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 :مقدمة .1

شهدت التحوالت الكبرى في املؤسسات الوثائقية ظاهرة متمبزة  كان الغرض منها تحويل وتطوير املجتمع من الحالة     

التقليدية السلبية الى الحالة املوضوعية والتي كان الهدف منها هو تطويق التحوالت الكبيرة التي بدأت تظهر على 

حيث ممان الغرض منها هو توحيد التوجهات والاجراءات  1891قمة إلاقتصادية الفي هونكونغ سنة منذ  العاملي الصعيد

الخاصة بتفعيل ظاهرة  الاقتصاد الجدي املبني على املعلومات واملعرفة ،ذلك أن هذه التحوالت الكان عنوان للحملة 

والتي كان شعارها نحو إقتصاد املعلومات ،والذي  1881ت املتحدة الامريكية سنة ياالانتخابية للديمقراطيين في الوال 

من خالل تبني هذا التوجه ،فعلى الغير العادى  العالميعتبر توج حيو سياس ي استطاعت الدول العظمى السيطرة على 

 .تتنتجه املؤسسات الدولية التي أصبح عاملية  اصبح العالم مؤسسة واحد يتأثر ويتماش ى بكل ماهو 

ذلك من خالل  ما تتحيه ن لها الاثر البارز في حياة الفرد عامليا و ية كاومات ، ان العوملة الاقتصادد املعلواقتصا العوملة   

من حلول وتوجهات اقتصادية مست الافراد في مختلف دول العالم ولكن بنسب متفاوتة  وذلك من خالل ماتقدمه من  

الحقيقي للفرد وهذا مالم يكن واردا سابقا  وذلك راجع الى ث ساهمت العوملة في زيادة الدخل زيادة دخل القومي  ،حي

 .اندماج التجارة الدولية ووتداخل ااقتصاديات فيما بينها منى خالل الاستثمارات املباشرة 

 املعلومات هو ظاتهر التمييز  يا من الاقتصاد لتخصص املكتبات و ومايمن التوجه به حال

فيها كل  تتوحدهدفا قيا سيا في املنظمات املعاصرة ، من خالل عدة توجهات ونظم مختلفة والتحول التي أصبحت  التير

.  بير في تطويق وتطبيق رسالة  جديدة  في  الوقت الراهن .املؤشرات وغاياتها املختلفة والتي ربطت بهذا الواقع الجديد

لدول ذات الضعف في البني التحتية ،حتى فالبد من ايجاد حدود واقعية لتنظيم وإعداد رسالة الاقتصاديات في ا

تستطيع املوائمة مع املتغيرات القاسية في الوقت الذي التزال فيه املنظمات تعيش حالة صعبة غير مجدية في اللحاق 

 ....بركب التطورات املتسارعة 

التطبيقات التكنولوجية فمن خالل التحوالت الكبرى التي مست عالم الاقتصاديات في الضروف الحالية هو تداخل 

 ....والتقنية التي كان له
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 :اقتصاد املعلومات إىلمدخل .2

قد أسس هذا الاقتصاد كنتيجة و في تطوير الدول ، املجتمعات، ألافراد، وهام يشكل اقتصاد املعلومات محور أساس ي    

حديثة ما بين املؤسسات و ألامم و ال  للتطورات املتالحقة لتكنولوجيا املعلومات و وسائل إلاعالم و الاتصال، فهو لغة

 .ه الذي أساسه املعرفة و املعلوماتطور بدون الاعتماد على هذا التوجأن تت ،تستطيع أي منظمة في الوقت الحالي

إن املعلومات هي أهم مورد في النشاط البشري ولها دور فعال في العالقات إلانسان بمجتمعه و عالقة املجتمعات مع    

ألاخير على نقطتين حيث يمكن أن يرتكز هذا  والاقتصاديالسياسية و الثقافية عض من خالل النواحي بعضها الب

 :أساسيتين

: ألاشكال الكالسيكي للتنظيم مثلوارد املادية و العتاد الصناعي والانتقال من اقتصاديات ومجتمعات مبنية على امل -1

 .مصادر إنتاج الثروة و أدوات التوزيع و العمل

و الاستثمار في القدرات البشرية و العمل الشبكي ... ط بالتحول التدريجي للدول و الهيئات من أنماط تقليدية مرتب -2

