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تعد المعلومة العصب المحرك ألي نشاط يقوم به الفرد على اختالف مجاالته ،كما أنها أصبحت الميزة
التنافسية التي يتمتع بها ،فهي الشريان الحيوي للحياة المعاصرة ،والدعامة الرئيسية لصنع القرار
االقتصادي ،والسياسي ،واالجتماعي ،واألمني.
نموا كبيرا وانتشارا عالميا واسعا ما يؤكد
شهدت تقنيات المعلومات (المعلوماتية) في السنوات األخيرة ً
على أنها أصبحت مفتاح التطور الصناعي ،واالقتصادي ،والحضاري ،والمحور األساسي للنمو على
المستويين الدولي والوطني ،وترتبط المعلوماتية بتطور الكمبيوتر ،والقفزة النوعية التي أحدثتها ثورة
تكنولوجيا المعلومات ،التي تهدف إلى بناء ذكاء اصطناعي يتفوق على العقل البشري ،تمخض عنها تغير
الكثير من المفاهيم والنظريات في العديد من المجاالت خاصة االقتصادية منها واستراتيجيات اإلنتاج
والصناعة ،أدت إلى إعادة النظر في خططها المستقبلية بناء على واقع عصر المعلومات ،ومجتمع
المعلومات الذي هو نتيجة التحول من مجتمع اقتصاد صناعي تكون األصول المادية فيه هي المورد
االستراتيجي إلى مجتمع اقتصاد معلومات تشكل المعلومة فيه المورد االستراتيجي.
فرضت ثقافة المعلومات وصناعتها وطابع إعادة إنتاج المحتوى المعلوماتي الذي تتسم به هذه الثقافة
وتلك الصناعة ضرورة ظهور مفاهيم اقتصادية جديدة فيما يخص نظرية القيمة والملكية الفكرية وحساب
المكاسب والخسائر الثقافية ،لذا لم يعد كافيا في تقييم المشاريع المعلوماتية االقتصار على حساب العائد
المباشر أو الكلفة المادية المحسوسة والمباشرة دون مراعاة الكلف غير المباشرة وغير المنظورة التي
أفرزها نظام المعلومات وآلته الجديد.
إن سيادة مفاهيم مجتمع المعلومات والتي تتعلق بميدان المعلومات والميدان التكنولوجي بصفة عامة فإن
من معانيها أو أبعادها الحقيقية هو التعرف على آلية المعارف والمستجدات العلمية والتكنولوجية التي من
شأنها أن تكون في فائدة المجتمعات واقتصادياتها ،مع اختصرها للوقت المكرس وتقليص التكاليف
المتعلقة بالمجهودات ،أدى إلى ظهور ما يسمى باقتصاد المعلومات ،فما هي مالمح هذا االقتصاد ؟ من
حيث التعريف األهمية  ،المكونات والخصائص  ،...وما هي المكانة الحقيقية لكل من المعلومات والمعرفة
في هذا االقتصاد الجديد؟
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محاضرة رقم :01 :البيانات ،المعلومات ،المعرفة.
يالحظ المتأمل في واقع المعلومات في المجتمعات أنها ظاهرة تالقت حولها اهتمامات كثير من
الباحثين من مجاالت علمية وتخصصات مهنية قلما تتالقى ،وتفرقت في النهاية حولها وجهات نظرهم؛
حيث نجدها اآلن محط اهتمام الباحثين في مجاالت هندسة االتصاالت ،والحاسب اآللي ،وعلم اللغة ،وعلم
النفس ،وعلم االجتماع ،واإلعالم ،والمكتبات ،وعلم المعلومات ،هذا فض ً
ال عن بعض مجاالت العلوم
البيولوجية واألحياء ،وال شك أن لكل فئة من هذه الفئات دوافعها واتجاهاتها وآراؤها عندما تتعامل مع
المعلومات.
 :1البيانات:
 هي أرقام ،رموز ،إحصائيات ،نسب إشارات في شكل خام تحتاج للمعالجة (ترتيب ،تبويب ،تصنيف،تفسير ،)...لتصبح ذات مدلول ومعنى تعبر عن حقائق.
 هي مجموعة من الحقائق الموضوعية غير المترابطة من األحداث ،وبالتالي تصف جزءا مما حدث،وال تقدم أحكاما وتفسيرات أو قواعد عمل ،وبناءا عليه فإنها ال تخبر عما يجب فعله ،قد تكون أرقاما ،أو
حروفا ،أو إشارات ،أو كلمات ،أو صور ،أو نسب مؤوية ،أو أشكال هندسية.
 هي مواد أو حقائق خام أولية :2المعلومات:
كلمة معلومات من حيث مدلولها اللغوي مشتقة من المادة اللغوية " علم " وهي مادة غنية بالمعاني
والمشتقات التي تدل على معان كثيرة  ،منها العلم  ،واإلحاطة ببواطن األمور  ،والوعي  ،واإلدراك ،
والمعرفة  ...الخ.
أما من حيث مدلولها االصطالحي فيمكن القول إنه ليس هناك حتى اآلن تعريف جامع مانع "
للمعلومات "  ،وكل ما هنالك هو اجتهادات وآراء ونظرات قد تحظى بالقبول في مجتمع أو عند فئة معينة،
وقد ال يكون حالها على هذا النحو في مجتمع آخر أو لدى فئة أخرى ،وفي هذا السياق حاول بعض الباحثين
إحصاء اجتهادات وتعريفات كلمة "المعلومات " فوجدها تصل إلى نحو أربع مئة تعريف ،كما استقصى
باحث آخر اآلراء حول ماهيتها واستخلص أهمها ،فتبين له أنها تصل إلى ثمانية عشر تعريفا ً.
 مجموعة المعطيات والحقائق التي ينتهي إليها بحث علمي بعد مراحل من التنقيب واالستقصاءواالستقراء والتجريب المبنية على المنهج العلمي الصحيح.
 هي رسالة تؤدي لتغيير في نزعة المتلقي النتقاء خيار من ضمن مجموعة خيارات متاحة(.بريست)Priest
 -أخبار وحقائق عن شيء معين (كوكي مونستر )Kookie Monster
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 تعرف المعلومات بأنها تلك التي تؤدي إلى تغيير سلوك وفكر األفراد واتخاذ القرارات. هي رسالة هدفها تغيير الطريقة أو األسلوب الذي يدرك به المتلقي شيئا ما. هي ظاهرة لتقليل عدم اليقين. :1:2مراحل تحويل البيانات إلى معلومات:
 :1الحصول على البيانات وتسجيلها :تأتي إما من مصادر داخلية أو خارجية وتجميعها وتخزينها.
 :2مراجعة البيانات :التأكد من مطابقة البيانات المسجلة مع المصادر التي أخذت منها لتالفي الخطأ
وتصحيحها.
 :3التصنيف :تجميع البيانات في مجموعات أو فئات متجانسة وفقا لمعيار معين أو خاصية مشتركة تجمع
بينها.
 :4الفرز :أي ترتيب البيانات بطريقة معينة تتفق والكيفية التي تستخدم بها تلك البيانات.
 :5التلخيص :تهدف إلى دمج مجموعة من عناصر البيانات وجمعها لكي تتوافق واحتياجات مستخدميها.
 :6العمليات الحسابية والمنطقية :من أجل استخراج بيانات جديدة مفيدة للمستخدم.
 :7التخزين :االحتفاظ بالبيانات إلى وقت الحاجة إليها.
 :8االسترجاع :البحث عن البيانات واستدعاؤها عند الحاجة إليها.
 :9إعادة اإلنتاج :تهدف هذه العملية إلى تقديم البيانات في شكل يمكن أن يفهمها ويستخدمها من يطلبها في
أشكال متعددة مثل الرسومات البيانية ،تقارير...
 :10التوزيع و االتصال :إيصال البيانات إلى مستخدميها في الشكل والوقت والمكان المناسب.
 :3الفرق بين البيانات والمعلومات:
البيانات هي المادة األولية ،هي المعطيات البكر التي تستخلص منها المعلومات ،البيانات هي قراءات
أجهزة القياس ،واإلشارات التي تنبعث من أجهزة اإلرسال وتلتقطها أجهزة االستقبال ،وهي ما ندركه
تزودنا به الصحف والتقارير ونُظُم المعلومات في الكمبيوتر مثال:
بحواسنا مباشرة .والبيانات هي ما ِّ
الئحة أسعار األسهم في صفحة أسواق المال هي بيان.
أما المعلومات فهي ناتج معالجة البيانات ،تحليالً وتركيباً ،الستخالص ما تتضمنه هذه البيانات ،أو
تشير إليه ،من مؤشرات وعالقات ومقارنات وكليات وموازنات ومعدالت وغيرها ،من خالل تطبيق
العمليات الحسابية والطرق اإلحصائية والرياضية والمنطقية ،فالبيانات هي ركيزة المعلومات ،وهي
المتغير المستقل الذي ال يستحدث ،والمعلومات هي المتغير التابع .وعندما يحصل الناس على البيانات
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ويكيفونها حسب إطار معلومات حصلوا عليها سابقاً ،تصبح هذه البيانات معلومات .وهكذا عندما نقرأ
الئحة أسعار األسهم في الصحيفة ،فإننا نحصل على معلومات عن مختلف الشركات.
 :4خصائص المعلومات وأبعاد جودتها:
التوقيت :التوقيت المناسب يعني أن تكون المعلومات مناسبة زمنيا الستخدامات المستفيدين وال تكون
متأخرة عن الوقت المناسب فتنتفي فائدتها.
الدقة :أي تكون صحيحة خالية من األخطاء.
الصالحية :أي تالءم احتياجات المستفيدين كأن تكون المعلومات شاملة وواضحة.
المرونة :قابلية تكييف المعلومات وتسهيلها لتلبية االحتياجات المختلفة كأن يمكن تناقلها في أكثر من شكل
أو استخدامها في تطبيقات عديدة.
الوضوح :بأن تكون واضحة ومفهومة خالية من الغموض ومنسقة ومتكاملة فيما بينها غير متناقضة .
عدم التحيز :بأن ال يتم تغيير المعلومات ألهداف متحيزة...
إمكانية الوصول :سهولة وسرعة الحصول على المعلومات.
الشمول :أي تغطي جميع احتياجات المستفيدين.
النمو و التجدد :تزداد نتيجة االستعمال وال تنضب.
التشكل :هي ذات قدرة هائلة على التشكل والتميع و السيولة وإعادة التشكل.
النقل :قابلة للنقل.
االندماج:
الوفرة:
قابلية القياس:
قابلية المراجعة:
المعرفة:
 المعرفة هي تجميع للمعلومات ومزجها مع قدرة المستخدم وتجربته في حل مشكلة أو خلق المعرفةالجديدة.
 اجتماع المعلومات والخبرة والتفسير واالنطباع مما يجعلها شكال ذا قيمة عالية من المعلومات القابلةللتطبيق (ديفنبورت )Devenport
 -هي تراكم المعلومات والمهارات المستمدة من تلقي واستعمال المعلومات (آالن بورتن )Burton
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 المعرفة تعني القيام بسلوك محدد إلنجاز عمل ذهني أو مادي بنا ًء على معلومات سابقة ،أي أنهاتتطلب قدرة من الشخص على تطبيق ما تعلمه وممارسته.
 هي مزيج من الخبرة و القيم والمعلومات هي مزيج من المهارات والخبرات والقدرات والمعلومات المتراكمة. البيانات والمعلومات واإلرشادات واألفكار أو مجمل البني الرمزية التي يحملها اإلنسان أو يمتلكهاالمجتمع في سياق داللي وتاريخي محدد ،وتوجه السلوك البشري فرديا ومؤسسيا في جميع مجاالت
النشاط اإلنساني ،في إنتاج السلع والخدمات ،وفي نشاط المجتمع المدني والسياسة وفي الحياة الخاصة
(تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام )2003
 هي سلعة ذات منفعة عامة تدعم االقتصاديات والبيئة السياسية والمجتمعات وتنتشر في جميع جوانبالنشاط اإلنساني (تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام .)2002
يمكننا تلخيص ما سبق أن البيانات هي المادة الخام للمعلومات والمعلومات هي المادة الخام للمعرفة،
وهناك من أضاف الفهم والحكمة
الحكمة

الفهم
المعرفة
المعلومات
البيانات
الشكل رقم  :01هرم المعرفة.
أنواع المعرفة:
معرفة رسمية:Formal Knowledge :
 تعرف بالمعرفة الصريحة ،وهي المعرفة الظاهرة والتي تتجسد بشكل مادي على الورق بشكل كتاب ،أوتقرير ،أو بحث ،أو دراسة ،أو نشرة...أو من خالل تخزينها في جهاز الحاسوب أو غيره من أجهزة
التوثيق والتخزين ،وبالتالي يمكن االستفادة منها وتطبيق ما تفرزه من حلول للمشكالت ومعالجة الحاالت
الواقعة.
يتم اكتسابها بالتعليم والتدريب ومختلف وسائل التعليم واالتصال الرسمية التقليدية (المدارس) ،تركز على
التلقي وترسيخ المعلومات األساسية في أذهان المتلقين ليتمكنوا في مرحلة الحقة من تطويرها للنوع الثاني
من المعرفة.
 -هي مجموعة معلومات يتم تنظيمها ومعالجتها لنقلها لفرد آخر.
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 هي معلومات منظمة قابلة لالستخدام في حل مشكلة معينة ،أو هي مجموعة معلومات مفهومة محللةومطبقة.
 من أمثلة المعرفة الصريحة :مواصفات منتوج معين ،صيغة علمية ،برنامج حاسوب ،القوانينوالتشريعات...
معرفة ضمنيةTacit Knowledge :
 هي المعرفة غير الظاهرة والتي تكون متضمنة في أشخاص حيث تتضمنها عقولهم ،وما تحتويه هذهالعقول من معارف وأفكار ال تنفصل عنهم ،تنشأ وتتطور عن طريق االستنتاج واالبتكار ،والتجربة،
والخبرة ،وهي تنتقل بين األفراد بشكل بطيء عكس المعرفة الرسمية ،ويصعب تلقيها من شخص آلخر أو
تبادلها العتمادها على القدرات الذهنية الفردية.
 هي مجموع محصلة النشاطات ،الخبرات ،المبادئ ،القيم ،وأحاسيس شخص ما واحد من أنواع المعرفة الضمنية يعرف أحيانا باسم المعرفة اإلجرائية Procedural Knowledgeمثل مهارات القراءة والقيادة ،هي المعرفة المرتبطة بمعرفة كيفية القيام باألشياء ،التكلم بلغة أجنبية،
العزف على آالت الموسيقى ،المعرفة الضمنية تعرف بالمعرفة الشخصية هي معرفة مرتبطة بكيف؟
إجراءات أو طرق أو كيفية القيام باألشياء ،مخزنة بداخل األشخاص في عقولهم ،تتكون من القيم،
العقالنية أو المنطق ،الحدس ،األحكام (القناعات) ،األحاسيس ،الصور ،الرموز ،والمعتقدات ،كما يمكن
أن تكون مشوشة أو فوضوية وغير مرتبة ،يصعب ترميزها وتخزينها في قواعد البيانات أو األنترنيت،
يصعب التواصل بها أو تشاركها ،إال أنها تبقى ذات صالحية ومصدر ثري من الخبرات والعلم
التفرقة بين المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة مرتبط بالتفرقة بين معرفة ماذا ومعرفة كيف
المعرفة الضمنية
المعرفة الصريحة
غير قابلة لإلدراك
قابلة لإلدراك
ال يمكن الحصول عليها إال بموافقة صاحبها
سهل الحصول عليها
موجودة في شكل خبرات في عقول األفراد
موجودة في المصادر
الجدول رقم :1الفرق بين المعرفة الصريحة والضمنية.
الفرق بين المعلومات والمعرفة:
 المعرفة هي قدرة إدراك وقدرة تعلم ،وهي تتحسن وتتطور وتزداد بالمعلومات ،والمعلومات ما
هي إال معطيات مصاغة ومنظمة.
 المعرفة يمكن بلوغها عن طريق التعليم والتعلم ،والتجريب والخبرة المكتسبة ،أما المعلومات
فيمكن الحصول عليها عن طريق القراءة ،النقل ،النسخ.
 المعلومات حاملة للمعرفة ،والمعرفة حاضنة للمعلومات
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جامعة الجياللي بونعامة-خميس مليانة
كليـة العلـوم االجتماعية واإلنسانيـة
الوثائقية والمكتبات
قسـم العلوم اإلنسانية
محاضرات في مقياس اقتصاد وتوزيع المعلومات

