامية

  

لقد أصبح من الالزم ومن الضروري لكل متخذ قرار على المستوى الكلي العام والمستوى 

لجزئي الخاص أن يستعين بهذه النظم وأن يرجع إليها حتى يكون قراره رشيداً وفعاالً ومنتجاً بعيداً عن ا

الشك والحدس والتخمين، فلكل قرار يتم اتخاذه يتم عادة في نطاق دائرة من عدم التأكيد ووجود نظم 

  .المعلومات يساعد على تضييق نطاق هذه الدائرة

  

  

                                                 
، 1998، يونيو حزيران 23، ع )مصر(مجلة أخبار اإلدارة، نشرة فصلية تصدر عن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  )3(

  .4ص 
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  :عناصر نظم المعلومات

قد استطاعت نظم المعلومات وقواعد البيانات ومراكز الخبرة أن تشكل منظومة قاعدية للنمو ل  

  :وهي كمنظومة ترتكز على أربعة عناصر هي

وهي كوادر ذات طبيعة  واإلبداعالكوادر البشرية الخبيرة والمؤهلة والراغبة والقادرة على العمل  .1

 .خصوصيتها من طبيعة النشاط المعرفي تستمدخاصة 

على عمليات  لإلنفاقمقدار ما هو مخصص للبحث والتطوير ومقدار ما هو متاح من موارد  .2

 .البحوث وتطبيقات هذه البحوث

الفاعلية محورها الرئيسي شبكة فائقة االنفتاح الواسع على الخارج في إطار منظومة تجارية  .3

واختالف  آفاقهتالف التي تشمل العالم كله باختالف نظمه واخ) االنترنت(المعلومات الدولية 

وال يوجد أمامها حواجز فاصلة أو جدران عازلة ويزداد عدد المتعاملين معها . درجات تقدمه

 .وينتشر مراكز االتصال بها

المعلومات ولكن أيضاً لتسويق وتمويل المعرفة وهي بنية  إلنتاجليس فقط  أساسيةوجود بنية  .4

وهي مؤسسات اليكترونية  وإنتاجيةثر تقدماً تعدى مؤسسات التمويل التقليدية إلى مؤسسات أكت

 .وأسرع فورية وأيسر شروطاً إتاحةتعطي التمويل بشكل أكثر 

  

وتملك من النظم والقواعد التي تكفل لها استرداد أموالها وإعادة توظيفها بسهولة ويسـر، وبمـا     

لكتروني في األسواق المختلفة يتناسب مع التجارة االلكترونية والصيرفة االلكترونية والتعامل والتداول اال

  .سواء أسواق السلع أو الخدمات أو األفكار مروراً بأسواق رأس المال
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ومن خالل تفاعل هذه العناصر تنتج برمجيات منظومة المعلومـات والتـي أصـبحت بحكـم       

رية فإنها ضرورتها حاكمة للعمل اإلداري، فإذا كانت المنظومات التفاعلية هي عنوان لتقدم المنشآت اإلدا

  :أصبحت المسئولة عن

تغذية متخذ القرار بكل المعلومات التي يحتاج إليها عن كل ما يحيط بالمشروع وأن تـتم هـذه    

  .التغذية في شكل تيار مستمر وفق آليات ونماذج معدة ومتفق عليها من قبل وبشكل دوري تلقائي

أو الداخلية وسواء كان هـذا  تحسين صورة المشروع لدى الجماهير المهتمة به سواء الخارجية  

متصالً باألوضاع االجتماعية أو التنقلية االجتماعية ألفراد المجتمع وانتقالهم من طبقة أو شريحة 

 .اجتماعية معينة إلى شريحة أخرى

خلق الدافعية االنجازية والحث والتحفيز على زيادة اإلنتاج ورفع اإلنتاجية وما تقتضيه من زيادة  

  .المهارة والكفاءة

  

لقد أصبح اقتصاد البيانات والمعلومات والمعرفة يقود العالم المتقدم إلى مزيد من القـوة، والـى     

