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 : مقدمة.1

، وتعد التصورات الجديدة في عالم تستدعي املفاهيم الجديدة حاالت واقعية مهمة وهو من التوجهات مختلفة في هذه التصورات      

في عالم الجديد  الجديد ،حيث أن مفهوم الجديد في الواقع الحالي هو مفهوم إقتصاد املعلومات كأحد أهم املؤشرات التي دخلت

ن ، حيث ان هذه التوجهات حيث كانت املنظمات املؤسسات الوثائقية كأحد أهم املنظمات التي تمس هذا الواقع في الوقت الراه

ولعل ماشهده التحول منذ .حيث ان هذه التوجهات اثرت بشكل ايجابي في هذه إلاطار .الجديدة تساهم فيترقية تخصص املعلومات 

 .مجاال مهما لغاية اليوم وقد شهد التغيير على التخصص الذي وقع في موجة جديدة عيرت هيكله وواقعه 0202ية الى غا0222سنة 

إن مفهوم اقتصاد املعلومات في تخصص املكتبات هو مجاالت الخدمة التي أدخلت عليه وأصبحت هدفا ضروريا وذلك من خالل   

النشر ،خدمة الجمهور )أو في محيط التخصص مثل كار املجتمع تقييم وتمحيص الخدمات والنشاطات التي تدور في أف

،البيبليوغرافيات ،توطين مشاريع البحث ،تكوين وتأطير املوارد البشرية ،ومرافقة املنظمات واملؤسسات ،خدمة الصناعة بمايدخل 

 ...(فيها ،توصيف وبيع املواصفات ن توزيع وصناعة البرمجيات والخدمات الوثائقية ،

هذا املفهوم يتبع توجهات مختلفة قد تأثر فيه حيث أن التصورات تختلف فيه املبادئ وكذلك املخرجات ،حيث نعيش  ومن ذلك

من محتواه في الجزائر نظرا لعدم تبيان مجاالت اقتصاد املعلومات ،وونظن أن تحديد هذه املجاالت تدفع الى حاليا تحديا فارغا 

يه الى واقعه حيث يمكن أن ينسلخ من واقع الضرير وبلحقة باملجاالت ألاكثر مردودية ترقية تخصص املكتبات واملعلومات ،وتضف

 .......وتميز
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 :مفهوم إقتصاد املعلومات .0

غالبية القوى العاملة تعمل في انتاج واستخدام وبث املعلومات التي غدت املورد الرئيس ي في هذا العصر الذي نعيش فيه أصبحت 

وتستثمرها بشكل افضل وتمتلك تقنيات ونظم . وأصبحت املجتمعات ألاقوى هي مجتمعات التي تمتلك املعلومات.للقوة الاقتصادية 

 .املعلومات املتطورة تمكنها من استثمار ثروة املعلومات

 :تقسم املعرفة اجلديدة العلم واقتصاد اجلديد اىل ثالث فئات .2

 .والتي كان فيها البشر يعملون بالزراعة   1022املجتمعات الزراعية قبل عام  - أ

 .املجتمعات الصناعية بداية القرن التاسع عشر -ب   

أو مجتمعات املعلومات وفي هذا أصبحت غالبية القوى العاملة تعمل في إيجاد واستخدام وبث املجتمعات مابعد الصناعية   -ج

 .تقنبات املعلومات في كل املجاالت املعلومات وفي استخدام 

 .وأصبح يطلق عليها املجتمعات الغنية املتقدمة  ويطلق على املجتمعات ألاخرى املجتمعات الفقيرة 

وبناء على الدراسة البيبليومترية لخصائص إلانتاج الفكري مجال  "ناريمان متولي"قتصاديات املعلومات كما تراها  الباحثة إلاو 