شعبة علـم المكتبات
تخصص إدارة المؤسسات
السنة األولى ماستر

محاضرة رقم :02 :مدخل لالقتصاد
 :1مفهوم االقتصاد:
االقتصاد له تعريف لغوي وآخر إجرائي
 :1:1التعريف اللغوي:
«كلمة اقتصاد مأخوذة من الجذر قصد :والقصد استقامة الطريق
القصد :العدل
القصد :هو الوسط بين الطرفين والقصد في الشيء :خالف اإلفراط وهو ما بين اإلسراف والتقتير والقصد في
المعيشة :أن ال يسرف وال يقتر ،يقال فالن مقتصد في النفقة وقد إقتصد ،واقتصد فالن في أمره أي استقام»
ظهر مصطلح االقتصاد  économieمع فالسفة اليونان كان يقصد به فن تدبير المنزل ،أو التدبير المنزلي :فمقطع
 Oikosيدل على المنزل أما مقطع  Nomosفيدل على قواعد التنظيم ،التدبير ،قانون
مقتصد :من يقتصد في نفقاته ويعمل على التوفير ويعتدل في مصاريفه بين التقتير واإلسراف.
 :2:1التعريف اإلجرائي:
 إدارة تقوم على تقليل النفقات ،على تجنب اإلنفاق غير الضروري ،مجموعة من المعارف الخاصة بالوضع العماليوتحسينه.
 هو فن في حسن تسيير المداخيل والثروات من أجل الحصول على أفضل العائدات. هو مجموعة من النشاطات لمؤسسة أو مجموعة بشرية تتعلق بإنتاج وتوزيع واستهالك الثروات. نشاط بشري يشتمل على تفاعل اإلنسان مع اإلنسان أو األرض أو اآللة ،يهدف إلى تنظيم عمليات إنتاج ،توزيع،تبادل ،استهالك السلع والخدمات.
 :2علم االقتصاد :يعتبر ضمن العلوم اإلنسانية واالجتماعية لكونه يقوم على دراسة العالقات اإلنسانية الهادفة إلى
خلق الثروة ،وحسن استغالل ،وإدارة ،وتسيير الموارد االقتصادية المتاحة (البشرية ،الطبيعية ،المالية ،المادية،
البيانات والمعلومات والمعرفة) ،كما يصنف علم االقتصاد ضمن العلوم اإلنسانية كونه يسعى إلى إشباع مختلف
الحاجيات اإلنسانية في ظل الموارد المتاحة المتناقصة ،وهذا بحسن إدارة واستغالل هذه الموارد واإلمكانيات ،لذلك
يعتبر علم إدارة الموارد ،كونه يسعى إلى إدارة اإلمكانيات المحدودة مقابل الحاجيات الالمحدودة ،وحفظ التوازن بين
الموارد المتناقصة في مقابل الحاجيات المتزايدة.
 :3عناصر االقتصاد:
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 :1:3اإلنتاج :يتمثل اإلنتاج في صناعة منتج جديد غير موجود مسبقا ،أو في تحسين منتج وزيادة منفعته من خالل
تحسين نوعيته أو زيادة في كميته أو في التقليل من تكلفة صناعته ،كما يشتمل اإلنتاج على توفير السلع المادية أو
تلبية الحاجيات الالملموسة وغير المادية المعنوية.
 :2:3التبادل :يقصد به تبادل السلع والخدمات بين األفراد والمؤسسات ،سواء من خالل المقايضة قديما ،أو النقود
حاليا ،وجاء التبادل لعدم قدرة الفرد على االعتماد على نفسه في تحقيق االكتفاء الذاتي وحاجته لغيره في تحقيق ذلك.
 :3:3التوزيع :ينقسم التوزيع إلى نوعين:
 التوزيع الوظيفي :يتمثل في توزيع الفوائد واألرباح ورؤوس األموال على القائمين على العملية االقتصاديةوالمساهمين في العملية اإلنتاجية ،ويتم من خالل دفع أجور العاملين ،تقاسم األرباح بين الشركاء والمساهمين.
 التوزيع التسويقي :هي العملية التي بموجبها يتم إيصال المنتج للمستهلك النهائي من خالل مجموعة عملياتتسويقية تتضمن الترويج والتوزيع والنقل والبيع.
 :4:3االستهالك :يكون نتيجة النتفاع األفراد من المنتج النهائي للعملية اإلنتاجية (سلعة أو خدمة) وإشباع مختلف
رغباتهم وتلبية حاجياتهم  ،واالستهالك مرتبط بالقدرة الشرائية لألفراد ،كما أنها مرتبطة بالطلب والسعر.
 :4االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي:
 :1:4االقتصاد الكلي  :Macroeconomicsمجموعة النظريات التي تدرس النظام االقتصادي بصفة كلية من أجل
تحليل وتفسير ودراسة العوامل المؤثرة في الناتج القومي من السلع والخدمات ،معدالت البطالة ،التضخم ،االدخار...
 :2:4االقتصاد الجزئي  :Microeconomicsيدرس السلوك الفردي للمؤسسة والمنشأة ومعرفة وتفسير حجم
إنتاجها وكيفية زيادة أرباحها ،كما يهتم هذا النوع من االقتصاد بسلوك المستهلك ويدرس كيفية توزيعه وإنفاقه وكيفية
تحقيق إشباع رغباته في حدود دخله الفردي ،أي كيفية توزيع الدخل بين االستهالك واالدخار
 االقت صاد الجزئي يهتم ويركز على دراسة القرارات االقتصادية المتخذة من طرف إما األفراد أو المؤسساتومختلف الشركات  ،أي أنه يدرس الوحدات االقتصادية الفردية وأسواق محددة ومعينة مثل سوق السيارات،
العقارات ، ...فهو يختص بدراسة كيف تقوم مثال شركة بزيادة إنتاجيتها والتقليل من تكاليفها .أما االقتصاد الكلي فهو
يرتكز على دراسة االقتصاد ككل ،وال يقتصر على دراسة األفراد أو الشركات ،إنما على الصناعة ككل ،فهو في
دراسته يأخذ بعين االعتبار عوامل عدة المؤثرة على العملية االقتصادية كالناتج المحلي اإلجمالي ،التضخم ،البطالة،
وغيرها من العوامل المؤثرة على االقتصاد ككل  ،ورغم االختالفات فيما بينهم إال أنه هناك تداخل شديد بينهما ويؤثر
أحدهما على اآلخر ويمكن دراسة النوع الواحد انطالقا من دراسة النوع اآلخر.
 :5لماذا االقتصاد:
تظهر الحاجة الملحة لالقتصاد إلى كون الموارد اإلنتاجية (مواد أولية ،رأس المال )...محدودة ومتناهية قابلة
للنضوب ،يقابلها حاجات ورغبات إنسانية كثيرة ومتنوعة ومتزايدة يوما بعد يوم ،من هنا يبرز الدور المهم والحاجة
الملحة لالقتصاد من أجل حسن استغالل هذه الموارد المتناقصة من أجل الزيادة في اإلنتاج وتطويره بما يتوافق مع
الرغبات المتزايدة من أجل التمكن من تلبيتها في المستقبل القريب أو البعيد.
 :6الحاجة:
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الحاجة :هي شعور بالنقص مصحوبة بالرغبة في إشباعها أي شخص لديه نوعين من الحاجيات االقتصادية:
 :1:6حاجيات أولية :تتعلق بمعيشته والتي تسمح له بالعيش.
 :2:6حاجيات ثانوية :تتعلق بأنواع أو جوانب أو ظروف الحياة وهي ليست ضرورية للعيش.
كما يمكننا القول أن هناك حاجات مادية على غرار األكل والشرب والمسكن ...وأخرى معنوية مثل :األمن والسلم،
العلم والمعرفة...
 :7اإلنتاج :هو خلق المنفعة أو زيادتها ،فأي عملية يكون من ورائها تحقيق نفع معين كإشباع رغبات أو حاجات
اإلنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة تعتبر إنتاجا.
 :8عناصر اإلنتاج :كما سبق يعرف اإلنتاج على أنه عمل يهدف إلى إشباع حاجات اإلنسان المادية والمعنوية ،وهو
عبارة عن عملية يتم من خاللها تحويل عناصر اإلنتاج إلى سلع وخدمات قابلة للشراء واالستهالك من طرف
المستهلك ،وتعرف عناصر اإلنتاج على أنها مجموعة من الموارد التي تقوم عليها العملية اإلنتاجية التي تهدف إلى
حل المشكلة االقتصادية ،وهي :العمل ،األرض ،رأس المال ،التنظيم (يمكننا إضافة المعلومات والمعرفة في الوقت
الحالي)
 :1:8األرض :تشتمل على سطح األرض وما عليها وما بداخلها من موارد طبيعية ،ويطلق على العائد المحصل
نتيجة استغالل األرض بالربح.
 :2:8العمل :يتمثل في المجهود العضلي أو الذهني المبذول إثناء العملية اإلنتاجية ،يعرف العمل في علم االقتصاد
بالموارد البشرية ،ويطلق على العائد المحصل عليه نتيجة إسهام الموارد البشرية في العملية اإلنتاجية باألجر.
 :3:8رأس المال :يتعدى مفهوم رأس المال في الفكر االقتصادي المفهوم البسيط المعروف لدى عامة الناس بالنقود
ليشتمل على قسمين هما:
 السلع الرأسمالية :تتمثل في كل ما ينتجه اإلنسان للمساعدة في العملية اإلنتاجية مثل :اآلالت ،المعدات ،الطرق،الجسور ،وسائل النقل ،الهياكل القاعدية من مباني ومدارس...
 السلع االستهالكية :هي ما يتم إنتاجه بهدف االستهالك من مالبس ،مواد غذائية. :4:8التنظيم :يعتبر بمثابة المحرك الرئيسي للعملية اإلنتاجية فهو من يعمل على استغالل مختلف عناصر اإلنتاج من
أجل إنتاج السلع والخدمات ،وهو يقوم على وضع السياسات والبرامج والخطط اإلستراتيجية التي تعتمد عليها
المؤسسات والشركات الصناعية في عملياتها اإلنتاجية (نوعية السلعة ،السوق المستهدف ،كمية المنتجات ،طرق
الترويج ،السعر ،)...العائد المحصل من التنظيم يعرف بالربح العادي.
يقسم االقتصاديون النشاط االقتصادي تقليديا إلى ثالثة قطاعات هي الزراعة والصناعة والخدمات ،ويضيف إليها
علماء االقتصاد والمعلومات قطاعا رابعا هو قطاع المعلومات.
 :9مفهوم الموارد:
هي كل ما أتاحه هللا عز وجل ويسره من وسائل أو مصادر طبيعية أو بشرية يؤدي استغاللها إلى إنتاج السلع
والخدمات التي تشبع مختلف الحاجيات والرغبات لإلنسان.
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 :10مفهوم الموارد البشرية:
هي القدرات واإلمكانيات المتعلقة بالعنصر البشري فقط والتي لها عالقة مباشرة بإنتاج السلع والخدمات الخاصة
بالمنظمة ،وتشمل الموارد البشرية القوى العاملة (العمل اليدوي والذهني والفني والتنظيمي واإلداري ،وكل جهد
بشري)
سواء تعلق األمر باالقتصاد التقليدي أو الحديث فإن للموارد البشرية دور جوهري وحساس في العلمية اإلنتاجية
والقيمة المضافة ،لما لها من دور كبير ومباشر في عملية تنمية وتطوير االقتصاد والخدمات أو المنتجات المقدمة،
وتسيير مختلف األعمال والنشاطات والوظائف والمهام في العمل االقتصادي ،فالعمل ال يمكن انجازه من دون وجود
يد عاملة تحرك عجلة اإلنتاج واالقتصاد ،سواء تعلق األمر بحركة اإلنتاج المادي ،أو الخدماتية ،كذلك تظهر أهمية
الموارد البشرية في اقتصاد المعرفة من خالل رأس المال الفكري المتمثل في القدرات العقلية الذهنية واإلبداعية
والتطويرية لإلنسان ،حيث من خالل العقل البشري والمعلومات والمعارف المكتسبة والخبرات المتراكمة يستطيع
المورد البشري تطوير تقنيات ونظم العمل واإلنتاج من أجل الوصول إلى أفضل درجات اإلنتاج وأسرع طرقها وأقلها
تكلفة ما ينعكس مباشرة على تطور االقتصاد ونموه.
 :11مفهوم القيمة المضافة:
 هي القدرة على توليد وزيادة الثروة من مواد خام متوفرة ،هي نوع من الثروة التي تتولد عن طريق جهود ومهارةاإلنسان إال أنه يصعب حساب القيمة المضافة في قطاع الخدمات أو المعلومات.
 في نظر االقتصاديين القيمة المضافة هي عبارة عن خلق الثروة ،وتطرق لها الباحث وود  Woodعلى أنها نوعمن الثروة التي تتولد عن طريق جهود ومهارة اإلنسان ،ففي المصانع مثال تتحول الموارد الطبيعية والمواد الخام
وغيرها من المواد المختلفة إلى سلع ومنتجات تباع في األخير بسعر أكبر من سعرها وهي مواد خام ،هذا بعد عمليات
اإلنتاج طبعا مما يعني أن العمل أضاف قيمة للمواد بواسطة عمليات اإلنتاج.
 :12الوظيفة :هي وحدة أو نظام عمل تتكون من مجموعة مهام متجانسة يؤدي تحقيقها إلى خدمة أهداف المؤسسة.

 :13المشكلة االقتصادية :تتمثل في محاولة تحقيق الكمال المقيد ،من خالل محاولة المستهلك الوصول إلى أعلى
مستوى لإلشباع في إطار دخله المحدود ،كما يحاول المنتج التقليل من التكاليف.
 :14التداخل بين علم االقتصاد وعلم المعلومات:
التداخل بين علم االقتصاد وعلم المعلومات نتيجة لظاهرة نمو علم المعلومات وارتباطه بالعديد من العلوم األخرى،
العالقة بين العلمين والترابط بينهما نتج عنه ما يعرف باقتصاديات المعلومات الذي يدور حول عدة مرتكزات فكرية
منها الخصائص المتميزة للمعلومات كمورد أو كسلعة اقتصادية ،باإلضافة إلى قضايا أهمية وتأثير المعلومات أو
نقصها على االقتصاد ،فاالقتصاد يتأثر بمتخذ القرار الذي يرتكز في ذلك على المعلومات الكاملة حول بدائل االختيار،
كما أن هناك من اعتبر أن المعلومات عبارة عن مدخالت غير مجانية مثل جورج ستيجلر ،والبعض اآلخر من
المفكرين اعتبروا المعلومات مخرجات.
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شعبة علـم المكتبات والتوثيـق
تخصص علم المكتبات

جامعة الجياللي بونعامة-خميس مليانة
كليـة العلـوم االجتماعية واإلنسانيـة
والمعلومات
السنة األولى ماستر
قسـم العلوم اإلنسانية
محاضرات في مقياس اقتصاد وتوزيع المعلومات
محاضرة رقم :03 :مدخل القتصاد المعلومات
تمهيد:

شهد عصرنا الحالي اعتماد كبير ومتزايد على المعلومات العلمية والتقنية رافقه انتشار واسع واستخدام مطلق
وكلي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في جميع مجاالت الحياة (إدارة ،إقتصاد ،صحة ،تعليم ،)...وبما أن هذا
األمر لم يخلو منه قطاع االقتصاد ،فهو اآلخر عرف العديد من التغييرات الجوهرية أدى إلى تحوالت جذرية في
بنيته الجوهرية فظهر إقتصاد جديد يختلف اختالفا كبيرا عن االقتصاد التقليدي الذي يعتمد على الصناعة والزراعة
عرف باقتصاد المعلومات أو اقتصاد المعرفة.
مصطلح اقتصاد المعلومات ظهر في سبعينيات القرن الماضي بفضل مبادرات العديد من المفكرين في االقتصاد
مثل Michael Rothschild, Michael Spence, F. Machlup, Marc Uri Porat :واستعمالهم له في
أعمالهم التي درسوا من خاللها قطاع المعلومات وإنتاج وتوزيع المعرفة في الواليات المتحدة األمريكية ،وتوسع
استعمال التكنولوجيات الجديدة في االقتصاد عبر العالم ،كان يعبر عنه باالقتصاد الجديد أو االقتصاد غير المادي،
فأصبحت المعرفة بمثابة نوع جديد من رأس المال يقوم على األفكار والخبرات والممارسات األفضل ،وتعتبر
التكنولوجيا والمعرفة العامالن الرئيسيان للنمو والتنمية المستدامة .فما المقصود باقتصاد المعلومات أو المعرفة؟
وكيف ظهر؟ وما هي أهميته ومكانته في عصرنا الحالي؟
 :1مفهوم اقتصاد المعرفة:
في هذا النوع من االقتصاد ينظر إلى المعرفة على أساس أنها محرك للعملية اإلنتاجية في االقتصاد ،وبمثابة
السلعة الرئيسية لها ،فهي من يلعب الدور األساسي في خلق الثروة دون االعتماد بشكل أساسي على رأس المال
التقليدي ،وال على المواد الخام ،أو العمال ،وإنما االعتماد الكبير واألساسي يكون على رأس المال الفكري ،والمتمثل
في مقدار المعلومات المتاحة ومدى القدرة على تحويلها إلى معرفة واالستفادة منها بتوظيفها في العملية اإلنتاجية،
ويطلق عليه االقتصاد الجديد أو االقتصاد الرقمي ،اقتصاد الشبكة ،اقتصاد المعرفة ،االقتصاد ما بعد الصناعي،
االقتصاد الرمزي ...وله الكثير من التعريفات من بينها:
 حسب دومنيك فوراي  Dominique Forayفإن اقتصاد المعلومات أو اقتصاد المعرفة هو :تخصص فرعي مناالقتصاد يهتم أساسا بالمعرفة من جهة ،ومن جهة أخرى يعتبر ظاهرة اقتصادية حديثة تتميز بتغير سير
االقتصاديات من حيث النمو وتنظيم النشاطات االقتصادية.
 هو االقتصاد الذي تحقق فيه المعلومات والمعرفة الجزء األعظم من القيمة المضافة ،حيث تعتبر المعلومات المواداألساسية في عملية اإلنتاج.
 هو االقتصاد الذي يقوم ببناء المعرفة من خالل العلوم المعرفية ،واستخدام العلوم والتكنولوجيا والتقنية المعرفيةلخلق وتطوير القيمة المضافة ،فالمعلومات والمعرفة هي محرك اإلنتاج والنمو.
 هو نمط اقتصادي متطور قائم على االستخدام الواسع النطاق للمعلوماتية وشبكات االنترنيت في مختلف أوجهالنشاط االقتصادي وخاصة التجارة االلكترونية ،مرتكزا بقوة على المعرفة واإلبداع والتطور التكنولوجي.