 .عن بعد

 :علم االقتصاد.1

هو علم اجتماعي يهتم بتحليل ألانشطة التجارية و بمعرفة كيفية إنتاج السلع و الخدمات، ويدرس علم الاقتصاد    

 .الطريقة التي تنتج بها ألاشياء التي يرغب فيها الناس وطريقة توزيعها

 إلىت وتوزيعها، و ينقسم السلع و الخدما إنتاجيعرف الاقتصاديون علم الاقتصاد بأنه علم الذي يعني بدراسة كيفية    

 اقتصاد كلي -اقتصاد جزئي         - :فرعين أساسين

 :خصائص املعلومات في الاقتصاد الحديث.1

يمكن أن يكون املعلومة في شكل : فاملعلومات ذات ندرة هائلة على التشكيل مثل –خاصية التميع و السيولة   -1

 .صورة قائمة أو قاعدة املعطيات

 .رات جديدة قابلية نقلها على مسا -2

 .قابلية الاندماج العناصر املعلوماتية -1

 .تتميز املعلومات بالوفرة عكس العناصر املادية في الاقتصاد التقليدي  -4

بل العكس فهي عادة ما تنمو مع زيادة للموارد املالية التي تنفد مع الاستهالك ال تتأثر موارد للمعلومات .......  -5

 .استهالكها

 .يستطيع مستقبل املعلومة نسخ ما يتلقاه بواسطة وسائل تكنولوجية حديثةحيث  –سهولة النسخ  -6

 وحاالت نادرة الصفاتاتجاه املعلومات ، إذ ال يمكن الحكم عليها إال في هناك نوع من الغموض  -7
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 :تمهيد 

تغيرات التي  أهموبيئتة ولعل  إلانسانتغيرات كبرى في عدة مجاالت الحياة ومجال نشاط  إلانسانيةعرفت الحضارة        

مجال تحول الفرد من الحالة التقليدية املحيطة به إلى التطور الذي بلغته وتطوره هو  ومكانتهمست الفرد في وجوده 

حاجاته املختلفة منذ أن وطأت رجله ألارض ، فبدأ بالبحث عن مجاالت للبناء والتطور فسقل مواهبه هن طريق الصيد 

الاقتصادية )الحالة املادية وتعلم الزراعة وشعل النار والبحث عن املؤى يحميه من الحر والشر والبرد لدليل على تطور 

للفرد من القرون ألاولى منذ أن كان بشرا عاديا وتقليديا إلى غايا بروز توجهات جديدة ، تساعد في تنمية وتطويره وهو ( 

نوع من أنواع  التقدم الذي وصلت إليه الحياة البشرية  منذ مدة وهو حالة  طبيعية وجدت من أجلها ،  املجتمعات 

التي تعمقت في الفكر الاقتصادي والفكر ميادن املعلومات  الدراساتهذا ماتجاوب عليه العديد من منذ أجل ولعل 

 .......وتوجهاتها الاقتصادية 

 [الزمن ألاول ، عصر الفالسفة]مرحلة ما قبل الحداثة  -1

نظيم اقتصادي و عرفت الحضارات القديمة في الشرق ازدهار اقتصادي كبير على الصعيد العاملي ناتج عن وجود ت   

اجتماعي دقيق، فقد عرفت الحضارة املصرية القديمة و حضارة البابليين ، والحضارة الصينية أنواع متقدمة من 

الصناعة و التجارة و صناعة ألاسلحة و العمران، منظمة تنظيما مهما تجسد في املالمح بسيطة في الفكر الاقتصادي، 

 :ابة مرجعية تقنية القتصاد الحياة مثالتنتج عنها مجموعة من ألافكار كانت بمث

أفكار حول امللكية وتنظيمها في قانون حمو رابي، غير أن هذه التنظيمات قد تناولت بصفة أساسية الجانب  .1

 ...القانوني و الديني 

تسجيل بعض ألافكار الفلسفية و الدينية ونظام الحكم في مصر القديمة كما تسجل قانون املوسوي الذي أجاز  .2

 .العمل بالتجارة لفائدة العبرانيين فيما بينهم

 :الحضارة اليونانية  -2
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وجد الفكر الاقتصادي في أحضان الفلسفة، حيث عرف الاقتصاد بأنه اقتصاد عاملي ورغم الازدهار  إلاغريقعند    

طرة نق، حيث كانت الديا يعتمد على الر كان عبو  إلاغريقيالكبير للفكر، الفلسفة و الدين إال أننا نسجل أن الاقتصاد 