 وقد حصرت نرمين متولي . وع موضوعية عديدة يتضمن فر  عريض

 .تحليل التكاليف بما في ذلك عائد التكلفة وفعالية التكلفة - أ

 .قياس وتقييم خدمات ونظم املعلومات - ب

 .التخطيط وشبكات التعاون  - ت

 .إلانتاجية وقيمة املعلومات والقيمة املضافة  - ث

 .والبحوث العمليات ومدخل النظم  القراراتوالتنظيم بما في ذلك اتخاذ  إلادارة - ج

  .تكنولوجيا املعلومات وميكنة املكتبات - ح

 :وقد ظهر إجتاهني يف التحليل هما 

 :إقتصاد املعلومات  .4

املقصود به إلاقتصاد الذي يعتمد في مختلف قطاعاته على املعلومات ، كما يعتمد على قطاع املعلومات القائد املتميز في 

سلعة وخدماته ، كما أن اقتصاد املعلومات هو إلاقتصاد الذي تزيد فيه قوة العمل املعلوماتية عن قوة العمل العاملة 

 .دمات وذلك بالنسبة للدولة املتقدمةالزراعة والصناعة والخ في كل القطاعات 
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 :القطاعات اإلقتصادية للمجتمع .5

 :وهي يمكن أن تدل أوتشمل  على مجموعة  من املصطلحات وهي على الشكل التالي 

 .مجتمع الخدمات الجديد/املجتمع مابعد الصناعي / مجتمع املعلومات/ عصر املعلومات/ قطاع املعلومات 

 :كما ينبغي إلاشارة أيضا  ونحن بصدد معالجة موضوع اقتصاد املعلومات الى جوانب ثالثة هامة وهي  

 .قطاع املعلومات - أ

 .قوة العمل املعلوماتية  - ب

 .ألانشطة وهي السلع والخدمات  - ت

 :أهداف علم  اقتصاديات املعلومات .6

إلاحتياجات والتي تتصف بأنها احتياجات متنوعة لتلبية هذه تحديد احتياجات الجهات املستفيدة من املعلومات  -1

 .ومختلفة ومتطورة ومتجددة باستمرار

 .تحديد الجهات التي تقوم بتوليد وإنتاج هذه املعلومات في إطار دراسات السوق والعرض والطلب  -0

 . ملتاحةتحديد أسلوب توليد وإنتاج هذه املعلومات على النحو الذي يكفل نجاح إلاستثمار ألافضل للموارد ا -2

  .إقتصاديات املعلومات.7

شهد عقد الستينات من القرن املاض ي العديد من التطورات البارزة على صعيدة تطوير الفكر وضمان املعرفة وتطوير الرسالة    

التقديرات  أن واملهنية على الصعيد العام  فلقد شهدت هذه الفترة العديد من التحديثات في اقتصاد املعلومات  وتشير  الفنية

 .مجموعة من الخبراءكانوا وراء تطوير املفاهيم والرسالة الجديدة لإلقتصاد املعلومات 

 .1201مثل عالم املعلومات  فرانك نايت   

وفي مجال املكتبات .عن املخاطرو وعدم اليقين  والربح وأعادت مدرسة لندن للعلوم إلاقتصادية والسياسية طباعة هذه الدراسة 

 library تحليل إلانتاج الفكري أيضا إلي أقدم مقالين عن تحليل التكاليف باملكتبات نشرتهما مجلة املكتبات الفصلية يشير ال

quarterly    ولقد كان كل .عن مدرسة املكتبات العاملية بجامعة إنديانا . 1227-1226التي تصدر في الواليات املتحدة ألامريكية عامي

من علماء إلاقتصاد الذين تنوعت اهتماماتهما  والتي شملت قطاعا  1222-1202وفرتز ماكلوب  1020-1277من جاكوب مارشاك 

 .هاما هواقتصاديات املعلومات 

وكان من بينها نحو نظرية اقتصادية للتنظيم  1260وحتى  1251لقد كان ملارشاك سلسلة من البحوث التي نشرها في الفترة من 

 ضيلية إلامبريقية إسهاما رئيسيا في زيادةلقد كانت دراسة ماكلوب التف.1252اقتصاديات املعلومات والحظات على 1251واملعلومات 
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لقد كانت دراسات ماكلوب ذات أثار   . k.e bouldingفهمنا لقطاع املعلومات في إطار نظام إلاقتصادي العاملي كما قال بولدينج 