 هو االقتصاد الذي تعرف فيه المعلومات والمعرفة وأدوات وتقنيات تجهيزها (تكنولوجيا المعلومات واالتصال)تطبيقات وبرمجيات وأجهزة اتصال ومعالجة شبكات من أهم السلع في المجتمع ،حيث تتحول عملية إنتاج وتنظيم
المعلومات وبثها واستغاللها إلنتاج المعارف والمعلومات الجديدة أهم ركيزة لهذا االقتصاد.
 هو االقتصاد المبني أساسا على إنتاج ونشر واستخدام المعرفة والمعلومات (منظمة التعاون للتنمية االقتصاديةللتعلم مدى الحياة).
 هو نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاية في جميع النشاط المجتمعي ،والمجتمع المدني ،والسياسة والحياةالخاصة وصوال لترقية الحالة اإلنسانية باطراد ،ويتطلب ذلك بناء القدرات البشرية الممكنة والتوزيع الناجح لهذه
القدرات (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي).
 هو اقتصار االقتصاد على قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت TIC Technologie de l'Information ، et Communicationوذلك من حيث إنتاج ،أو توزيع ،أو استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
العمليات اإلنتاجية ،ومدى إسهامها في النمو االقتصادي (النمو االقتصادي ،و االجتماعي)...،
إقتصاد المعرفةKnowledge Based Economic 1958 :
 االقتصاد المعتمد بشكل مباشر على إنتاج وتوزيع واستخدام المعرفة والمعلومات (منظمة التنمية والتعاوناالقتصادي )OECD
 إنتاج وتوزيع واستخدام المعرفة في عمليات النمو والتوظيف لكافة النشاطات الصناعية ( المنظمة اآلسيويةاالقتصادية لدول المحيط الهادي )APEC
 تخصص فرعي من االقتصاد يهتم أساسا بالمعرفة من جهة ،ومن جهة أخرى يعتبر ظاهرة اقتصادية تتميز بتغييرسير االقتصاديات من حيث النمو وتنظيم النشاطات االقتصادية.
 هو االقتصاد الذي تحقق فيه المعرفة الجزء األعظم من القيمة المضافة ،وعليه فإن المعرفة في هذا االقتصادتشكل مكونا أساسيا في العملية اإلنتاجية كما في التسويق ،وأن النمو يزداد بزيادة هذا المكون.
 هو االقتصاد الذي يعتبر فيه إنتاج وتجهيز وتوزيع المعلومات نشاطا اقتصاديا رئيسيا ،وموردا استراتيجيا للدخلالقومي.
 :2كيفية ظهور إقتصاد المعرفة:
ارتبط ظهور اقتصاد المعلومات أو المعرفة بالمراحل الثالث التي ميّزت تطور المجتمعات البشرية أو ما يعرف
بالتحوالت الثالث التي عرفتها المجتمعات اإلنسانية وهي :المجتمع الزراعي ،المجتمع الصناعي ،المجتمع المعرفي
(مجتمع المعلومات).
 :1:2المرحلة األولى :المجتمع الزراعي:
هذه المرحلة اعتمد فيها اإلنسان بشكل أساسي على الطبيعة ومواردها بشكل تلقائي من أجل إشباع رغباته وتلبية
حاجياته ،تمثلت باألساس في الثروة الزراعية أو الموارد الزراعية ،فعرف المجتمع من خاللها في هذه الحقبة
بالمجتمع الزراعي ،فعدد السكان كان قليالا ومبعثرا ا والنشاط االقتصادي كان معدوما ا وال يتجاوز حدود االكتفاء
الفردي .وقد ظهرت مالمح لتكتالت بشرية منظمة تعتمد على نشاط الزراعة كأساس لتوفير ما تحتاج إليه ليسد
ضرورياتها من الحاجيات اليومية من خالل دورة نشاط اقتصادي زراعي منظمة ،وبدأت هذه الثورة أول ما بدأت
على ضفاف األنهار الكبرى والبحيرات حيث المياه الصالحة للري والتربة الخصبة ،هذه الفترة سماها المؤرخون
بالعصر الحجري الحديث والتي دامت على مدى آالف السنين منذ العام  10آالف قبل الميالد .عرفت هذه المرحلة
أوج تطورها بفضل التسارع في زيادة المهارات التقنية ،مثل تشكيل الحجر لصناعة األدوات واألسلحة بفضل

صقلها ،امتالك حيوانات أليفة وتحويل صوف الماشية إلى ألياف لصناعة النسيج ،استخدام النار والتحكم فيها ،ابتكار
األفران لصناعة اآلجر والسيراميك ،تشكيل المعادن وصناعة األدوات المعدنية التي تسهل العمل اليومي في
األرض ،وتؤدي إلى تحصيل أكبر للمنتجات الفالحية والزراعية في إطار االقتصاد الزراعي.
 :2:2المرحلة الثانية :المجتمع الصناعي:
نظرا لتضخم عدد السكان في المناطق السكانية باإلضافة إلى محدودية المصادر الطبيعية وعجزها عن توفير
الكميات الكافية من ضروريات العيش لهذا العدد المتزايد من األفراد ،مع التفاوت الشديد للمناطق السكانية من حيث
المزايا الطبيعية المتوفرة وغنى مناطق بالموارد دون غيرها ،يضاف له التعقد المتزايد والشديد في أنماط الحياة،
وظهور سلوكيات وحاجيات ورغبات أخرى لم يعرفها اإلنسان من قبل ،مع التطور الفكري والحضاري لإلنسان
واكتشافه للعديد من مصادر الطاقة الجديدة ،كل هذا أدى إلى اللجـوء إلى التصنيع بدل عمليات الزراعة والصيد،
واالستخدام الواسع لآللة في مختلف مجاالت الحياة بما فيها المجال الزراعي ،أدى إلى ظهور مجال جديد مستقل
يعرف بالقطاع الصناعي أو االقتصاد الصناعي الذي ارتكازه الشديد على اآللـة التي هي أساس المصنع والمصنع
عمود الصناعة التي تعتمد على تحويل المواد األولية الخام إلى منتجات وسلع.
 :3:2المرحلة الثالثة :المجتمع المعرفي:
تعتبر ثورة المعلومات أو ثورة اإلنتاج الفكري أهم مميزات عصرنا الحديث والتي أدت إلى ثورة أخرى عرفت
بثورة تكنولوجيات المعلومات واالتصال .تمثل الثورة العلمية والتكنولوجية نقطة التحول من مجتمع صناعي إلى
مجتمع معرفي ومن اقتصاد صناعي إلى اقتصاد المعرفة ،وتعود أسباب التحول إلى اندماج العلوم في منظومات
اإلنتاج وتحول المعرفة إلى قوة منتجة ومورد اقتصادي ،وهذا نظرا لتقلص المسافة الفاصلة بين ميالد االختراع
وتطبيقه على أرض الواقع ،مما سرع من وتيرة تحول نمط اإلنتاج العلمي والتقني ،من مرحلة اإلبداع الفردي خالل
القرنين  18وإلى مرحلة اإلنتاج الجماعي والمؤسساتي خالل القرن العشرين :بمعنى أنه خالل التحولين األول
والثاني كان األفراد هم أساس االختراع واالبتكار ،أما في ظل التحول الثالث فقد أصبحت المؤسسات والجامعات
والجمعيات العلمية...الخ هي الرائدة في إنتاج الصناعات االبتكارية والتكنولوجية ،فبفضل الثورة المعرفية التي
انفجرت من هذه المؤسسات العليمة ،طورت اآلالت وأدخلت ما يعرف بالعقول اإللكترونية ضمن نظام التشغيل
لآللة فأصبح نظام تشغيلها أوتوماتيكيا دون الحاجة إلى كثير من اليد العاملة ،أدى إلى تحسين نوعية اإلنتاج زيادة
حجمه ،مع التقليل من التكاليف خاصة في اليد العاملة ،يضاف لها ظهور منتجات جديدة ترتكز في األساس على
االختراعات واالبتكارات ،حتى أن المعلومات والمعرفة أصبحت هي في حد ذاتها سلعة تباع وتشترى (مخرجات)
بعدما أن كانت موارد أساسية في العملية اإلنتاجية (مدخالت) وهو ما يعرف حاليا باقتصاد المعلومات أو إقتصاد
المعرفة.

العصر

الزراعة

الصناعة

المعلومات

الفترة الزمنية:

ما قبل 1800

 1800ـ 1957

 1957ـ إلى اليوم

طبيعة العمال:

فالحين.

عمال مصانع.

العاملون في المعرفة.

الشراكة:

أفراد  /أرض.

أفراد  /آلة.

أفراد  /أفراد.

الجدول رقم  :01التطور التاريخي لظهور اقتصاد المعرفة.
 :3لمحة تاريخية عن ظهور دراسات إقتصاد المعرفة:

عرفت ستينيات القرن الماضي الدراسات الجادة في مجال اقتصاديات المعلومات في جانبيها الجزئي والكلي،
باإلضافة إلى الدراسات المتعمقة في ما يخص علم المعلومات وتعتبر دراسة فرانك نايت عن المخاطرة والربح التي
أنجزها عام  1921أقدم دراسة عن أحد جوانب اقتصاديات المعلومات وذلك وفقا لتحليل اإلنتاج الفكري لعلوم
وتكنولوجيات المعلومات أرست  ،ARISTأما في مجال المكتبات فهناك مقالين نشرتهما مجلة المكتبات الفصلية
 ، Library Quarterlyالتي تصدر بالواليات المتحدة األمريكية عن مدرسة المكتبات العالية بجامعة إنديانا سنتي
 1936و 1937تطرقا لتحليل التكاليف بالمكتبات.
 جاكوب مارشاك  :)1977-1898( Jacob Marschakعالم اقتصاد متنوع االهتمامات بما فيها اقتصادالمعلومات ،أنجز سلسلة بحوث ما بين  1968-1954منها" :نحو نظرية اقتصادية للتنظيم والمعلومات" سنة
 1954و"مالحظات على اقتصاديات المعلومات" لسنة  1959و "اقتصاديات االستفسار واالتصال واتخاذ
القرار" عام 1968
 فريتز ماكلوب  :)1983-1903( Fritz Machlupقام بتحليل اقتصاديات نظام براءات االختراع ،بتحليله عائدالتكلفة ،توصل إلى أن نظام براءات االختراع مجرد جزء واحد فقط من عملية أكبر هي االستثمار في التعليم
والبحث ،من خالل دراساته هذه قام بكتابة مؤلف مشهور له حول إنتاج وتوزيع المعرفة في الواليات المتحدة
األمريكية ،مما جاء فيه أن صناعة المعرفة تصل إلى حوالي  %29من إجمالي الناتج القومي األمريكي ،وفي
السبعينيات من القرن الماضي عمل على إصدار طبعة ثانية لمؤلفه السابق حول إنتاج وتوزيع المعرفة في ثمانية
مجلدات صدر منها أربعة مجلدات قبل أن يتوفى ،وكلف العالم وليم بومل  William Baumolباستكماله.
 جورج ستيجلر  :George Stiglerتجاهل المحللون االقتصاديون قبل ستيجلر المعلومات كمتغير متميز فيالتحليل االقتصادي ،وذلك ألنهم كانوا يسلمون بوجود معلومات مجانية كاملة ،وفاتهم وجود تكاليف يتحملها شخص
أو هيئة للحصول على المعلومات ،إضافة لعنصر عدم اليقين في أي موقف معلوماتي ،أما هو فقد اقترح استخدام
النظرية االقتصادية المعيارية لدراسة أنشطة المعلومات.
كان مارشاك يطمح لوضع نظرية اقتصادية للتنظيم والمعلومات ،ماكلوب درس تحليل عائد التكلفة ،ستيجلر تحد
األفكار السابقة عن توفر المعلومات واعتبارها متغيرا متميزا في الصياغات التحليلية االقتصادية ،لكن ماكلوب
 Machlupانفرد من بين الرواد الثالثة بصياغة مصطلح صناعة المعرفة وقياس قطاع المعرفة أو المعلومات على
المستوى الوطني (األمريكي) ،جاءت دراسة بورات كمقدمة لدراسات الحقة حول قطاع المعلومات مثل بورات
 1977وروبن عام ...1981هذا فيما يخص علماء االقتصاد ،بالنسبة للعلماء المختصين في المعلومات فقد تأخروا
قليال (حوالي  10سنوات) في التطرق القتصاد المعلومات ومن الرواد نجد النكستر  Lancasterودراسته عن تقييم
الكفاءة االقتصادية لنظم االسترجاع الوثائقي سنة  ،1968بعدها دراسته عن تحليل فعالية نظم استرجاع وبث
المعلومات سنة  ،1971بعدها جاءت دراسة له عن قياس وتقييم خدمات المكتبات عام  1977وهي تعتبر من
الدراسات الرائدة في إقتصاديات المعلومات ،في نفس الوقت الباحث روبرت تايلور  Taylorيعتبر من الرواد
باإلضافة إلى النكستر من جانب أخصائيي المعلومات وهذا من خالل كتاب نشره عن إقتصاديات بث المعلومات
سنة  ،1973أتبعه بدراسات في ما يتعلق بعمليات القيمة المضافة واإلنتاجية وغيرها.
نهاية الستينيات وبداية سنوات السبعينيات العديد من االقتصاديين تطرقوا لموضوع اقتصاديات المعلومات
بالنسبة لخدمات المكتبات ونظم المعلومات ،منهم وليم بومل  William Baumolوالذي ألف في موضوع تكاليف
خدمات المكتبات والمعلومات ،كما أن كال من فالوزود و وايتهيد نشرا كتابا عن تحليل فعالية التكاليف وعائد التكلفة
في علم المعلومات ،أما االقتصادي ميخائيل سبنس  Spenceأعد المراجعة السنوية لعم وتكنولوجيا المعلومات عن
وجهة نظر عالم االقتصاد نحو المعلومات ،فترة الثمانينيات وما تالها ترسخت دراسة اقتصاديات المعلومات كأحد
فروع كل من علم االقتصاد وعلم المعلومات ،كما ظهرت عدة مقاالت وبحوث في موضوع اقتصاديات المعلومات،

وكذلك دور قطاع المعلومات في االقتصاد القومي كتبها علماء المعلومات واالقتصاد ومنهم من جمع بين العلمين
منهم نجد برودريك  Prodrickأو دونج جونج Jeong
 :4خصائص ومميزات إقتصاد المعرفة:
 أنه اقتصاد ال يعرف مشكلة الندرة في الموارد ،فالمعلومات والمعرفة مورد ال ينضب مع االستهالك بل يزيدويتراكم مع كثرة االستعمال.
 قيمة المعلومات والمعرفة فيه تكون كبيرة حسب درجة استغاللها وتوظيفها في العملية اإلنتاجية ،وكلما قلاستغاللها وتداولها وبقيت حبيسة األدراج أو العقول كلما قلت أو حتى انعدمت قيمتها.
 القيمة المضافة ترتكز على مدى التنافسية بين رأس المال البشري. اعتماد هذا االقتصاد على التنافسية الشديدة بين رأس المال البشري جعله يولي اهتمام أكبر بتنمية البشرية وبالتاليإعطاء األولوية لنظم التعليم والتدريب المستمر وتطوير الخبرات للتكيف مع المستجدات.
 المرونة :أي القدرة على التأقلم والتكيف مع التطورات ومختلف األحداث والمستجدات السريعة. االعتماد الكبير على التطوير والتجديد المستمر والتواصل أو التكامل مع أنماط االقتصاد األخرى الطامحةلالندماج.
 االبتكار واالختراع فيما يتعلق بمنتجات جديدة وحديثة تنافسية غير مسبوقة من أجل كسب رضا المستهلك وتلبيةرغباته المختلفة.
 االنفتاح التام وتجاوز كل الحواجز والموانع. التشجيع على اإلنتاج المتميز ودعمه الكبير لإلبداع والمبادرات الفردية الساعية لذلك. االستخدام الكثيف للمعرفة العلمية والتقنية عالية المستوى في عمل االقتصاد وفي أداء نشاطاته وفي توسعه ونموهعلى بقية المجاالت األخرى.
 الموارد البشرية وتكوين رأس المال الفكري هي القاعدة األساسية لتكوين الثروة المتجددة ،باالعتماد على الجهدالفكري بدرجة أساسية عوضا عن الجهد العضلي.
 يتميز بتحقيقه لقيمة مضافة مرتفعة بفضل االعتماد على المدخالت المعرفية كنشاطات البحث والبرمجياتوالتكنولوجيات...
 خضوعه لقانون تزايد العوائد أي تناقص التكاليف بدال من قانون تناقص العوائد أي تزايد التكاليف. السرعة الكبيرة في عمليات إنتاج السلعوتكنولوجيات المعلومات واالتصال.

وتقديم الخدمات وابتكار المعارف نظرا لالعتماد على تقنيات

 إقتصاد المعلومات هو إقتصاد افتراضي ألن استخدام التكنولوجيا من برمجيات وتقنيات وشبكات اتصال ساهم فيظهور منشآت وأسواق افتراضية تقدمة خدمات عن بعد وافتراضية وواقعية ،تلغي قيود الزمان والمكان من خالل
ما يعرف بالتجارة االلكترونية التي تقدم أيضا خدمات وسلع افتراضية غير ملموسة.
 -تفعيل عمليات البحث والتطوير كمحرك للتغيير والتنمية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بفعالية.