حتى أن هناك دول نامية كالهند وتايالنـد  . مزيد من التقدم، والى مزيد من القدرة، والى مزيد من الفاعلية

  .صادراتها للخارج وسنغافورة استطاعت من خالل اقتصاد وصناعة البرمجيات أن تحقق طفرة في

  

إن هذا االقتصاد الجديد في كل شيء، أصبح بحكم حجم وجوده يفرض ذاته وبحكـم احتمـاالت     

  :نمو هذا الحجم ومؤكدات هذا النمو يفرض التحول إليه وهذا االقتصاد قائم على

إنتاج المعرفة سواء من خالل البحث عنها في مناطق وجودها واستخالصها أو من خالل اختراع  

وفي الوقت ذاته تفعيل هذا اإلنتاج ليصبح مدخالت . لمعرفة وإيجادها والتعامل معها وفيها وبهاا

  .إلنتاج معرفي جديد خالص وأن يتم إنتاج المعرفة وفق مواصفات قياسية عالية الجودة والدقة
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 .تسويق منتجات المعرفة وترويجها وتوزيعها وتسعيرها وتفعيلها وجني المكاسب العوائد منها 

تمويل المعرفة وتحقيق توازناتها وتطويرها بشكل دائم مستمر وبمـا يتوافـق مـع احتياجـات      

 .ورغبات المستهلكين والمستفيدين منها

إدارة المعرفة وتنظيمها، وتكوين وإعداد الكوادر البشرية التي تتـولى مهـام إنتـاج المعرفـة      

الرتقائية في البشر وباعتبـار أن  وتسويقها وتحويلها، ويتم ذلك من خالل منظومات االستثمار ا

إن التنمية الشاملة في وطننا العربي "اإلنسان أغلى األصول وأعالها قيمة فأكثرها عائداً ومردوداً 

تتطلب جهوداً مكثفة ومتواصلة في إنتاج المعرفة وتطبيقها، وال يكفي أن يظل العـالم العربـي   

به القدرة على نهج طرق متميزة فـي تحقيـق   مستورداً للمعرفة والتقنيات فمثل هذه التبعية تسل

 .)4("تنميته وتقدمه وتوافق شخصيته الحضارية

 

  :دور الجامعات العربية في نشر المعرفة

إن الجامعات في وطننا العربي ما زالت تعنى بنشر المعرفة المستوردة دون إنتاجهـا أو حتـى     

التنمية التي يطمح إليها، وما زالت تعد طلبتها  التفكير في تطبيقها أحيانا، أو تطويعها بما يتناسب وظروف

دونما اعتبار لحاجات التنمية من المعرفة والمهارات األمر الذي نجم عنه شعور بعض طلبتها بغـربتهم  

  .عنها وبعقم المعرفة التي يكتسبونها فيها

  

معرفة تتوالد إن هذا االقتصاد الذي يجتاح العالم ويتدفق كاألمواج الهادرة والذي معه أصبحت ال  

  :لقد ثبت يقيناً أنه. وتخلق ذاتها وتبتكر الجديد منها وبمعدالت فائقة السرعة

  .ال تقدم بدون نظام معلومات فعال عالي الكفاءة 

                                                 
  .120، ص 1985، 20مجلة اتحاد الجامعات العربية، عدد ) 4(
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 .ال نمو متتالي بدون نظام معلومات كاف قادر على توليد المعرفة 

 .لخارجيةال نجاح في التصدير بدون نظام معلومات قوي يحقق االجتياح لألسواق ا 

ال نجاح لالستيراد بدون نظام معلومات قادر على تحويل االسـتيراد الحاضـر إلـى تصـدير      

 .مستقبلي

ال تنمية فعالة بدون نظام معلومات يوفر أسرار الصناعة ويوفر بيانات عـن مجـاالت العمـل     

 .والنشاط

القادم في المسـتقبل  ال ارتقاء متواصل بدون نظام معلومات يهيئ األذهان الستقبال مالمح العالم  

 .باحتياجاته وأهدافه

  