 ذلك ألن مفهوم صناعة املعرفة  يحتوي على ديناميت كاف لنسف. ليدي عميقة على التنظير  على التظير إلاقتصاد  التق

 .إلاقتصاديات التقليدية في الفضاء

 :التحديات على املستوى العاملي .0

الحاجة الى املعلومات حاجة قوية ومن يملك املعلومة يملك القوة التي تؤثر على صانع القرار السياس ي في أي . التحديات السياسية 

 .مجتمع

 .نقص املوارد افقتصادية يعني الحاجة الى املعلومات التي تطور اقتصاديات الدول واحتاجاتها التحديات إلاقتصادية

 .ويتمثل في حتجة الدول واملجتمعات الى املعدات والبرمجيات واملساعدة الفنية  التحديات التكنولوجية

 1.ومات الكوني وانكشافه للتعديات ووجود تغران امنية كبيرةويمثل في ضعف البناء التحتي املعل.  التحدي ألامني
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 .903،ص2102الصفاء ،دار :عمان .ربحي مصطفى عليان ، إدارة المعرفة . 
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 :مدخل .1

إن الخصائص الاقتصادية للمعلومات خصائص معقدة وغير عادية وهي تتمركز حول ما يطلق عليه الاقتصاديون بالصفات أو    

ومن الحقائق التي ينساها أو  ، السمات الخارجية إلايجابية مع ما يرافقها من خصائص عدم الانتشار أو عدم التملك أو الاستحواذ

هب بعض الباحثين إلى القول ذيغفل عنها الكثيرون ، أن املعلومات مورد رأس مالي إنساني و أنها أيضا خدمة قابلة لالستهالك وقد 

ية كما أن بأن املعلومات هي سلعة أو خدمة بذاتها أي أنها تحتاج إلى مصادر إلنتاجها كما أنها تتضمن تكاليف و لها قيمة اقتصاد

 (.العرض و الطلب)هدفها ألاساس ي تتبع الطريقة الرأسمالية 

 :املعلومات كسلعة.0

يشير مفهوم املعلومات كسلعة لعدة صعوبات على اعتبار أن للمعلومات خصائص اقتصادية مميزة، فاملعلومات في هذه الحالة    

الستخدام أحد ألافراد معناه إمكانية استخدام أفراد ليست سلعة خاصة أو سلعة خاصة بصفة عامة ، إن تطويع املعلومات 

بالنسبة  ، بمعنى أنه سوف يكون للمعلومات تكاليف حدية منخفضةآخرين لهذه املعلومات دون الحاجة إلى إنتاجها مرة أخرى 

كليا بواسطة شخص واحد أما السلعة العامة فهي خدمة أو السلعة ال  استهالكهاضافيين، و السلعة الخاصة يتم للمستفيدين إل 

م ألاحيان تكون للمعلومات تكاليف حديث منخفضة وهي سلعة شخا  الدين يتم خدمتهم ، وفي معظتتأثر تكاليفها الكلية بعدد ألا

السلعة العامة هي منتج أو خدمة ذات ''  gerard broudlik: عامة أو شبه عامة أكثر منها خاصة، إذن السلعة العامة كما يقول 

 .تكاليف حدية تساوي الصفر بالنسبة للمستخدمين إلاضافيين

 :املعلومات  كمنتج.2

يجب التمييز بين املعلومات وبين منتج املعلومات ، فاملعلومات نفسها هي تحتوي تلك املنتجات، وفكرة املنتج ترتبط بمفهوم التبادل 

 .تم تبادلها من خالل منتجات املعلوماتو املعلومات ي  الاقتصادي،
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و املعلومات في منتوج املعلومات تعطي قيمة للمستفيدين و أن القيمة تظهر في عملية تنظيم املعرفة بالنسبة للمهمة التي تقوم بها 