 اقتصاد المعلومات هو اقتصاد نمو مستمر ومستدام ،نتيجة للتراكم المعرفي واالستخدام الفعال للتكنولوجيا الحديثة،ففي إحدى الدراسات على عينة من الشركات تم التوصل إلى أن تطبيق هذه القاعدة يمكن أن يؤدي إلى تحسين
اإلنتاجية في  %51من الشركات المدروسة ،وتخفيض التكاليف في  %39منها ،وتحسين صنع القرار في .%36
 السلع والخدمات غير الملموسة هي أكثر عائدا من الملموسة ،سواء من حيث التكاليف فهي أقل أو من حيث الفائدةفي أكبر كما أنها أغلى ثمنا من الملموسة.
 يقول االقتصادي ألفريد مارشال  :Alfred Marshallالمعرفة هي أهم آالتنا اإلنتاجية Knowledge is ourmost important engine of production
 المشكل اليوم ليس في كيفية إيجاد المعلومات وإنما في كيفية إدارتها :5أهمية إقتصاد المعرفة:
يعتبر إقتصاد المعرفة مهم جدا نظرا ألنه:
 يهتم و يشجع االستثمار في المعرفة وتكوين رأس المال الفكري والمعرفي ،وبالتالي يعمل على توليد معارفجديدة.
 مساهمته في اكتساب القدرة التنافسية داخل البلد الواحد (تنافسية محلية) ،أو خارجه (تنافسية خارجية دولية). اعتماده على المعرفة العلمية كمورد أو عنصر إنتاجي ،أي مورد أولي بدال من الموارد الطبيعية التي تتميزبالندرة أو القابلية للنضوب عكس المعرفة التي تزداد مع زيادة حجم استهالكه ،إضافة لتشجيعه على الموارد البديلة
أو الطاقة الخضراء التي ال تنضب مثل أشعة الشمس...
 تشجيعه الدائم لتحسين طرق تقديم الخدمات ،وكيفية إنتاج السلع ،وبالتالي تحقيق األداء المتميز باالعتماد علىالتقنيات الحديثة ،وهذا ما يحقق إنتاجية كبيرة وتخفيض في التكاليف ،مع التحسين في نوعية المنتج أو الخدمة.
 االبتكار والتجديد المستمر للطرق واألساليب والتكنولوجيا والنشاطات واإلطارات البشرية ،وبشكل مستمرومتسارع ومتزايد ،وبالتالي تحقيق االستمرارية في التطور االقتصادي والنمو.
 تحقيق الرفاهية االجتماعية واالقتصادية. تحقيق الرضا عن الخدمات وسد الحاجيات. إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل البيئة والمجتمع. :6أهداف اقتصاد المعرفة:
يعتمد اقتصاد المعلومات على الحصول على المعلومات ،معالجتها ،توزيعها ،وبثها من خالل شبكات االتصال
وعلى هذا األساس فهو يهدف إلى:
 دراسة احتياجات المستفيدين وتحديدها. تحديد الجهات أو المتخصصين في إنتاج المعلومات المتعلقة بالحاجيات المعلوماتية. تحديد خطة أو طريقة إنتاج هذه المعلومات بأقل تكلفة وأكثر فاعلية (جودة المعلومات أو الخدمات). العمل على تالءم المعلومات مع حاجيات المستفيدين من حيث الكم والنوع والوقت والمكان المناسب. :7مؤشرات إقتصاد المعرفة:

يشمل عدة مؤشرات مهمة يمكن من خاللها قياس مدى تحقيق أو وصول الدول لهذا االقتصاد الجديد من عدمه:
 :1:7مؤشر العلم والتكنولوجيا:
هي مؤشرات على بيانات األبحاث والتطوير ،إحصائيات براءات االختراع ،المنشورات العلمية ،ميزان المدفوعات
التكنولوجي:
 :1:1:7األبحاث والتطوير:
تتمثل في البيانات المتعلقة بمؤشر البحث والتطوير والدعم الحكومي له من خالل اإلنفاق الحكومي على البحث
والدعم المعنوي والقانوني والتنظيمي ...كما أن الدعم ال يقتصر على الحكومة فقط بل على الشركات والمؤسسات
الخاصة ومختلف المنظمات والجمعيات والهيئات نصيب من المسؤولية في دعم البحث وتطويره وتوفير المناخ
المناسب له من خالل شراء براءات االختراع من أجل جعل منتجاتها تنافسية ،أو تطويرها على مستوى مخابرها
المحلية.
 :2:1:7براءات االختراع:
توجد ثالثة معايير لتسجيل براءات االختراع هي:
* التسجيل على وفق األولوية والسبق للبلد الذي تم فيه تقديم الطلب األول.
* التسجيل على وفق بلد اإلقامة للمخترع مما يعكس القدرة التكنولوجية للبلد.
* التسجيل على وفق بلد إقامة مودع الطلب تمثل التحكم باالختراع.
هذه المعايير لها أهمية في حماية الملكية الفكرية ،وعدم ضياع حقوق األفراد أو المنظمات التي تولي أهمية ورعاية
لالختراعات ،وتسمح للعاملين في هذا الحقل بتحقيق أرباح عالية نتيجة بيع االختراع محليا أو دوليا.
 :3:1:7المنشورات العلمية:
تعتبر من المؤشرات المهمة التي يمكن من خاللها معرفة إمكانيات الباحثين وقابليتهم للبحث ،فكلما ازدادت
المنشورات العلمية عكس ذلك اهتمام الدولة بهذا الجانب ،إضافة لكونه دليل على المستوى اعلمي والبحثي لألفراد
والدول ،وكذلك نشر الوعي العلمي الثقافي ،االقتصادي ،االجتماعي...
 :4:1:7ميزان المدفوعات التكنولوجي:
هو إجراء لعمليات نقل دولية للتكنولوجيا ،وهو ميزان تسجل فيه األموال المتعلقة بشراء وبيع التكنولوجيا ويتضمن:
* عمليات نقل التكنولوجيا وتضم تمليك براءات االختراع ونقل الدراية.
* عمليات نقل الرسومات وتشمل على تمليك التراخيص واالمتيازات في الماركات والموديالت.
* تقديم الخدمات التقنية وتضم دراسات تقنية وهندسية باإلضافة إلى المساعدة التقنية.
* األبحاث والتنمية ذات الطابع الصناعي.
 :2:7مؤشرات تكنولوجيا المعلومات و االتصال:
من خالل دراسة ترتكز على:
 -مدى انتشار استخدامها.

 صناعتها. -الربط بالشبكات.

 :3:7المؤشرات المتعلقة بالموارد البشرية:
المتغيرات لمتعلقة بالمؤشرات البشرية القتصاد المعرفة لها أهمية كبيرة وتزداد هذه األهمية كل يوم وهي تتمثل في
البيانات المتعلقة بالتعليم والتدريب ،مخزون رأس المال البشري ،االستثمار في رأس المال البشري.
 :1:3:7التعليم والتدريب:
تسمح البيانات في هذا المؤشر بتقسيم المعارف والمهارات المكتسبة خالل العملية الرسمية للتعليم والتدريب
في الدول المتقدمة التي تقوم على إقتصاد المعرفة بها تعليم نوعي ممتاز يقوم على التكنولوجيا الحديثة ،وآخر
المستجدات لتكوين اإلطارات البشرية الكفأة والتي على دراية واطالع بالمستجدات والخبرة العالية.
ويتبع هذا النظام القيام بدورات تكوينية للموظفين كتكملة للمناهج الدراسية تجعلهم مؤهلين للعمل وزيادة الفاعلية
خاصة في خضم المتغيرات المتسارعة على كل المستويات خاصة فيما يتعلق باالقتصاد ،التكنولوجيا ،المعلومات،
المهارات في تقديم الخدمات الجديدة .كذلك التعليم عن بعد أو التعليم المستمر عبر الوسائل الحديثة خاصة الشبكات
والوصول لمصادر المعلومات من خالل الشبكات.
 :2:3:7مخزون رأس المال البشري:
يعتبر المورد االستراتيجي في العملية اإلنتاجية ،وكل النشاطات االقتصادية ،والخدماتية األخرى ،وهو مورد صعب
أو يستحيل نسخه ،أو تقليده ،أو تعويضه ويتضمن رأس المال الفكري.
 :3:3:7االستثمار في رأس المال البشري:
يقاس هذا المؤشر من خالل:
 اإلجراءات المالية لالستثمار:بتخصيص مبالغ مالية يتم رصدها من قبل الدولة أو المؤسسات لتطوير المجاالت المتعلقة بالموارد البشرية فيما
يتعلق بـ:
 تطوير عملية التدريس. فتح معاهد ومراكز متخصصة ،التعاون مع الجامعات لتطوير المناهج ،بما ينسجم مع العصر والواقع. نفقات على البحوث وبراءات االختراع. االستثمار في الوقت في رأس المال البشري:من خالل معدالت ارتياد مؤسسات التعليم والوقت الذي يمضيه األفراد في النظام التعليمي وهناك مؤشران:
 متوقع التعليم المدرس لكل فرد بلغ سن الخامسة. -متوقع التعليم في مؤسسات التعليم العالي لكل فرد بلغ سن 18

 :8قياس رأس المال المعرفي :إن عملية قياس المعرفة في اقتصاد المعلومات تقوم على ثالثة أسس رئيسية هي:
 :1:8البنية األساسية لرأس المال المعرفي :وهي البنية القاعدية لتقنيات المعلومات واالتصال من وسائل
ومؤسسات أو مخابر البحث والتطوير والخبراء أو المتخصصين والعاملين بالمعرفة...
 :2:8إنتاج المعرفة :وتتمثل في مدى توفر البنية األساسية لرأس المال المعرفي ،أي مدى وجود المتخصصين
والخبراء العاملين بالمعرفة ،واإلنفاق على البحث والتطوير والتكوين والتعليم ،والمخابر وشبكات االتصال ...وهي
بمثابة مدخالت ،لتعطينا مخرجات تتمثل في النشر العلمي ،براءات االختراع ،كتب ودوريات ،االتصال العلمي...
 :3:8نشر المعرفة :مجرد إنتاج المعلومات والمعرفة ليس هدف في حد ذاته ،فاألهم هو عدم احتكارها بتوزيعها
على من يحتاجها من مختلف أفراد المجتمع بواسطة قنوات اتصال مختلفة مثل :التعليم والتكوين ،اإلعالم ،البث عبر
النشر العلمي...
 :4:8استغالل المعرفة :يعتمد اقتصاد المعلومات على نشر المعلومات والمعرفة وعدم احتكارها ،وهذا مهم جدا إال
أنه ال يمكن تحقيق األهداف المرجوة إذا لم يتم استغاللها واستعمالها في أوجهها الحقيقة ،واالستفادة منها من أجل
تسهيل نمط الحياة والمعيشة ،أو إنتاج معارف واكتساب مهارات جديدة...
 :9عناصر إقتصاد المعرفة:
هناك العديد من العناصر والمقومات التي تدعم إقتصاد المعلومات وتثبت وجوده كاقتصاد قوي ومتين وهي:
 بنية مجتمعية متمثلة في المؤهالت الفكرية ذات المستوى العالي. الربط الواسع بالشبكات باستخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصال بكل أنواعها :هواتف ،إنترنيت ،حواسيب... مجتمع متخلق ومتعلم وهذا يتطلب التركيز واالهتمام باالستثمار في التعليم والتأهيل والتكوين المستمر وإقامةالمعاهد والمراكز المتخصصة والجامعات ومخابر البحوث المؤهلة من أجل تحسين نوعية اإلطارات البشرية.
 صناعة المعلومات و المعرفة. االعتماد على اليد العاملة في قطاع لمعلومات ،ففي و.م.أ عام  2003بلغت نسبتهم في هذا القطاع  %66منإجمالي قوة العمل ،وقد كانت في عام  1920ال تتعدى  ،%19وفي منتصف السبعينيات فقد كانت ال تتعدى .%50
 وجود نظام وطني وإستراتيجية معتمدة في البحث العلمي والتطوير واالبتكار واإلبداع والتكنولوجيا ،والتي تعتبربمثابة الركيزة األساسية بالنسبة للدول في االقتصاد الذي تمده بالمعطيات والبيانات والمعلومات والمعرفة.
 تنظيم المعرفة وإدارتها الحكيمة (إدارة المعرفة) ،بفضل تنسيق وتنظيم إنتاج المعرفة ،ونقلها واستيعابها لتوليدتقنيات ومعلومات ومعارف جديدة إلعادة استغاللها في كفاءة اإلنتاج والتنمية االقتصادية والبشرية.
 الوعي بأهمية رأس المال الفكري بزيادة اإلنفاق على التعليم وتحسين نوعيته ،أو على العاملين وتدريبهم وتحسينمستواهم للرفع من مهاراتهم وكفاءتهم.
 :10دوافع التحول إلى إقتصاد المعرفة:
 قدرة هذا النوع من االقتصاد على التكيف مع المتغيرات الجديدة وانسجامه المستمر مع كافة الظروفوالمستجدات المختلفة لتركيزه على كثافة المعلومات حول المشاكل والمظاهر أو الظواهر وحلها
 -تنامي دور المعرفة كمصدر مهم وأساس للثورة والقيمة المضافة

 تغير البيئة الدولية والعولمة ،مع البيئة الرقمية ،وبالتالي شدة المنافسة بين الدول والمنظمات ،أو الشركات ،ممايضطرها للتحول إلى إقتصاد المعرفة لضمان البقاء والمنافسة
 انتشار الشبكات مثل االنترنيت التي جعلت العالم قرية صغيرة تحرير التجارة العالمية خاصة مع ظهور التجارة االلكترونية ،وتالشي الحدود والحواجز الجمركية بين البلدانوفتح الباب الواسع أمام المناطق الحرة واالستثمار العالمي
 المنافسة الشديدة والمتزايدة يوما بعد يوم ،وبالتالي االعتماد على المعرفة والطرق الجديدة في اإلنتاج والعمللزيادة الكفاءة والرفع من الفعالية بتغيير الطرق التقليدية في أداء الوظائف وتقديم الخدمات واكتشاف أسواق جديدة
وتحسين النوعية والتقليل من التكاليف.
 :11عوامل الوصول إلى إقتصاد المعرفة :مقومات التحول نحو إقتصاد المعرفة:
 تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال :تعتبر بمثابة البنية التحتية ألي مشروع أو هدف ،ويمكن الوصول إلى هذه منخالل التحكم فيها سواء كانت برمجيات ،أجهزة ،أو شبكات اتصال ،استخداما ،صناعة ،وتعليما.
 التعليم :أن تكون البرامج التعليمية تتماشى والتطورات العالمية وتساير مختلف المستجدات من أجل التحكم فيالتكنولوجيات الحديثة واستعمالها واالستفادة منها ،كما أن التعليم مهم جدا في بناء اإلطارات المستقبلية التي تسهم في
صناعة وإنتاج المعلومات أو المعرفة واإلبداع والتطوير توفر اليد العاملة الماهرة واإلبداعية الخبيرة أو رأس المال
البشري القادر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل ،وتنامي الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت فضال عن المهارات اإلبداعية في المناهج التعليمية ،لما للتعليم والتدريب من دور كبير في تحفيز
تطور اقتصاد المعلومات ،ألن التعليم يزود المجتمع بالمعلومات والمعرفة ،بينما التدريب يساعد على تطبيقها في
ميادين األعمال.
 البحث والتطوير :من خالل مخابر البحث والتطوير سواء على مستوى الجامعات أو المؤسسات الحكومية أوالخاصة ،والتي تسمح بممارسة البحث العلمي الذي يمكن من توليد وإنتاج المعلومات والمعارف ومتابعة عملية
ممارستها وتطبيقها في أرض الواقع ،والبحث العلمي ينقسم إلى قسمين بحث أساسي والذي يهدف إلى الحصول على
معرفة علمية محددة غير موجهة بالضرورة إلى هدف محدد أو تطبيقات محددة ال يكون القصد منها الربح التجاري،
أما البحث التطبيقي فيكون الغرض منه زيادة المعرفة لغرض إشباع حاجات ملموسة وابتكار سلع أو خدمات جديدة.
لهذا ال بد من دعم اكتساب التطوير واإلبداع ،واكتساب المعارف لالبتكار (دعم البحث والتطوير العلمي ،والتعليم).

 الطرق السريعة لتبادل المعلومات :قنوات أو شبكات المعلومات :تعتبر مفتاح المنافسة في مجال اقتصادالمعلومات.
 االعتماد على إستراتيجية تتوافق مع اإلمكانيات ومقومات التحول إلى اقتصاد المعلومات ،عن طريق التخطيطالجيد والمدروس وإدارة حكيمة لمشروع التحول تحيط بكل صغيرة وكبيرة حول حيثيات االنتقال(إمكانات مادية،
بشرية ،مالية ،علمية ،خبرة ،قوانين ،سياسية ،اجتماعية ،ثقافية ،مجتمع واعي ومستعد ،تخطيط ،تنفيذ ،رقابة
ومتابعة ،شركاء وممولين أكفاء ،خبرات واستشارات)....
 تثمين رأس المال البشري والفكري (االهتمام بالباحثين و الخبراء ،دعم التكوين المستمر)... توفير اإلرادة والرغبة القوية في التحول إلى هذا االقتصاد ،مع إعداد البيئة المناسبة (السياسية ،القانونية،الثقافية )...والظروف المالئمة.