لقد أصبح نظام المعلومات واقتصاد المعرفة جزء من حياتنا، وجزء من نشاطنا إن لم يكن هـو    

كل نشاطنا، فالمعلومات والمعرفة هي الحياة المتدفقة في شرايين المشروعات والشـركات وهـي القـوة    

  .أداة ووسيلة التفاهم بين البشر وهي. الدافعة في االقتصاد القومي بل والمجتمع

  

لقد فتح اقتصاد المعرفة مجاالت جديدة أوسع من حيث الممارسة ومن حيث اإلنتاج والتسـويق    

  .فالمعرفة تزداد أهميتها في حياة الدول. والتمويل والتنمية البشرية
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  :إن أي نظام من النظم يتكون كما هو مبين في الشكل التالي

  )2(شكل رقم 

  

  

لى سبيل المثال إذا نظرنا إلى جانب المدخالت سوف نجد أنها مكونـة مـن بيانـات حديثـة     فع  

ومناسبة من حيث الحجم والكم والشكل وموثوق بها من حيث مصادر الحصول عليها والقائمين بجمعهـا  

ما هو وهي شاملة ومتكاملة، أما إذا نظرنا إلى جانب التشغيل فإننا سوف نجد انه قائم على عدة عمليات ك



 16

مبين في الشكل ومن ثم نجد إلى جانب المخرجات يتعلق بالوصول إلى معلومات فعالـة تسـاعد متخـذ    

القرار على ترشيد قراراته ومن ثم معرفة مدى جودة هذه المعلومات من خالل دراسة نتائجها ومعرفـة  

  .خاذ القرارآثارها على المشروع ويتم ذلك من خالل الرقابة ومتابعة اآلثار التي نتجت عن ات

  

أما محاور القرار اإلداري في اقتصاد المعرفة حيث عادة ما يدور القرار اإلداري حول مجموعة   

  .3من المحاور يبينها الشكل رقم 
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  السليماإلداري محاور القرار 

إن هذه المحاور المبينة في هذا الشكل وان كانت الزمة للقرار اإلداري الذي يتخذه المدير فـي    

مشروعات والشركات العادية في األنشطة المختلفة إال أنها تكتسب أهمية خاصة وضرورة حتميـة  كافة ال
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في اقتصاد المعرفة، حيث تتنوع مجاالت عمل القرار اإلداري في اقتصاد المعرفة وتزداد تدريجياً بشكل 

  .مضطرد ومستمر مع ازدياد وتنوع مجاالت النشاط التي تمارسه المشروعات

  

  :عم القرارخصائص نظم د

ولما كانت نظم دعم القرار هي المسئولة األول عن ثقافة المديرين وعن تنميـة معـارفهم عـن      

أفضل الوسائل وأكثر األساليب كفاءة في تنفيذ الخطط واألهداف الموضوعة فإنها تتصف أيضاً بمجموعة 

  ).4(من الخصائص الرئيسية التي يوضحها الشكل رقم 

  

  

  :وختاماً

بكـل مؤسسـاتها    األمـة لى خلق المعرفة ليست مقاالً يكتب ولكنها جهاد ومعاناة تساهم فيه إن الدعوة إ

ومعاهدها وجامعاتها، فالعالم من حولنا كما نرى يتقدم بسرعة مذهلة، وكل من يقف في مكانه ال بـد أن  
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علينا استغالل ونحن ال نملك من الوقت ما يسمح لنا بالتلكؤ والحيرة والتجربة والخطأ و. يتراجع ويتخلف

إن الصراع العالمي في عالم العولمة، عالم األلفية الثالثة لن يكون صراعاً على رأس المـال أو  . امكاناتنا

المواد الخام الرخيصة أو األسواق المفتوحة، بل انه وسيستمر لفترة طويلة صراعاً علـى المعرفـة ألن   

د الخام وتفتح األسواق بل إن المعرفة ستشـكل  المعرفة هي التي ستصنع القوة وتوفر المال وتخلق الموا

  .اقتصاداً جديداً في مجاالته وآلياته وفي نظمه
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