 .الخ...ألاخصائيون و الكثير من الاقتصاديين ال يميزون أين التبادل و الاستخدام 

 :الاحتكاريةتكاليف القيمة .1

ترتبط املعلومات في ظروف كثيرة في التكاليف الاقتصادية ، كما أن لها قيمة اقتصادية في تحقيقها ألضرار مختلفة، فهي تستخدم    

 (.املعلومات تخضع للعرض و الطلب) التخاذ القرارات و الستهالكها شخص ي املباشر و ألاعراض التعليمية 

 :معلومات للمورد الرأس مالي.5

 .إلانتاجيةاستثمار للفرد و الذي تحول املعلومات إلى عامل أكثر تأثير في ك اعتبارهاأي أن املعلومات يمكن    

 القيمة املضافة و تفسيراتها

 .في الحسابات القومية 122روة و قد استخدمت من أكثر من ساسها في عرف الاقتصاديين خلق الثالقيمة املضافة أ :التفسير ألاول 

 .مفهوم القيمة املضافة هو ذو أهمية خاصة لعملية املعلومات : الثانيالتفسير 

 .القيمة املضافة هي تتصل بالعالقات بين املستهلك و العميل و بين املعلومات :التفسير الثالث

املعلومات على  ستخداماو تعني بذلك تأثير .... القيمة املضافة لها عالقة أيضا باملستهلك و املستهلكين و بالسياق  :التفسير الرابع

 .سلوك املستهلكين

 :القيمة املضافة في الخدمات.6

قيمة  02هي العمليات و ألانشطة التنظيمية و تقديم الخيارات فهي أنشطة ذات قيمة مضافة ، وقد ترجمت هذه ألانشطة إلى    

 :هذه القيمة بشرح و توضيح Robert Taylorكأساس لنموذج القيمة املضافة قد حدد عالم املعلومات 

 (.سهولة الاستخدام)التشكيل  -0(.        سهولة الاستخدام)التصفح -1

 (.التوجيه)التفاعل  -1(.                 الوساطة)التفاعل -2

 .الوصول املادي -6.                            التدريب-5

 .2الوصول  -2                0الوصول  -0الوصول، التقليل، التشويش           -7

ملخصة السلطة التنفيذية ومستخلصات : ضخمة من املعلومات من املوارد املختزنة و ذلك مثل نتيجة العمليات تقلل أو تضبط هي 

 .النتائج املقيدة و الرسومات
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 .الانتقاء -10.    إلاحكام وضبط التشويش-11.         الربط-12

 (.النوعية)الثقة  -16.      الحالية -15.      الشمول  -11.      الدقة-12

 .املرونة -12.            الاقتراب من املشكل -10(.    النوعية)الصحة  -17

 .توفير التكاليف -02.     توفير الوقت -00.    املالئمة -01.    البساطة -02

تقدمة في حصر و تنظيم إلنتاج الفكري املنشور في ميدان املعلومات و امل النماذجاملعلومات املعتمدة هي تلك  اقتصادياتإن     

، إن التوجيه إلامبريقي الذي يتميز ( 0225إلى  1200)الاتصال و هذا النوع من الاقتصاديات ظهر في العشرية ألاخيرة من ألالفية ألاولى 

حلة خصوصا الدراسات في قطاع املعلومات، و الاتصال، به الدراسات في قطاع املعلومات هو من أهم النماذج التي تميز هذه املر 

التوثيق و لغاتهم التقنية املرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، كما أن هذا التوجه يعتبر من امليزات الحديثة لالقتصاد املرتبط بالقواعد 

 .املعرفة، املعلومات، الابتكار، مخرجات البحث العلمي

 :القيمة الاقتصادية للمعلومات.0

 :ترتكز على النقاط التالية

 قوة عمل أو ضل سواء من الناحية التدريب أو من ناحية معالجة املشكلة -

 .تطوير أفضل للمنتجات اعتماد على توفر املعلومات العلمية و الفنية و استخدامها -

 .تسويق أفضل بما في ذلك الاختيار بين ألاسواق و اختيار ألاساليب ألافضل أو املناسب لها -