 :12محددات الوصول إلى اقتصاد المعرفة:
 نقص التمويل :بالنسبة للبحث والباحثين في المخابر أو برامج التعليم ،وعدم القدرة على تمويل مشاريع االستخدامالواسع لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال والربط بالشبكات.
 الفجوة الرقمية :بسبب التبعية االقتصادية والمعرفية واالعتماد على استيراد كل شيء. ضعف البنية التحتية. نقص اإلطارات البشرية المتخصصة بسبب هجرة األدمغة. المناخ غير المالئم واإلدارة غير الرشيدة لعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. غياب التخطيط المستقبلي. ضعف المستوى التعليمي خاصة األمية المعلوماتية وهذا ما يعيق من عملية انتشار واستغالل واالستفادة منالمعلومات.
 االعتماد على البترول. الكسل وفقدان قيمة العمل. :13مقارنة بين إقتصاد المعلومات واالقتصاد الصناعي:
االقتصاد الصناعي

إقتصاد المعلومات (المعرفة)
إقتصاد مستقر
إقتصاد ديناميكي
إقتصاد إقليمي
إقتصاد عالمي
تقرير دوري
الوصول الفوري والدائم
إنتاج كمي
إنتاج مرن
الملموسات
الالملموسات
إحصاءات اإلنتاج
إحصاءات االبتكارات
تكلفة أقل
القيمة
االبتكار عند الضرورة
االبتكار دائما
رأس المال ،عمال مواد أولية
المعرفة والتكنولوجيا
الجدول رقم  :02الفرق بين اقتصاد المعرفة واالقتصاد الصناعي.
من هنا يتضح لنا االختالف بينهما في:

 طبيعة الموارد االقتصادية :فاالقتصاد الصناعي يتعامل مع الموارد من خدمات ،وآالت ،ومنتجات مادية ،بينمانجد أن إقتصاد المعرفة يتعامل مع الموارد الالمادية من بيانات ،ومعلومات ،ومعارف.
 طبيعة الفوائد والتكلفة :يركز االقتصاد الصناعي على العائد المحسوس ،وكذلك التكلفة ،أما إقتصاد المعرفةفعالوة على ذلك يركز أيضا على العناصر غير المحسوسة فيما يتعلق بعائد االستثمار في مجال التربية ،وتنمية
العنصر البشري...
 :14الفرق بين إقتصاد المعلومات واقتصاد المعرفة:
من الصعب جدا التمييز بينهما لشدة التداخل فيما بينهما.

إقتصاد المعلومات هو المجال الذي يهتم بتطبيق الطرق العلمية في تحليل الجوانب االقتصادية للعمليات التي ينطوي
عليها إنتاج المعلومات وتجميعها وتنظيمها وحفظها ونشرها واإلفادة منها ،تشكل هذه األنشطة فيما بينها ما يعرف
بنظام المعلومات الذي يختلف في مجاله عن نظام استرجاع المعلومات الذي يعتبر أحد مكوناته أو أحد أنظمته
الفرعية.
يمكننا القول أن إقتصاد المعرفة يشمل إقتصاد المعلومات ،لكن االستخدام األوسع في الدراسات العالمية لمصطلح
إقتصاد المعلومات كان في الغالب من طرف المختصين في مجال المكتبات ،وكان إستخدامهم للمصطلح بهدف
اإلشارة للمعنى األوسع للمعلومات وهي المعرفة ،أما المختصون في المجاالت التقنية والحاسوب فجاء استخدامهم
لمصطلح إقتصاد المعلومات للداللة على المعني الضيق وهو تكنولوجيا المعلومات واالتصال ،أما علماء االقتصاد
فقد ركزوا في دراساتهم على مفهوم إقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة للداللة على كل ما تحمله الكلمة من معاني
معرفية ومعلوماتية ،مع استخدامهم لمفهوم اقتصاديات المعلومات للداللة على قطاع تكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت .كما يوجد الكثير من الدراسات التي خلطت بين المفهومين من حيث الداللة و المعني حيث استخدم
المصطلحين بشكل تبادلي وقد بدأ ذلك في سبعينيات القرن الماضي عند االقتصادي األمريكي Marc Uri Porat
في دراسته عن حجم إقتصاديات المعلومات في و.م.أ .والتي شملت كافة مناحي المعارف العلمية واإلنسانية
والطبيعية والفكرية وتوالت بعدها الدراسات االقتصادية المختصة في مجال المعرفة والمعلوماتية لتركز في معظمها
بعد ذلك على ما بدأ يعرف بمجتمع المعرفة كقاعدة ومحرك ونقطة أساس القتصاديات المعلومات.
إقتصاد المعلومات
يقتصر على إنتاج ،واستخدام،
وتوزيع تكنولوجيات المعلومات
واالتصال كأنشطة مستقلة ،أو
كمدخالت في عمليات إنتاجية أخرى.

إقتصاد المعرفة
يشمل قطاعات اقتصادية أوسع،
وأشمل :التعليم ،اإلعالم اآللي،
االبتكار ،البحوث والتنمية ،تكنولوجيا
المعلومات واالتصال ،المكتبات
الخدمات...
من الصعب جدا قياس وتحديد حجمه
كميا لصعوبة تحديد محتواه إحصائيا.

عملية قياس وتحديد حجمه كميا
أسهل نسبيا بسبب سهولة وصف
محتواه إحصائيا.
بدأ االهتمام به كجزء مستقل عن بدأ االهتمام به بداية من سنة 1958
إقتصاد المعرفة في أوائل التسعينيات مع دراسات  Machlupو Porat
من القرن الماضي ،وتم التركيز عليه لكن حينها تم الخلط بين المصطلحين:
في الدراسات العالمية بشكل مكثف إقتصاد المعلومات واقتصاد المعرفة
بداية من 1996
الجدول رقم  :03الفرق بين اقتصاد المعلومات واقتصاد المعرفة

شعبة علـم المكتبات
تخصص إدارة المؤسسات

جامعة الجياللي بونعامة-خميس مليانة
كليـة العلـوم االجتماعية واإلنسانيـة
الوثائقية والمكتبات
السنة األولى ماستر
قسـم العلوم اإلنسانية
محاضرات في مقياس اقتصاد وتوزيع المعلومات
محاضرة رقم :04 :قطاع المعلومات.
تمهيد:

في تسعينيات القرن الماضي أضاف العلماء المتخصصين في االقتصاد قطاعا رابعا للنشاط االقتصادي هو قطاع
المعلومات ،وهذا نظرا لكون إنتاج المعلومات وتجهيزها وتوزيعها أصبح نشاطا قائما في حد ذاته (نشاط اقتصادي
بحت) في أكثر دول العالم ،فقد عرف االقتصاد العالمي قفزة نوعية وجذرية في طبيعته من الصناعة إلى المعلومات
ومن إقتصاد محلي إلى إقتصاد عالمي ،ومن إنتاج السلع والخدمات إلى إنتاج المعرفة والمعلومات ،خاصة فيما يتعلق
بتطبيقات وبرمجيات تكنولوجيات المعلومات واالتصال ،والتي أصبحت تدر فوائد كبيرة جدا على الدول والشركات
المنتجة لها ،وانعكست ايجابياتها على مختلف مجاالت الحياة نظرا إلسهامها ودورها الكبير في تحقيق التنمية
المستدامة فيما يتعلق باإلدارة ،التجارة ،التعليم ،الصحة ،البيئة ،الزراعة ،البحث العلمي والتطوير...
 :1مفهوم قطاع المعلومات:
 هو القطاع الذي يشتمل على كل األنشطة المعلوماتية في االقتصاد. قطاع المعلومات هو القطاع الذي يعتبر ضمن قطاعات المجتمع األخرى ،وهو يشمل المهن والوظائف التي يقومأصحابها أساسا بإنتاج وصناعة وتجهيز ومعالجة وبث المعلومات.
 هو القطاع الذي يرتكز هل تسهيل الوصول المعلومة إلى المستفيد منها من مختلف أفراد المجتمع ،سواء كانوامهنيين متخصصين أو أفراد مستقلين...بمقابل أو من دون مقابل.
 عرفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية قطاع المعلومات الثانوي على أنه« :يمثل نسبة من إجمالي الناتج القوميالتي تسجل القيمة المضافة الخاصة بأنشطة المعلومات المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات غير المعلوماتية»
مكونات قطاع المعلومات وفق تقسيم منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ( Organisation for Economic
 :OECD )Cooperation and Developmentفي سنة  1981نشرت نتائج دراسة عن قطاع المعلومات
أجريت ما بين  1979-1978صنفوا فيها قطاع المعلومات إلى أربعة فروع هي:
 منتجو المعلومات والمتخصصون في بحوث التسويق والتنسيق:هذا الصنف من قطاع المعلومات يضم األشخاص الذين ينتجون المعلومات الجديدة ،أو يقومون بإعادة تحميل
المعلومات في شكل آخر مناسب للمستعملين ،كما تضم العاملين في المجاالت العليمة والبحوث والتنمية واالبتكار
واالختراع ،أما المتخصصين في بحوث التسويق والتنسيق فهم يوفرون للزبائن معلومات تسويقية سواء كانوا بائعين
أو مشترين ،أما خدمات االستشارة تتمثل في تطبيق المعلومات الموجودة على االحتياجات الفعلية للعمالء.
 -مجهزو المعلومات:
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هم األشخاص المهتمين باستقبال أو استالم مدخالت تتمثل في معلومات ومعالجتها ،المعالجة قد تكون تقرير أو إدارة،
فتستقبل اإلدارة معلومات عن الشركة وغيرها ويتم معالجتها وتجهيزها ينتج عنها تقرير أو تخطيط وتفسير وتنفيذ
سياسة ما (المدخالت هي المعلومات واالستجابة لها تتمثل في معالجتها وتطويعها)
 موزعو المعلومات:موزع المعلومات هو الشخص المسؤول عن نقل المعلومات من منشئها وإيصالها للمستلم أو المستعمل لها ،منهم
المعلمون يوصلن المعلومات التي أنشئت قبال ،إضافة إلى العاملين باإلعالم واالتصال...
 مهن البنية األساسية المعلوماتية:المهن الخاصة بهذا الفرع من قطاع المعلومات هي المهن المرتكزة أساسا على إنشاء ،تشغيل وإصالح اآلالت
والتكنولوجيات المستخدمة في دعم النشطة المعلوماتية السابقة.
 :3أقسام قطاع المعلومات:
 أشار ) Fritz Machlup (1903-1983إلى أن قطاع المعلومات هو قطاع صناعة المعرفة والتي تضم خمسةأقسام :التعليم ،البحوث والتنمية ،االتصاالت ،آالت المعلومات ،خدمات المعلومات.
 يرى نيك مور  Mooreأن قطاع المعلومات يتكون من مؤسسات في كال القطاعين العام والخاص ،وهيالمؤسسات التي تنتج المحتوى المعلوماتي أو الملكية الفكرية ،وتلك التي تقدم التسهيالت لتسليم المعلومات للمستهلكين
(إتاحة) ،وتلك التي تنتج األجهزة والبرامج التي تمكننا من معالجة المعلومات.

 :2مكونات قطاع المعلومات:
 يعتبر فريتز ماكلوب  Fritz Machlupأول من طور مفهوم قطاع المعلومات ،وقد تطرق لذلك في دراستهالمتعلقة بصناعة وتوزيع المعرفة في الواليات المتحدة األمريكية ،اعتبر فيها أن قطاع المعلومات عبارة عن
صناعات المعرفة التي تحتوي كل من التعليم ،البحوث والتنمية ،وسائل االتصال واإلعالم ،آالت المعلومات وأخيرا
خدمات المعلومات ،وهو بذلك يعتبر بمثابة هو أول من أعطى المفاهيم األساسية القتصاد المعلومات وإبراز مدى
سريانه في االقتصاد.
 كان لبورات  Poratهو اآلخر إسهام حول هذا المفهوم وتطوير منهجية شاملة لتحليل حجم هذا االقتصاد ،وقياسأنشطة المعلومات بالواليات المتحدة األمريكية وفحص هيكل أنشطة المعلومات وعالقتها ببقية االقتصاد ،كما تطرق
لفحص اآلثار المترتبة على االقتصاد الذي يتحول من التصنيع للمعلومات.
االختالف األساسي بين كل من ماكلوب  Machlupو بورات  Poratفي مدخلهما للدراسة ،أما عن تحليل البيانات
فقد كان هدف ماكلوب  Machlupهو تحديد وتعريف اقتصاد المعلومات أما بورات  Poratفهدف إلى قياس حجمه
باستخدام مفاهيم معتمدة على حساب الدخل القومي
قسم ماكلوب  Machlupصناعة المعلومات إلى خمسة قطاعات هي :التعليم ،البحوث والتنمية ،وسائل االتصال
واإلعالم ،آالت المعلومات وأخيرا خدمات المعلومات ،أما بورات  Poratفجمع أنشطة المعلومات في قطاعات
معلومات أولية وثانوية وذلك اعتمادا على وجود معامالت السوق بالنسبة لنشاطات المعلومات ،من االختالفات بينهما
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أن ماكلوب  Machlupيضع قيما لبعض المواد التي ليس لها معامالت بالسوق ،منها أجور األمهات الخاصة بتنشئة
األطفال.

إهتم بورات  Poratبقطاعين فرعيين لقطاع المعلومات هما قطاع المعلومات األولي وقطاع المعلومات الثانوي،
األولي يشتمل العاملين الذين يقدمون منتجات وخدمات المعلومات للبيع ،والثانوي يضم العاملين بالشركات الذين
يقدمون خدمات المعلومات للشركات نفسها:
 :1:3قطاع المعلومات األولي:
يتمثل في البؤرة اإلنتاجية لالقتصاد المبني على المعلومات ،وهو القطاع الذي يشتمل على األنشطة المعلوماتية التي
تنتج قيمة مضافة ويشمل أوالئك العاملين بالمؤسسات التي تنتج أو تقدم خدمات ذات طابع معرفي من هذه األنشطة
نجد:
 إنتاج وخلق المعرفة. أنشطة توزيع المعلومات واالتصاالت. أنشطة المخاطرة (قطاع التأمين) أنشطة البحث والتنسيق (أنشطة السمسرة والعمولة) أنشطة معالجة البيانات. أنشطة إنتاج وتجهيز أجهزة وبرمجيات الحاسب واالتصاالت. أنشطة دعم المعلومات. :2:3قطاع المعلومات الثانوي:
أنشطة هذا القطاع ال تحمل سعر سوق ،هي أنشطة معلومات داخلية ، In House ،وتخص جميع العاملين بباقي
القطاعات واألنشطة االقتصادية ،كالزراعة ،الصناعات التحويلية ،الخدمات ،ويعملون بأنشطة وخدمات ذات طابع
معرفي ،يحتوى هذا القطاع على صناعات مثل صناعات اإلعالم اآللي ،النشر ،خدمات المعلومات وسلع المعلومات
على غرار قواعد البيانات واالستشارات والتعليم واالتصال والمكتبات.