 للعمل نظرة احتقار من طرف مفكرين إال أنه يمكن أن يسجل بعض التصورات املتعلقة بالفكر الاقتصادي في كتابات 

 : و تطوير املجتمع مثالناس الفالسفة في الحضارة اليونانية ل 

  كتاب الجمهورية وكتاب القوانين ترجع  بالخصتناول بعض املشاكل الاقتصادية في بعض كتاباته و :  أفالطون

املتعددة والبد من اجتماع ألافراد في جماعة  إلانسانأفالطون بسبب نشأة الدولة العتبارات اقتصادية فحجات 

املدينة الفاضلة قوامها تقييم العمل : كتابه الجمهورية أفالطون  أفكار أهمهذه الحاجات ومن  إتباعسياسية حتى يمكن 

 .زايا بين طبقات املجتمعواختصاصات وم

 ينفرد بقدرته الفائقة على التغلغل في تحليل الظواهر الاقتصادية وقد  إلاغريقيالفكر  إطار م .ق 122-194 أرسطو

الذي وقف فيه على تحليل بعض املشاكل و الظواهر ( السياسات)الاقتصادية في كتابه قيم  أفكارهضمن أرسطو 

 إشباع إلىرع بدور النظرية الاقتصادية، ويرتكز التحليل الاقتصادي لرسطو الاقتصادية، وبذلك يعتبر أول من ز 

جانب التجارة وقد  إلىعبر ممارسة الصناعة، الزراع، تربية املواش ي و الصيد  ألاموالالحاجات عن طريق الحصول على 

 :براهين 31حق امللكية الخاصة وركز على  ارسوااقر 

 .البشريةامللكية سبب في تحقيق السعادة  .1

 .الارتقاء و النهوض بالنفس البشرية إلىامللكية تؤدي  .2

 .النفس البشرية إليهتسعى  كأرقى مطلبارتباط وتوثيق بالحرية  ترتبطامللكية الخاصة  .1

هي موضوع النقود من حيث نشأتها حيث جاءت وجود عيوب في  الاقتصادي هفي فكر  أرسطو ه يما سعى ال أهمومن 

 .املقايضة

 :الرومانيةالحضارة .4

امتداد لألفكار الاغريقية وكانت الزراعة البدائية لدى الاغريق هي  كانت الافكار الاقتصادية الرومانية بسيطة وهي       

ألاغلبية العظمى من املجتمع  التجاري املهم وهو املهيمن على النشاطات ألاخرى لكونه عمل نبيل ويشبع حاجات النشاط

 غير متاحة الا بقدر اشتات الافكار ، اما في مرحلة الرومان فكانت الافكار كما وان املفاهيم والافكار الاقتصادية ألاخرى 

نتيجة لوجود املستعمرات التابعة  الاغريقية نفسها هي التي تستعمل ولكن حصل تطور في مجال التجارة البينية

 1.ن اوربا وبلدان الشرق للرومان من بلدا

 (. 21ص عدنـان عباس علي ، )

 :في العصور الوسطى.5
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لذلك اتسم في هذه  ألاشخاصكانت مبادئ مسيحية، هي املرشد الوحيد لتصرفات  اروياالفكر الاقتصادي في  -

الاقتصاد )وتجرد من كل منطق علمي، ومن رواد هذا الفكر  ألاخالقيوتي و لهبالطابع الديني ال... اتسمت . لاملرح

، و يتقارب الفكر املسيحي مع الفكر الاقتصادي القديم لنه يحتقر الثروة 1286-1274القديس توماس الاكويني ( املسيحي

 .و الجهل

 :الاكويتي في أفكار يمكن تلخيص  -

لسعر العادي وهو الذي يتيح للبائع الاحتكار العدل، حيث احتلت مكانة رئيسية لديه بحيث أشار إلى قضية ا .1

 .للمستوى املعيش ي للمستهلك

 .امللكية بحيث يتفق مع أرسطو في اعتبار امللكية الخاصة، حق املشروع .2

 :الفكر الاقتصادي عند العرب و املسلمين -

املبتدأ و الخبر املعروف باملقدمة، اء ابن خلدون في كتابه الديوان و ج أفكاره أهمومن ''    ''  من اكبر منظرين هذا الفكر 

  .....إلاسالميفهو مفكر الذي جعل للمجتمع 

 