 .بيانات اقتصادية أكثر دقة تؤدي إلى القرارات استثمارية أفضل -

 إدارة داخلية أفضل اعتماد على استخدام املعلومات و التكنولوجيات لتحسين الاتصال و اتخاذ القرارات -

 :املعلومات اقتصاديات.2

د مرحلة التحول التي شهدها العالم بعد برزت بعهي ظاهرة معاصرة لها جذور قديمة  الاتصالإن اقتصاديات املعلومات و وسائل    

 .(بروز تخصصات و كثرة النشر العلمي)وهو توجه جديد لالقتصاديات التقليدية املعروفة باقتصاد الزراعة  20الحرب العاملية 

 :صناعة الخدمات.12

 .جانبها الجزئي و الكلي سجلت البشرية من عقد الستينات دراسات جادة عن اقتصاديات املعلومات في   

 .دراسة ظاهرة معينة من الناتج الكلي خلل في القطاعات :اقتصاد جزئي  - أ
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 .يتعلق بالناتج املحلي الخام له عالقة باملؤشرات الكبرى  :اقتصاد كلي - ب

هذا التوجه ربط مع الدراسات املتعلقة لعلم املعلومات فيرى العديد من الخبراء أن الاقتصاد هو الراعي و املطور الفعلي لعلم     

رانك فلعالم املعلومات و الاتصال لنماذج كبيرة موجودة في دول العالم، ويشير الخبراء أنه أقدم دراسة أجريت في هذا التوجه ل

عن أقدم معايير عن تقليل التكاليف باملكتبات الدراسات  ، في مجال املكتبات يرى الباحثون أن أهم1201أجريت سنة ''  نايت

ومن أهم علماء  ا،فيالاملكتبات العاملية جامعة الفيالدمن طرف مدرسة  1227-1226أ ما بين .م.فصلية نشرت في و املجلة نشرت في

فرانك ماكرول  – 1020 -1277جاكوب مارشال : املعلومات و الاتصال هما الذين كانت لهم إسهامات في اليوم الاقتصادعلم 

 :وقد نشرت عدة دراسات كتفاعل مع هذا التوجه الجديد 1222-1202

 .1251نحو نظرية اقتصادية للتنظيم و املعلومات  -1

 .1251مالحظات عن اقتصاديا املعلومات  -0

 .1260و اتخاذ القرارات  و الاتصالاقتصاديات الاستفسار  -2

 ''لتحليل اقتصاديات نظام براءة الاختراع '' ألامريكي  الكونغرسبتكليف من  ماكرولو أهم حدث هو الذي قام به 

 (معولم)نظام اقتصاد كوني  إطار رئيسا في زيادة فهمنا قطاع املعلومات في  إسهاماالتفصيلية الامبريقية  بماكرو لقد كانت دراسة 

عميقة على التنظير الاقتصادي التقليدي ذلك ألن مفهوم  أفكار ذات  ماكروللقد كانت دراسة  بولدينغويقول العالم الاقتصادي 

 .صناعة املعرفة يحتوي على ديناميت لنفس اقتصاديات التقليدية في الفضاء 

 :قطاعات 5ماكرول صناعة املعلومات إلى لقد قسم 

 خدمات املعلومات -5. آالت املعلومات-1.  الاتصاالت-2. يةالبحث و التنم -0. التعليم-1

 :التالية ألاسسمنظمة التنمية و التعاون الاقتصادي و اقتصاد املعلومات ترتكز على . 2

 .املعلومات و املتخصصون في بحوث التسويق و التنسيق منتجو  -1

 .للمعلومات إلاداريةمجهزو املعلومات، املهن  -0

 .املعلومات بمعنى املؤسسات الناشطة في نشر و توزيع املعلومات بمختلف صيغها موزع -2

 .املهن البيئة ، السياسة املعلوماتية -1

 

 