القطاع الثانوي
القطاع األولي
البحوث والتنمية ،النشر ،المكتبات ،البحوث والتنمية الداخلية ،المطبوعات الداخلية،
اإلنتاج والتوزيع
المكتبات المتخصصة ،اإلعالن ،التدريب
التلفزيون السينما والتعليم
االتصال الداخلي ،المحاسبة ،اإلدارة المالية
االتصال عن بعد
المعامالت
البنوك ،البورصة
المادية الحاسبات اآللية ،أجهزة االتصاالت مراكز تجهيز البيانات ،موظفو االتصاالت عن
التكوينات
بعد ،موظفو تجهيز البيانات،
عن بعد الصيانة
والتنظيمية
المباني المهمات الصيانة
الخدمات والتسهيالت المباني المهمات الصيانة
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الداعمة
الجدول رقم  :01الفرق بين قطاعي المعلومات األولي والثانوي.
 :4مؤشرات قطاع المعلومات:
أهم مؤشر عن تنامي أهمية األنشطة المعلوماتية في اقتصاد أي دولة هو نمو وزيادة عدد العاملين في الوظائف
المعلوماتية ،وهي الوظائف المتخصصة في :صناعة ،تجهيز ومعالجة ،توزيع وبث المعلومات في هذه الحالة من
المهم جدا تحديد الوظائف المتعلقة بالمعلومات ،فالواقع اإلنساني يشير إلى أن جميع المهن مهما كانت طبيعتها
البسيطة أو المعقدة العضلية أو الفكرية تتطلب االستخدام الذكي للمعلومات حتى الشخص الذي يقوم بالحفر عليه
معرفة كيفية وضع المجرفة في األرض وهنا تعتبر كل األنشطة اإلنسانية هي أنشطة معلوماتية ،من هنا كان لزاما
تحديد جيد ومناسب لمهن المعلومات.
يعتبر ماكلوب  Machlupأول من حدد وأعد تعريف مناسب لمهن المعلومات في كتابة إنتاج وتوزيع المعرفة
بالواليات المتحدة األمريكية ،وقد استخدم في هذا الكتاب للداللة على المهن المعلوماتية مصطلح "العاملون بالمعرفة"
وأن القائمين بهذه المهن هم :المنتجون لمعرفة جديدة ،أو القائمين على توصيلها لآلخرين ،وهم يتمثلون في العلماء
والمهندسين والمدرسين واإلداريين القائمين باألعمال الكتابية والبيع وغيرهم ...واستبعد المهن التي ال تتناول بصفة
أساسية خلق أو إنتاج أو توصيل المعرفة.
 :5القوة العاملة بالمعرفة:
يمكن تسميتها اليد العاملة الخبيرة ،يعتبر ماكلوب  Machlupهو أول من درس القوة العاملة بالمعرفة في الواليات
المتحدة األمريكية لمعرفة حجمها وأهميتها في كتابه عن إنتاج وتوزيع المعرفة في و.م.أ ففي دراسته توصل إلى نمو
المهن الخاصة بإنتاج المعرفة بصفة أسرع من المهن األخرى ما بين ( 1958-1900من  %10إلى )%31كما نما
الدخل الذي تولد من التوظيف في المهن المنتجة للمعرفة قابله انخفاض في القوة العاملة بالزراعة .إدخال تكنولوجيا
المعلومات أدى إلى تغييرات في حدود الوظائف ،فمثال السكرتارية أصبحت ذات مسؤوليات أكبر بالنسبة السترجاع
المعلومات وبثها ،كما ظهرت وظائف جديدة مرتبطة بإدخال المعلومات وتكنولوجياتها على غرار وظائف خدمات
اإلدارة ،والتي تتطلب مستوى تعليمي أكبر ،في مقابل ذلك العديد من الوظائف أصابها التقادم وبالتالي مصيرها أصبح
الزوال
 :6أنواع العاملون في قطاع المعلومات:Information Workers :
في سنة  1981قام خبراء في منظمة التنمية و التعاون االقتصادي  OECDبتصنيف لقطاع المعرفة من خالل دراسة
عن قطاع المعرفة في الدول األعضاء حيث استخدمت فيها تصنيفا مكونا من قطاعات فرعية أربعة هي:
 :1:6منتجو المعلومات (منشئ ،مجمع)
هم الذين يبتكرون معلومات جديدة ،والمشتغلون بالمجاالت العلمية زو الفنية يقومون بنشاطات البحوث واالبتكار
واالختراع.
 :2:6مجهزو المعلومات (مستقبل للمعلومات و معالجها):
هم العاملون بصفة أساسية في استالم مدخالت المعلومات واالستجابة لها؛ االستجابة هنا تعني تقرير أو إدارة أو القيام
بعملية تطويعية على مدخالت المعلومات (التغيير أو التعديل في شكل المعلومات) بينما تتسلم المهن اإلدارية
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المعلومات في شكل مفصل عن أداء الشركة أو القسم ،أو عن المحيط الخاص بالشركة ،أو معلومات تأتي من أعلى
وغير ذلك.
أو يقومون بإعادة تكوين و تحميل معلومات موجودة في شكل مالئم لمستقبل معين أما مجمعو المعلومات فتضمهم
مهن مختلفة تهتم بصفة أساسية بتخليق معلومات جديدة.
 :3:6موزعو المعلومات (ينقلون المعلومات من المنشأ إلى المتلقي):
هم المهتمون بنقل المعلومات من منشئها إلى مستلمها و المستهلك لها ،حيث يقومون أساسا بنقل المعلومات التي تم
إنتاجها فعال مثل المعلمون و األساتذة ينقلونها إلى الطلبة ،العاملين في مهن األخبار واإلعالم (الجماعتان قد تتضمنان
عناصر إنتاج المعلومات-األنشطة البحثي لألساتذة ،الصحافة البحثية ،إال أن النشاط األساسي يعتبر نشاط توزيع).
 :4:6مهن البنية األساسية للمعلومات:
هي المهن التي تقوم بإنشاء ،تشغيل ،إصالح اآلالت والتكنولوجيا المستخدمة في دعم األنشطة المعلوماتية السابقة
 :5:6مستهلكو المعلومات:
هم من يستخدمون المعلومات في تحقيق أهدافهم أو أغراضهم الشخصية ،أو يستعملونها لتحقيق وإنتاج سلع وخدمات،
أو يتحولون هم بأنفسهم إلى منتجين لها.
 :7أنواع أنشطة قطاع المعلومات:
ينقسم نشاط قطاع المعلومات إلى ثالثة محاور أساسية هي:
 :1:7صناعة المحتوى المعلوماتي:Information Content :
هي المؤسسات التي تنتج الملكية الفكرية سواء كانت عامة أو خاصة مثل :الكتب ،المقاالت ،براءات االختراع...
يقوم هؤالء ببيع أعمالهم إلى الناشرين والموزعين وشركات اإلنتاج والتي تأخذ الملكية الفكرية الخام وتقوم بتجهيزها
بطرق مختلفة حسب طبيعتها ،من ثم تقوم ببيعها وتوزيعها لمستهلكي المعلومات.
كما يمكن أن تتمثل صناعة المعلومات فقط في عمليات الجمع الموجودة من قبل مثل جمع األعمال المرجعية وقواعد
البيانات والسالسل...
 :2:7صناعة معالجة المعلومات:Information Processing :
تقوم هذه الصناعة على األشخاص أو الشركات منتجي األجهزة والبرمجيات والتطبيقات الخاصة بمعالجة أو تخزين
المعلومات والتي تتمثل على الخصوص في الحواسيب...
 :3:7صناعة تسليم المعلومات:Information Delivery :
تتمثل على الخصوص في شركات االتصال والبث التي يتم من خاللها توصيل المعلومات مثل :التلفاز ،االنترنيت،
شبكات بائعي الكتب ،المكتبات...
 :8تحديد قطاع المعلومات:
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ال يكتمل قياس قطاع المعلومات الذي يعتمد في األساس على معرفة حجم القوة العاملة المعلوماتية إال من خالل
التعرف على مكونات قطاع المعلومات األولية والثانوية ،وهذا يرجع لكون العديد من عناصر قطاع المعلومات تكون
إما صناعة مستقلة ،أو ملحقة بصناعات أخرى ،فقطاع المعلومات األولي يشتمل على السلع والخدمات التي لها قيمة
مالية في السوق ،أي أنها سلع وخدمات تبث المعلومات ،فهذه السلع والخدمات هي عبارة عن مجال معامالت في
السوق أو طرف للمعامالت ،فقطاع المعلومات األولي هو النتيجة النهائية للعملية اإلنتاجية لالقتصاد المبني على
المعلومات
يوجد الكثير من الصعوبات التي تحول دون التحديد أو القياس الدقيق القتصاد المعلومات أو قطاع المعلومات،
حتى أن بعض المتخصصين كانت لهم تحفظات حول إضافة مصطلح "قطاع" أو استخدامه إلى جانب المعلومات ،إال
أن الغالبية من المتخصصين في االقتصاد وفي المعلومات أجازوا مصطلح قطاع المعلومات وأضافوه إلى جانب
القطاعات األخرى (الزراعة ،الصناعة ،الخدمات) صعوبات قياس حجم قطاع المعلومات تتمثل على الخصوص في:
 االختالف بين القائمين على هذا القياس على بعض المهن فالبعض يضعها ضمن قطاع المعلومات واآلخريستبعدها ،وهذا ما يؤدي إلى التباين في النتائج ،أي االختالف في المقاييس خاصة في مجال تصنيف المهن.
 صعوبات جمع البيانات ونقصها في مجال الصناعة والخدمات. صعوبات تحديد القيمة المضافة للمعلومات خاصة غير المباشرة منها. :9مكانة المكتبات في قطاع المعلومات:
قام العالم االقتصادي ماكلوب  Machlupبتقسيم قطاع المعلومات إلى خمسة أقسام هي التعليم ،وسائل االتصال،
البحوث والتنمية ،آالت المعلومات ،خدمات المعلومات كما سبق ،فقد صنف المكتبات في قسمين ،فضمنها ضمن
التعليم الخاص أو العام ،وهي المكتبات العامة ،أما أنشطة المكتبات والمعلومات األخرى صنفها ضمن القسم الخامس
الخاص بخدمات المعلومات
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جامعة اجليالل بونعامة-مخيس مليانة

شعبة علـم املكتبات

قسـم العلوم اإلنسانية

السنة االول ماست

ختصص إدارة املؤسسات الواثئقية واملكتبات.

كليـة العلـوم االجتماعية واإلنسانيـة

حماضرات ف مقياس اقتصاد وتوزيع املعلومات

حماضرة رقم :05 :القيمة االقتصادية للمعلومات
تعترب قيمة املعلومات من بي القضااي النظرية يف علم املعلومات ،واملعلومات ال ميكن تقدير قيمتها قبل استخدامها ،فاالستخدام هو الذي مينحها
القيمة ،فهي تعترب سلعة قابلة لالستهالك ،كما تعترب مدخالت يف إنتاج السلع واخلدمات يف نفس الوقت ،سعر السلعة يتحدد وفقا لقانون العرض
والطلب ،العرض يعكس تكلفة اإلنتاج ،أما الطلب فيعكس املنفعة الذاتية للسلعة ،فاألسعار هي عبارة عن تقييم اجملتمع للسلع ،ففي كثي من األحيان
السلع ال ختتلف يف جوهرها إمنا ختتلف يف درجة تقييمها ،ومنه فإن سعر كثي من أنواع املعلومات ميكن أن ال يعكس بدرجة دقيقة القيمة النسبية
احلقيقية للمعلومات ،فقيمة املعلومات تتوافق واملنفعة املكتسبة منها من خالل اختيار من بي أفضل التصرفات النهائية ،مما يعن أن حساب القيم
ابلنسبة للمعلومات يكون بعد وقوع األمر وانتهاءه والعكس هو املطلوب أي ال بد من حتديد السعر أو القيمة قبال ،خاصة إذا تعلق األمر ابلبحث
عن املعلومات ،أي البد من معرفة قيمة املعلومة من أجل البحث عنها أو اقتنائها.
 :1خصائص املعلومات االقتصادية:
للمعلومات جمموعة خصائص اقتصادية هي:
 املعلومات سلعة :املعلومات هلا من اخلصوصية ما جيعلها سلعة غي عادية فهي سلعة ال خاصة وال عامة بصفة كلية ،فمعاجلة املعلومات وإاتحتهالالستخدام من طرف فرد واحد معناه إمكانية استخدام العديد من األفراد اآلخرين هلا من دون اللجوء إل إعادة معاجلتها أو إنتاجها مرة أخرى من
جديد ،مما يقلل كثيا من التكاليف ابلنسبة للمستفيدين منها ،بينما السلع اخلاصة فتستهلك بصفة هنائية من طرف فرد واحد ،وال بد من إنتاج سلعة
أخرى من أجل استهالكها من قبل شخص اثن وهكذا ،أما السلعة العامة فهي سلعة أو خدمة ال تتأثر تكاليفها الكلية بعدد األشخاص الذين يتم
خدمتهم ،مما جيعل املعلومات يف الغالب سلعة عامة أو شبه عامة أكثر منها سلعة خاصة ،خاصة ابلنسبة للمستفيدين اإلضافيي وان كانت هلا
تكاليف ابلنسبة هلم فهي تكاليف ضئيلة (تكاليف التوزيع) جدا مقارنة ابلتكاليف املبدئية اليت تتم ابلنسبة لتجهيز ومعاجلة البياانت واألفكار
 عدم النضوب :املعلومات ال تنضب ابالستعمال واالستهالك بل ابلعكس تزداد وتنمو من كثرة االستهالك واالستعمال ،وابلتايل هي مورداقتصادي هام غي قابل للنضوب.
 عدم االستحواذ الكامل :املعلومات هلا خاصية االنتشار واالنتقال على نطاق واسع وسريع ،فال ميكن احتجازها الستخدام معي ،فمثال الكتابالذي يباع لشخص بعينه املعلومات احملتواة فيه ميكن انتقاهلا شفواي أو عن طريق إعارة الكتاب خاصة يف املكتبة.
املعلومات ميكن أن تستخرج كمحصول اثنوي لنشاط آخر ،ويف هذه احلالة تكاليفها تكون يف فئة التكاليف املشرتكة ،كذلك ميكن استخدام
املعلومات يف عالقتها بنشاط أو منتج آخر وليس يف استخدامها بطريقة مستقلة ،ويف هذه احلالة يكون هلا قيمة حمدودة خارج الطلب املشتق ،أو
خارج االستهالك اجلماعي ،أي أن املعلومات يف هذه احلالة ال يكون هلا قيمة إال عند استخدامها مع غيها من أجزاء املعلومات.
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 التكاليف والقيمة واالحتكار :للمعلومات قيمة اقتصادية يف السوق خاصة إذا ما ارتبطت بتحقيقها ألهداف معينة ،كاختاذ القرارات ،أواالستعمال الشخصي ،التعليم ،إعادة البيع ،وللمعلومات ارتباط وثيق ابلتكاليف االقتصادية وقانون العرض والطلب ،ومبا أهنا سلعة مثينة فإهنا قد ختضع
لالحتكار مثلما هو عليه احلال يف املعلومات السرية ،حقوق الطبع ،براءات االخرتاع ،إال أن هذا ال يعن نفي خاصة من خاصيات املعلومات املتمثلة
يف خاصية عدم االستحواذ الكامل.
 املعلومات كمورد رأمسال :للموارد البشرية أمهية كبية جدا تفوق أمهية وقيمة املوارد الطبيعية ،فالرأمسال البشري واالستثمار فيه يعن االستثمار يفاملهارات اليت ميتلكها الناس واملعرفة النظرية املتاحة لألفراد يف شكل معلومات ،وهذا ما يعن أن االستثمار يف الرأمسال البشري هو يف حقيقة األمر
عبارة عن استثمار يف املعلومات اليت هلا أتثي كبي جدا يف اإلنتاج ،من هاهنا ميكن القول أن احلصول على املعلومات وختزينها ومعاجلتها ميكن أن
يكون منأجل االستثمار وليس لالستهالك كمنتج فقط.
➢ القدرة على املشاركة
➢ القابلية لالستبدال
➢ املعلومات كمنتج
 :2القيمة املضافة للمعلومات:
يف نظر االقتصاديي القيمة املضافة هي عبارة عن خلق الثروة ،وتطرق هلا الباحث وود  Woodعلى أهنا نوع من الثروة اليت تتولد عن طريق
جهود ومهارة اإلنسان ،ففي املصانع مثال تتحول املوارد الطبيعية واملواد اخلام وغيها من املواد املختلفة إل سلع ومونتاجات تباع يف األخي بسعر أكرب
من سعرها وهي مواد خام ،هذا بعد عمليات اإلنتاج طبعا مما يعن أن العمل أضاف قيمة للمواد بواسطة عمليات اإلنتاج.
كما أضاف وود  Woodأن هذه القيمة املضافة يصعب قياسها أو حساهبا ابلنسبة للخدمات ،وكذلك ابلنسبة للمعلومات ،بقوله :هل تقوم
املستشفى أو املدرسة بتوليد الثورة؟ واألكيد أن اجملتمع ستفيد من املستشفى واملدرسة بتحسي الصحة وتطوير املعارف واملهارات ألفراد اجملتمع وهي
عبارة عن ثروة وقيمة مضافة ال تتماثل مع الثروة والقيمة املضافة يف املصانع ألهنا تتمثل يف رفع املستوى املعيشي وهو شيء معنوي غي مادي مثلما هو
عليه احلال يف املصانع.
فيما يتعلق بعمليات املعلومات وتفسي القيمة املضافة اخلاصة هبا فالسؤال املطروح هو :ما هي اخلصائص والصفات اليت تضاف إل البياانت
واملعلومات ليتم جتهيزها لتصبح أكثر فائدة ابلنسبة للمستفيدين منها أو املستهلكي هلا؟
هناك تفسي آخر للقيمة املضافة مرتبط ابلعالقة بي كل من املستهلك واملعلومات ،يتمثل يف الثمن الذي يدفعه الفرد مقابل حصوله على
املعلومات ،وهي تتمثل يف القيمة املتبادلة ،أما القيمة الظاهرة فهي ما يرغب املستهلك يف استثماره من جهد ووقت ومال مقابل املعلومات ،فالقيمة
الظاهرة هي امتداد للقيمة املتبادلة ،الفرد ينفق الوقت واجلهد يف البحث عن املعلومات وإجيادها واالختيار من بينها الستخدامها ،وهذا اجلهد والوقت
يعترب مبثابة قيمة مضافة للمعلومات.
يوجد تفسي رابع للقيمة املضافة للمعلومات تتمثل يف السياق الذي تستخدم فيه املعلومات ،أي التأثي الناتج عن استخدام املعلومات على سلوك
املستفيد منها ،أو التأثي الظاهر للمعلومات على أداء املنظمات من اختاذ للقرارات وحل املشكالت ،والقيمة املضافة يف هذه احلالة ترتبط ابلعائد الذي
حيصله الفرد أو املؤسسة أو أي هيئة نتيجة الستعمال املعلومات وتوظيفها يف أداء وظيفة أو خدمة أو حتصيل نتيجة ما.
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 :3القيم اليت يضفيها النظام على البياانت:
حسب روبرت اتيلور
 :1التصفح :دور النظام يف تسهيل للمستعمل فرز املعلومات وإجياد معلومات ذات قيمة
 :2التشكيل :التقدي املادي وعرض البياانت واملعلومات تسمح ابسرتجاع مواد مهمة من ما هو خمزن.
 :3التفاعل وسهولة االستخدام :مقدرة النظام على تفسي ذاته للمستفيدين.
 :4التفاعل والوساطة :سهولة االستخدام :مساعدة املستعمل يف احلصول على اجيابيات دقيقة.
 :5التفاعل والتوجيه :سهولة االستخدام :املساعدة يف فهم واكتساب اخلربة من النظام وتعقيداته.
 :6التتيب :سهولة االستخدام :الرتتيب املنطقي للبياانت واملعلومات وفق نظام معي متفق عليه (هجائي ،زمن)...
 :7الوصول املادي :تقليل التشويش وسهولة االستخدام :كل ما ميكن ويسهل الوصول إل املعلومات من تكنولوجيات تكشيف فهارس ،الوصف
املادي ،وتقليل التشويش ،وضغط املعلومات يف شكل ملخصات ،ورسومات بيانية وجداول...
 :8الربط :تقليل التشويش :توسيع خيارات املستعمل بربطه مبعلومات وبياانت خارجية مماثلة.
 :9اإلحكام والضبط :تقليل التشويش :قدرة النظام على مساعدة املستعمل يف العثور على ما يبحث عنه ابلضبط
 :10االنتقاء :تقليل التشويش :تتمثل يف املدخالت ،أي توفي النظام ما خيدم املستعملي له واملستفيدين منه
 :11الدقة :النوعية :هي اليت ترافق كل عمليات النظام ،فال بد من الدقة من البداية إل النهاية (مدخالت ،عمليات املعاجلة ،خمرجات) ،من أجل
تفادي األخطاء يف عملية مجع معاجلة وختزين وبث املعلومات
 :12الشمول :النوعية :التغطية املوضوعية ،الزمنية ،الشكلية للمعلومات
 :13احلالية :النوعية :التحديث املستمر للمعلومات وجدهتا
 :14الثقة :النوعية :ثقة املستفيد يف النظام تكتسب من خالل ثبات وانتظام األداء النوعي
 :15الصحة :النوعية :صحة وسالمة املعلومات املقدمة من طرف النظام
 :16االقتاب من املشكلة :املالءمة :هذه القيمة تتم بواسطة تدخل العنصر البشري الذي يتفاعل مع املستفيد ملعرفة احلاجيات احملددة للمستعمل
يف بيئة ما ملواجهة مشكلة حمددة
 :17املرونة :املالءمة :توفي أساليب عمل خمتلفة للعمل الديناميكي ابملعلومات
 :18البساطة :املالئمة :التقدي والشرح البسيط والواضح للبياانت واملعلومات والفروض واملنهج...
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 :19توفري الوقت :السرعة يف االستجابة واالسرتجاع.
 :20توفري التكاليف:
 :4القيمة املضافة خلدمات املكتبات واملعلومات:
لقد تطرق الباحث  R. Taylorلعمليات القيمة املضافة من بداية جتميع البياانت مث العمليات التحويلية إل غاية االستخدام النهائي ،فاعترب أن
عمليات التصنيف واملقارنة وتقدي اخليارات عبارة عن أنشطة قيمة مضافة.

الشكل رقم  :2القيم املضافة للمعلومات.
 :5االستثمار ف املعلومات:
املعلومات هي عبارة عن بياانت ت وضع عالقات بينها ،ووضع القواعد املستخدمة يف وضع هذه العالقات ،وللتمييز بن احملتوى املعلومات للرسالة
وبي اخلدمات أو املصادر اليت تزودان هبذه املعلومات وحتتوي عل الرسائل ،فاملعلومات هي احملتوى اخلاص ابلرسالة واملعىن الذي يؤثر على القرار ،بينما
مصادر املعلومات فتتمثل يف اخلدمات والربامج اجلاهزة ،التكنولوجيات والنظم اليت تقوم بصناعة ،ختزين ،معاجلة وعرض املعلومات ،ولتصبح املعلومات
مثمرة ومنتجة جيب أن متر مبراحل لتتحول إل معرفة ،واملعرفة اإلعالمية هي إحاطة الشخص علما ،واملعرفة املنتجة هي املعرفة اليت تسهم يف صنع القرار
والفعل من خالل عمليات التحليل والتفسي واالختيار واحلكم.
يرى اتيلور أن املعلومات جبميع أشكاهلا أو أنواعها هي عبارة عن استثمار مهم يف املؤسسة ،بل ميكن أن تكون االستثمار األهم واألكرب ،رغم
ذلك يبقى االهتمام قليل بفكرة عائد هذا االستثمار وهذا راجع لكون التكاليف اخلاصة ابملعلومات تندرج ضمن األنشطة املختلفة للمؤسسة ،ويبقى
مدخل إدارة موارد املعلومات [إدارة املعرفة]  Information Resources Management IRMيتيح وسائل لفهم وإدارة وتوزيع القوة
داخل املؤسسة وهو يتضمن ما يلي :من هو املشرف على مجع وتنظيم وبث املعلومات :من ؟ ما هو نوع املعلومات املطلوبة ؟ وما هي الوسيلة
املستعملة يف ذلك ؟ ما هي التكاليف ؟ إل من املعلومات موجهة ؟ وأبي أتثي؟
 :6إنتاجية املعلومات:
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اإلنتاجية تزيد بواسطة عدة طرق :حتسي نوع املنتج تقليل األخطاء والعيوب فيه أو زايدة االجيابيات ،التقليل من التكاليف من وقت وجهد
ومال ،حتسي طرق العمل والتخلص من العمليات واحلركات غي الضرورية ،إنتاج منتجات جديدة.
النموذج القياسي االقتصادي لكوب دوجالس  Cobb-Douglasلإلنتاج :افرتض عالقة دالة  Functional Relationshipبي
اإلنتاج وكل من رأس املال والعمل ،يعتمد النموذج على أن اإلنتاج لكل موظف (اإلنتاجية) تعترب دالة االستثمار الرأمسايل لكل موظف ،ويعترب رأس
املال والعمل ألغراض املعادلة ميكن تبادل الواحد منهما مكان اآلخر ،ويقدم النموذج وسيلة التحديد املثايل للمصادر بي رأس املال والعمل .ومبعىن
آخر فإن املصادر الكلية املطلوبة ميكن أن تنخفض حت تؤدي إل مستوى معي من اإلنتاج.
قام العامل بوركو  Borkoبدراسة العالقة بي املعلومات واإلنتاجية من خالل االعتماد على منوذج كوب دوجالس Cobb-Dougles
وتطبيقه على صناعة املعلومات مثل املكتبات ،من ما ت التوصل إليه أن املعلومات تعترب مورد اقتصادي ،فزايدة توظيف املعلومات يف املؤسسات تؤدي
إل زايدة االنتاجية ،أيضا قام ابستخدام منوذج كوب دوجالس  Cobb-Doglasعلى صناعة اإلنتاج مثل الزراعة والتعدين والتصنيع وعند
حساب املخرجات اإلنتاجية السنوية لكل صناعة وذلك كدالة الستثمارها يف قوة العمل ويف املعلومات ،فاستخدم االستثمار يف املعلومات كبديل يف
املعادلة لالستثمار يف السلع الرأمسالية ،ومما ت التوصل إليه أن متوسط االرتباط الناتج بي اإلنتاجية املتوقعة والفعلية هي  0.73أي أن املعلومات هلا
أتثي بنسبة  %50من تغي اإلنتاج يف هذه الصناعات ،وما ت استنتاجه من خالل هذا من طرف بوركو أن املعلومات يف الواقع هي مورد اقتصادي
كامل مثله مثل قوة العمل ورأس املال.
كذلك طبق العامل هيز مع بوركو هذا النموذج اخلاص بكوب دوجالس على بياانت الباحث بورات ومن ما توصال إليه أن الصناعات األكثر
إنفاقا معلوماتيا على املوظفي هي الصناعات اليت معدالهتا اإلنتاجية األكثر ارتفاعا ،وأن العالقة بي املتغيين اإلنتاجية واالستثمار املعلومات هي عالقة
وثيقة ،مع أن العالقة اإلرتباطية العالية هذه هي ليست بعالقة سببية أي عالقة سبب أبثر ،إال أن الباحث برونشتي  Braunsteinاعترب أن دالة
كوب دوجالس تواجه صعوابت خاصة مع عدم توفر الوحدات املادية لقياس املعلومات.
 :7أمهية االستثمار ف املعلومات:
 حتسي وتنمية نوعية قوة العمل من خالل التدريب ومن جانب معاجلة املشاكل وإجياد احللول. حتسي نوعية املنتجات والسلع خاصة عن طريق دراسة احلاجيات املختلفة واخلصوصيات املتنوعة للزابئن واملستهلكي. أداء أفضل بفضل توفي املعلومات خاصة الفنية والتقنية منها. تسويق أكرب وأسرع للمنتجات من خالل توفي معلومات معتربة ودقيقة عن األسواق واملستهلكي. حتسي نوعية القرارات االستثمارية. إدارة داخلية رشيدة وحتسي االتصال الداخلي واختاذ القرارات بفضل املعلومات والتكنولوجيات. :8معيقات االستثمار ف املعلومات:
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 التكاليف :مما الشك فيه فإن تنمية القوة العاملة ابملعلومات والتجهيزات اخلاصة ابملعلومات وغيها من أنشطة املعلومات يكون هلا مقابل ماديمكلف.
 احتمال اخلسارة :أي استثمار يف أي جمال حيتمل الربح واخلسارة ،وكذلك احلال ابلنسبة لالستثمار يف املعلومات خاصة وأنه من النادر ربط أوإرجاع النتائج االجيابية بتوفي املعلومات ،فيمكن اختاذ القرارات من دون معلومات ،وأحياان تتخذ القرارات بعكس ما تشي إليه املعلومات.
 العائد بعيد األمد :االستثمار يف املعلومات يف الغالب بتطلب فرتة زمنية طويلة من أجل حتصيل النتائج. القيمة اإلنتاجية غري املباشرة للمعلومات :دور املعلومات يف الغالب هو دعم للعمليات األخرى لإلنتاج ،وابلتايل تعترب يف هذه احلالة مسامهتها يفاإلنتاج مسامهة غي مباشرة ،وقليل ما تكون املعلومات منتجة بطريقة مباشرة.
 االستخدام التفاضلي :استخدام املعلومات يكون من طرف فئة حمدودة وهم األفراد الذين يعرفون قيمة املعلومات وكيفية استخدامها ،أمااالستثمارات اليت يكون فيه استخدام املعلومات بشكل واسع فهي حمدودة.
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جامعة اجليالل بونعامة-مخيس مليانة

شعبة علـم املكتبات

والتوثيـق
كليـة العلـوم االجتماعية واإلنسانيـة

ختصص علم املكتبات

واملعلومات
السنة األول ماسرت

قسـم العلوم اإلنسانية
حماضرات ف مقياس اقتصاد وتوزيع املعلومات
حماضرة رقم :06 :المنفعة االقتصادية للمكتبة
متهيد:

نقصد ابملنفعة االقتصادية للمكتبة أبهنا حتلل النشاطات املكتبية ابستخدام أدوات التحليل االقتصادي ،كما أن
التقدير االقتصادي للمكتبة يف حاجة إىل إحصاءات حمددة ،و هي غري متوافرة يف مراكز اإلحصاء الرمسية و ال يف
للمكتبات أنفسها ،ولذلك البد من توضيح املقاربة االقتصادية للمكتبة ،وإىل بيان الدور احلقيقي الذي تؤديه
املكتبات يف التنمية االقتصادية للبلدان ماداي ،كما تقرتح الدراسة منوذجا يبني الفوائد االقتصادية للخدمات
املكتبية ،لتطرح أخريا املشكالت اليت تعانيها أكثر املكتبات ،و اليت متنعها من ممارسة دورها احلقيقي يف التنمية
االقتصادية يف بلداهنا.
.1مفهوم القيمة و ارتباطها ابلسلعة:

تعطى كلمة القيمة يف علم االقتصاد مفهومني اثنني  ،املفهوم األول أن كلمة القيمة تدل على القيمة التبادلية
"  " Value of Exchangeو هي الكمية من السلعة اليت جيرى تبادهلا مقابل سلعة معينة  ،و يف املراحل
املتقدمة من التطور االقتصادي يتم اختيار سلعة ما لقياس القيمة النسبية للسلع األخرى  ،و تسمى هذه السلعة
ابلنقود .
و يقصد من ذلك أن القيمة التبادلية ألي سلعة هو سعرها  ،و لكي تكون للسلعة قيمة تبادلية فالبد أن يتوفر
فيها الشرطان اآلتيان :
املنفعة  :و ذلك من خالل إشباع رغبة إنسانية معينة  ،و يظهر ذلك بشكل اقتصادي من خالل الطلب على

السلعة .

الندرة النسبية  :أي أهنا توجد بكميات حمدودة  ،و تتكلف قدرا معينا من املوارد يف سبيل إنتاجها و تظهر
بشكل اقتصادي متمثلة يف عرض السلعة .
و ابلتايل فإن القيم التبادلية تتأثر بشكل مباشر بقوى العرض و الطلب .

أما املفهوم اآلخر للقيمة يتحدد من خالل استعماهلا أو ما يطلق القيمة املستفادة " "Value in Use
ويقصد هبا املنفعة الكلية اليت حتققها كمية من هذه السلعة لشخص معني.
لذا فإهنا ترتبط ابلتقدير الشخصي للسلعة ،فقد جتد بعض السلع هلا قيمة استعماليه كبرية ،و مع ذلك قيمتها
التبادلية ضئيلة مثل املاء فهو سلعة قيمتها االستعمالية كبرية جدا ألهنا تتحدد من خالل منفعتها الكلية ،يف حني
أن قيمتها التبادلي ة ضئيلة ألهنا تتحدد ابملنفعة احلدية ( و يقصد هبا املنفعة اإلضافية اليت تزداد بزايدة االستهالك
من السلعة ) .
.1.1هل ميكن القول أن املعلومات سلعة ؟

تعرف السلعة على أهنا أي شئ ميكن أن يكون موضع تبادل  .كما أن السلعة جيب أن تكون هلا القدرة على
إشباع رغبة ما  ،و تتصف خباصية الندرة أي أن الكمية اليت تعرض منها أقل نسبيا من الطلب عليها و ابلتايل

ميكن حتديد سعرها  .والسلع إما أن تكون سلعا استهالكية حيدث فيها اإلشباع بشكل مباشر مثل الطعام
واملسكن ،أو سلع رأمسالية حيدث فيها اإلشباع بشكل غري مباشر وتستخدم يف إنتاج سلع أخرى و لذلك تسمي
ابلسلع اإلنتاجية ،كما أن السلع اليت يتم استهالكها كليا بواسطة شخص واحد تسمى " سلعا خاصة " يف حني
تسمى السلع اليت ال تتأثر تكاليف ها بعدد األشخاص املنتفعني هبا أي أهنا منتج أو خدمة بدون تكاليف حدية
(إضافية ) للمستخدمني اإلضافيني " سلعا عامة " .
وابلنظر إيل املعلومات جند أهنا حتقق منفعة ملستخدمها  ،و هو املستقبل من خالل إضافة معلومات جديدة ملعرفته
ابلنسبة للمهمة اليت يقوم هبا أي أهن ا مثل السلع هلا قدرة على إشباع حاجة معينة  .و املعلومات حمدودة و ال
تتوفر بشكل طبيعي أو مطلق  ،إذ جيب إعدادها و توزيعها و نشرها أي أهنا اندرة نسبيا  ،مما يعين أهنا تتأثر
بقوى العرض و الطلب  ،و من هنا ميكن القول أن املعلومات سلعة .
و توصف املعلومات أبن هلا وفورات خارجية إجيابية أي أهنا متثل قيمة للمستخدمني اآلخرين غري املقصودين  ،و
ذلك بدون أية تكاليف إضافية  ،أو بقدر بسيط منها يف حني االستخدام املباشر للمعلومات يلزم املستخدمني
بتحمل التكاليف املبدئية اليت تتم ابلنسبة لتجهيز البياانت أو األفكار  ،و خاصية املعلومات ذات التكاليف
املباشرة العالية مع التكاليف احلدية املنخفضة تضع املعلومات يف فئة السلع شبه العامة  ،حيث يبدو يف معظم
األحوال أن للمعلومات تكاليف حدية منخفضة جدا تتمثل يف التكاليف اإلضافية لتوزيع املعلومات  ،حيث
تكون عادة صغرية جدا ابلنسبة للتكاليف امل بدئية  ،و ابلتايل فهي سلعة عامة  ،أو شبه عامة أكثر منها سلعة
خاصة.
.2خصائص متيز املعلومات عن غريها من السلع :هناك خصائص متيز املعلومات عن غريها من السلع  ،وهذه
اخلصائص نتيجة للوفورات اخلارجية االجيابية و تتمثل يف:

✓ خاصية عدم النضوب  :من خالل وجود املعلومات بعد االستهالك  ،فهي تنتشر دون أن تقل  ،و
دون حتمل تكاليف حدية كبرية .

✓ خاصية عدم االستحواذ الكامل  :حيث ال ميكن احتواء املعلومات أو احتجازها الستخدام معني أي
أهنا تنتشر حىت و لو كانت موجهة إيل شخص بعينه .
كما أن املعلومات تتميز بصفات أخرى مثل القدرة على املشاركة  ،و القابلية لالنضغاط  ،و القابلية لالستبدال ،
و هذه متيز منتجات املعلومات و تلقى بذلك الشك على معاجلة منتج املعلومات كالسلع األخرى  .و من هذا
املنطلق فقد ذهبت العاملة االقتصادية "  " Beth Allenإيل أن إدخال املعلومات كسلعة اقتصادية خيالف
االفرتاضات املتفق عليها يف النظرية االقتصادية اجلزئية.
.3قيمة املعلومة  :إن حماولة حتديد قيمة حقيقية و موضوعية للمعلومات ميثل مشكلة صعبة  ،ألن التعامل هنا
ليس مع سلعة عادية  ،و إمنا مع سلعة هلا خصائص متيزها عن غريها من السلع االقتصادية األخرى .فأثر

املعلومات يظهر من خالل تغري يف البنية املعرفية الشخصية للمتلقي للمعلومة  ،و هذا أمر معنوي غري ملموس  ،و
ال ميكن قياسه بشكل دقيق أو بطريقة اقتصادية حيث تتحدد قيمة املعلومة ابلدرجة األوىل من خالل مستقبل
املعلومات  ،و درجة استفادته منها  ،ألن االستخدام للمعلومة هو الذي يضفي عليها صفة القيمة .
فاملعلومات غالبا ما يتم احلصول عليها لغرض بعينه  ،و من مث فإن مقياس القيمة من خالل االستخدام الفعلي
خلدمة هذا الغرض  ،و إذا كان كل ما يقدم جلميع املتلقني من معلومات يستثمر أو يستفاد منه  ،فإننا ميكن أن
ندعى أن اخلدمة حتقق  % 100من القيمة يف استجابتها ملا يقدمه هؤالء من طلبات  .و هذا يعترب من الناحية
العملية أمرا مستبعد احلدوث  ،إن مل يكن مستحيال  ،ألن مستخدمي املعلومة هم بشر خمتلفون  ،و من الصعب
جدا أن تتفق وجهات نظرهم يف استخدام نفس املعلومة  ،و ذلك يعود للسلوك اإلنساين  ،و أتثريه يف حتديد
أمهية املعلومة و اختالف اهلدف و طريقة التفكري من مستخدم آلخر .
و تتمثل قيمة املعلومة يف قيمة التغري يف القرار و الذي يكون سببه املعلومات ،مطروحا منها تكلفة احلصول على
هذه املعلومات .ويف حالة وجود عدد من البدائل أمام متخذ القرار فإن اختياره إلحدى البدائل يكون بناء على
املعلومات املتوافرة لديه  ،فإذا أدى توفري معلومات جديدة و إضافية إيل اختيار بديل معني ( و من مث قرار آخر )
فإن قيمة املعلومات يف هذه احلالة متثل الفروق بني نتائج القرار األول و نتائج القرار الثاين مطروحا منها تكلفة
احلصول على هذه املعلومات اإلضافية اليت أدت إيل تغيري القرار  ،لذا ميكن القول أنه إذا مل تؤد املعلومات
اإلضافية و اجلديدة إيل تغري القرار املتخذ سابقا فإن قيمة املعلومات تساوي صفر .
إن االستثمار يف مصادر املعلومات ميثل إجيابية تتمثل يف معلومات اقتصادية أكثر دقة تؤدي إيل قرارات أفضل ،
غري أن هناك اعتبارات جيب مراعاهتا قد يكون هلا أثر سليب و تتمثل يف :
.4تكلفة إنتاج املعلومات :ختتلف تكلفة إنتاج املعلومات من تنظيم آلخر  ،و هناك عدة عوامل تؤدي إيل
االختالف منها :
✓ التنظيمات هلا أحجام خمتلفة .

✓ طبيعة النظم أو الغرض منها  ،حيث توجد تنظيمات الغرض األساسي هلا إنتاج معلومات لتنظيمات
أخرى  ،يف حني أن هناك مؤسسات متثل املعلومات فيها وسيلة للمساعدة يف اختاذ القرارات السليمة .
✓ نوعية اإلدارة و الطرق اليت تستخدمها يف أدائها للعمل .
✓ اختالف الطرق ا حملاسبية ملعاجلة تكلفة إنتاج املعلومات تساهم يف االختالف املوجود يف تقارير التكاليف
.
.5العائد غري املؤكد للمعلومة :
العالقة بني اإلنتاجية و استخدام املعلومات ليست عالقة قاطعة مانعة ،فإذا اشرتى الفرد  % 10حديد ،فمن
الواضح أنه ميكن أن ينتج  % 10من اإلنتاج  ،و لكن عندما يشرتي الفرد  % 10معلومات أكثر فليس من
الواضح أبدا ماذا ميكن أن حيدث.
حيث أن القرارات يتم اختاذها يف ظروف من عدم التأكد  ،بل إنه يف بعض األحيان يتم اختاذ القرار على عكس
ما تشري به املعلومات ،وابلتايل فإن قيمة املعلومات هنا تصبح صفرا  ،كما أنه من الصعب ربط النتائج االجيابية
الختاذ القرار دائما بتوفر املعلومات اليت يتم االعتماد عليها حيث أن جناح القرار ابلدرجة األوىل يعتمد على متخذ
القرار .
.1.5العائد على املدى الطويل  :تتمثل املعلومات يف املعرفة النظرية واحلقائقية املتاحة للفرد ،أي أنه ميكن

اعتبارها كاستثمار يف الفرد والذي سيتحول ابملعلومات الصاحلة إيل عامل أكرب أتثري يف اإلنتاجية .
ولذلك فإنه ميكن احلصول على املعلومات واختزاهنا كاستثمار  ،و ليس لالستهالك كمنتج أي أنه ميكن معاملتها

كمورد رأمسايل  ،و ابلتايل فإن قيمتها ال تتحدد بوضوح إال بتحقيق العائد الذي غالبا ما يكون فقط على املدى
البعيد ،يف حني أن اإلنفاق يتم مباشرة و يعين ذلك أن معظم االستثمارات املعلوماتية تتم على فرتة طويلة من
الزمن .
.6خصوصية بنية التسعري ملنتجات و خلدمات املعلومات :تعترب املعلومات سلعة خاصة من وجهة نظر تكاليف
إنتاجها حيث تعترب التكلفة الثابتة ملنتج املعلومات مرتفعة جدا ،أي إن مثن إنتاج النسخة األوىل من وحدة فكرية
مثال مرتفع جدا ،نظرا للمبالغ املدفوعة للمؤلف ،وعلى العكس من ذلك فإن التكاليف املتغرية املتعلقة إبنتاج
نسخ أخرى أو وحدات أخرى من املنتج املعلومايت تكاد تكون بسيطة أو شبه معدومة ،تؤثر هذه اخلاصية بشكل
مباشر على سوق االستثمار يف إنتاج وتوزيع املعلومات ،إذ كيف ميكن تسعري منتج ابالعتماد فقط على تكاليف
إنتاج النسخة األوىل دون حساب تكاليف إنتاج الوحدات األخرى أو النسخ األخرى من هذا املنتج ،ويعتمد
حتديد قيمة املعلومات على استخدامها من قبل األشخاص.

إن قيمة املعلومات االقتصادية هي قيمة استعماليه وليست قيمة تبادلية تعتمد القيمة االستعمالية على مدى فائدة
املعلومة ابلنسبة إىل مستفيد حمدد ،إذا ال ميكن القول أبن قيمة املعلومات هي واحدة ابلنسبة إىل كل املستفيدين،
لذلك جيب تسعري خدمات املعلومات أو منتجات املعلومات بشكل خمتلف ومتنوع تبعا لتنوع استخدامها من
قبل املستفيدين .إن تنوع تسعري منتجات املعلومات وخدماهتا يفرض تنوع النسخ املنتظرة من املنتج ،أي أن كل
نوع من أنواع املستفيدين يفضل طريقة ما للحصول على املعلومة .فالبعض يفضل احلصول على املعلومة ورقيا،
والبعض اآلخر على أسطوانة ،وهناك من يف ضل احلصول عليها عرب الشبكات ،ميكن عمل نسخ وطبعات متعددة
من املعلومة نفسها وفقاً الحتياجات املستفيدين ،وكذلك ميكن تسعريها بشكل خمتلف.
.7املرتكزات االقتصادية للنشاطات املكتبية :تقوم املكتبة أبعمال وأنشطة يومية ،يعترب تعريفها بديهيا ابلنسبة
مماثل ابلنسبة إىل االقتصادي ،حىت يتمكن
إىل املكتبيني العاملني هبا ،ولكن ال ميكن أن جنزم أبن األمر ٌ
االقتصادي من حتليل املكتبة اقتصاداي جيب عليه معرفة ماذا تنتج املكتبة ،ما هي املواد األولية اليت يعتمد عليها
هذا اإلنتاج ،مبعىن ما هي مدخالت وخمرجات املكتبة وما هي مراحل املعاجلة اليت تقوم هبا.
وعليه ميكن اعتبار املكتبة نظاما اقتصاداي تتكون مدخالته الرئيسية من الواثئق (الكتب والدورايت ،و املصادر
األخرى) .ترتكز عملية املعاجلة هلذه املدخالت يف العمليات الفنية اليت جترى على الواثئق كالتصنيف والفهرسة ،
أما خمرجات املكتبة كنظام فهي اخلدمات اليت ترتكز يف بناء اجملموعة وتنظيمها وإعارهتا.
سنقتصر هنا على االقتصادايت املتأتية من اخلدمة األساسية للمكتبات واليت تعطيها هويتها ومتيزها عن غريها من
مؤسسات املعلومات وهي خدمة بناء و تنمية اجملوعات.
ال تعترب املكتبة املؤسسة الوحيدة اليت تعمل على نشر وتوزيع الكتب واملعلومات ،أي أن املكتبة ليست املؤسسة
الوحيدة املعنية بتوسيع فرص القراءة .لقد وج د الكتاب ووجدت األسطواانت واألفالم جماالت نشر أوسع وأكرب
بكثري ،هي مراكز النشر و دور البيع التجارية ،اليت تستطيع ابلطبع الوصول إىل مستهلكني كثر يفوق عددهم
بكثري عدد مستفيدي املكتبة ،ولكن تعترب املكتبات فعليا أقدم املؤسسات اليت اهتمت بنشر الكتب واملعرفة
بشكل عام ،و ذلك ألسباب سياسية ابلدرجة األوىل متمثلة يف رغبة احلكومات بنشر الثقافة وتسهيل الوصول
إليها جماان عرب مؤسساهتا الرمسية ،واليت تعترب املكتبات من أمههما .ولكن ميكن إجياد دواعي اقتصادية تربر
االستثمار االقتصادي يف تشكيل اجملموعات املكتبية وتدعم استمراريتها االقتصادية.

يرى جان ميشيل ساالن ) )Jean Michel Salaun , 1997أن هذه املربرات ترتكز على نظرايت
و مفاهيم اقتصادية يعترب أمهها اقتصاد وفورات احلجم ) ،)economics of scaleالقيمة االقتصادية
املضافة( ،)value addedو املفهوم االقتصادي هامش األمان( .)safety margin
.1.7اقتصاد وفورايت احلجم :تعترب املكتبات وفق هذا املبدأ مؤسسات اقتصادية هتدف إىل ختفيض تكلفة
اقتناء وحفظ الكتب على القراء ،لقد نشأت املكتبات ومراكز املعلومات من أجل السماح مبشاركة جمموعة من
الكتب الدورايت واملواد األخرى بني جمموعة من القراء ،ابعتبار أن تكاليف شراء هذه املواد أو حىت إجياد مكان
حلفظها مرتفعة جدا وال ميكن أن يتحمله شخص مبفرده ،تقوم املكتبات بشراء وأتمني مصادر املعلومات لألفراد
الغري قادرين على شراءها وإاتحتها هلم عرب طرق اإلعارة املختلفة.
يتحقق اقتصاد وفورات احلجم هنا من خالل تقدمي أكثر من عملية إعارة انطالقا من نفس املصدر الذي ميكن
أن يعار إىل أكثر من قارئ ،أي أن املكتبة تتجه إىل ختفيض تكاليف اقتناء املصادر ألفراد جمتمعها مع زايدة
اإلنتاجية عرب استثمار املصدر و إعارته املتكررة.
على الرغم من قناعة االقتصاديني و املكتبيني على حد سواء مببدأ حتقيق املكتبات لوفورات احلجم االقتصادية
عرب جمموعاهتا املكتبية ،إال إن هناك الكثري من املعارضني له ،من أمههم املؤلفني ودور النشر ،الذين يعتربون أن
الربح االقتصادي الذي حيققه القارئ من جراء استخدامه للمكتبة يقتطع ابلدرجة األوىل من أرابحهم ،ومن هنا
يربر بعض انشرو اجملالت العلمية ارتفاع أسعار الدورايت العلمية ،و ذلك لتعويض اخلسارة املتأتية من اشرتاكات
املكتبات ،واليت تسمح إبعارة نفس الدورية ألكثر من مستفيد.
يزيد من حدة املعارضة مساح املكتبة للمستفيد بتصوير املصدر أو جزء منه ،وهنا تكون املكتبة قد خرجت فعليا
من إطار اإلعارة إىل إطار السماح ابلتملك ،وابلتايل تكون املكتبة قد قضت على إمكانية شراء املستفيد للكتاب
من دور البيع التجارية.
إن النقاش حول هذا املوضوع ما زال محاسيا وال ميكن الفصل فيه ،أيخذ الناشرون واملؤلفون موقف املدافع عن
حقوق امللكية ا لفكرية ،و هلم احلق يف ذلك طبعا ،وتقف املكتبات يف جهة املدافع عن حق القارئ يف النفاذ إىل
أكرب قدر من املصادر اليت هتمه ،وهلا احلق يف ذلك أيضا.

يرى بعض االقتصاديون أن حجة مزودي املكتبات (الناشرين واملؤلفون) مقنعة ،خاصة وإنه من وجهة نظر
اقتصادية ما حتققه املك تبة للقارئ من اقتصادايت وفورات احلجم تفقده يف الوقت نفسه على عمليات املعاجلة
للمجموعة نفسها .فالفهرسة والتصنيف والتجليد وبناء قواعد البياانت تكلف املكتبة أو املؤسسات املمولة
للمكتبات أكثر بكثري من شراء الكتاب نفسه.
.2.7القيمة املضافة لبناء اجملموعات املكتبية :إن املربر االقتصادي الثاين لبناء اجملموعة املكتبية ال يعترب إشكاال
كاألول ،إذا كان املبدأ األول يعتمد على وضع كتاب بني يدي جمموعة قراء ،فإن املبدأ الثاين على عكسه متاما
يعتمد على اآلليات اليت تستخدمها املكتبة جلذب قارئ ما إىل كتاب ما مهم جدا ابلنسبة له ،موجود بني جمموعة
من املصادر اليت قد ال هتمه كلها ،إذا تقوم املكتبة بتمكني املستفيد أو القارئ من إجياد الكتاب املناسب بسرعة
وبسهولة .تعترب هذه اخلدمة قيمة مضافة تقدمها املكتبات للمستفيدين ،حيث تركز على توفري الوقت واجلهد على
القارئ .إن قيمة الوقت ابلنسبة للقارئ مثينة .يعترب ذلك إذا مربرا اقتصاداي قواي لعملية بناء اجملموعة املكتبية.
يعتمد قياس القيمة املضافة على الوقت والفعالية اليت قد يرحبها املستفيد من وجود جمموعة مكتبية منظمة .من
وجهة النظر هذه ميكن للمكتبات إذا أن ختتار بني االشرتاك ابلدورية كامال أو االشرتاك بقاعدة بياانت تؤمن
النفاذ إىل املقاالت العلمية وذلك حبسب الوقت والفعالية اليت ميكن أن يوفرها أي اخليارين على املستفيد.
.4.7اقتصاد هامش األمان :Safety Margin
ميكن تربير عملية بناء اجملموعات املكتبية اقتصاداي انطالقا من ضرورة حفظ مصادر املعلومات على املدى
الطويل ،فاملكتبات تنمي اجملموعة رغم معرفتها األكيدة إلمكانية عدم استخدام بعضها مباشرة من قبل املستفيد،
ولكن تتنبأ إبمكانيات استخدامها ،و فائدهتا يف املستقبل .أي أن املكتبة جيب أن تقيس تكاليف شراء املادة
وتكاليف حفظها مقابل التكاليف اليت ميكن أن ترتتب عليها يف حال غياب املادة من اجملموعة املكتبية.
يعتمد ذلك على مبدأ اقتصادي هو هامش األمان ( )safety marginحيث أتخذ املكتبة مبوجبه أتمينا على
املستقبل ،ونقصد بذلك أن املكتبات ختشى أن تكون تكاليف شراء وحفظ املادة املكتبية يف املستقبل أكرب من
تكاليف شراءها وحفظها يف الوقت احلايل ،حىت وإن مل يتم استخدامها مباشرة من قبل املستفيدين .ومن هنا أتيت
األمهية اليت توليها املكتبات الوطنية لقضااي مجع و تنظيم الرتاث الفكري للبلد.

و لكن عملية احلفظ على املدى الطويل حتتاج إىل مساحات كبرية ،ويتطلب ذلك تكاليف تكرب وتزداد مع
ازدايد عدد اجملموعات ،فقد تستأجر املكتبات خمازن بعيدة يف بعض الضواحي وذلك لتقليل تكلفة استئجار
العقار املطلوب حلفظ اجملموعات املكتبية. .إن على املكتبات أن تقارن إذاً بني تكاليف حفظ اجملموعات وبني
قيمتها التارخيية الرتاثية ،ألنه بدون رؤية اقتصادية و إدارية حقيقة لعمليات حفظ اجملموعات قد تتحول املكتبات
من دور حفظ للرتاث إىل خمازن للكتب.
ميكن القول إذاً أن التحليل االقتصادي للمكتبة انطالقا من مهمتها األساسية يف بناء اجملموعات له دواعيه
االقتصادية وميكن أن يربر اعتبار املكتبة مؤسسة اقتصادية هلا نظامها االقتصادي اخلاص.
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