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 : مقدمة.1

فترة بروز العوملة احد اهم البوادر املهمة  تعتبر إقتصاديات الجديدة أحد الركائز املهمة في اقتصاد الجديدحيث شكلت     

لترقية الفعل إلاقتصادي ،حيث تركز هذه الظاهرة على بيع وتبادل املعارف واملعلومات والذي يعتبر اهم سوق حاليا في 

العالم ،خصوصا مع تطور التطبيقات والشبكات إلاجتماعية والتي إصبحت سوقا لتبادل املعرفة واملعلومات وغير من 

زايا والتطورات الهامة  حيث كان هناك عدة تصورات تؤشر الى اندماج حركة إلاقتصادية بين الدول والهيئات ،لم نكن امل

ندري سابقا أن هذه املؤشرات الثقافية سوق يمائات املاليير من ألاموال التي تحسب في الناتج املحلي الخام للدول ،وهذا 

 .ت في إلاقتصاد املحلي مؤشر على مبادرة قطاع املعرفة واملعلوما

فمن خالل هذا التوجه نود حصرأهم مزيا وتطبيقات اقتصاد املعرفة في واقع علم املكتبات من خالل اهم املكنزمات 

....املطبقة   

ألاولىىى وتتعلىىن بانتقالهىىىا مىىن اقتصىىاديات ومةتمعىىىات مب يىىة علىىى املىىىوارد املاديىىة وألاعتىىدة الصىىىناعية واشىىكال التنظىىىيم .1

ى اقتصىىىىاديات ومةتمعىىىىات تتعىىىىذ مىىىىن املعلومىىىىات والبيانىىىىات واملعطيىىىىات الالماديىىىىة مصىىىىدر إنتىىىىاج ال ىىىىروة وأداة الهرميىىىىة إلىىىى

 .لتوزيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي العمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل

أمىىىىىىا الثانيىىىىىىة فتىىىىىىىرتبل بىىىىىىالتحول التىىىىىىىدريتي لىىىىىىذات الىىىىىىىدول إلىىىىىىى أنمىىىىىىىا  جديىىىىىىدة مرتكىىىىىىىزة علىىىىىىى البحىىىىىىىث العل ىىىىىىي وإلابىىىىىىىداع . 2

 .الشبكي عن بعد التكنولوجي والاستثمار في القدرات البشرية والعمل

 

لىىم تعىىد املراهنىىة كبيىىرة علىىى املعلومىىات الخىىام أو املعطيىىات املةىىردة بىىل غىىدت مب يىىة علىىى تصىىري   ات املعطيىىات علىىى    

جوانب معتلفة القتصاد املعرفىة مهاىا مةتمىع املعلومىات والاقتصىاد، والاقتصىاد الرق ىة، وشىبكة الاقتصىاد الجديىد أو 

م فىىان اقتصىىاد املعرفىىه فىىي ألاسىىاأ يقصىىد بىىه أن تكىىون املعرفىىة  ىىي وبنىىاع علىىى مىىا تقىىد.اقتصىىاد املعرفىىه و ىىورة املعلومىىات

واقتصادات املعرفه تعتمد علىى تىوافر تكنولوجيىات املعلومىات والاتصىال واسىتعدام . املحرك الرئيس ة للنموالاقتصادي

كىىىون النمىىىو وعلىىىى العكىىىق مىىىن الاقتصىىىاد املب،ىىىي علىىىى إلانتىىىاج، حيىىىث تلعىىىب املعرفىىىة دورا أقىىىل، وحيىىىث ي.الابتكىىىار والرقمنىىىه

مدفوعا بعوامل إلانتىاج التقليديىة، فىان املىوارد البشىرية املؤهلىة و ات املهىارات العاليىة، أو رأأ املىال البشىري،  ىي أك ىر 

وفىىىىي الاقتصىىىىاد املب،ىىىىي علىىىىى املعرفىىىىة ترتفىىىىع املسىىىىاهمة ال سىىىىبية .ألاصىىىىول قيمىىىىة فىىىىي الاقتصىىىىاد الجديىىىىد، املب،ىىىىي علىىىىى املعرفىىىىة

https://fshsi.univ-oran1.dz/
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ة أو تمكيهاا، وتتمثل في الغالب في الصىناعات  ات التكنولوجيىا املتوسىطة والرفيعىة، مثىل للصناعات املب ية على املعرف

 .الخدمات املالية وخدمات ألاعمال

 :خصائص اقتصاد املعرفة.2

تشكل الخصائص ألاساسية ألقتصاد املعرفة أسق مهمة وحقيقية في تطوير املنظمكات واملؤسسات التي تشستغل 

وإلاتصاالت والنظم الشبيه التي تؤسق الى ترقية الرسالة الفنية والتنظمية في الوقت الراه،ة، فيق قطاع املعلومات 

ولكي تطور املؤسسات الخدماتية هذا املضمون وجب علياا تباع التصورات الظاهرة التي يرتكز علياا إلاقتصاد املب،ي 

 :على املعرفة 

سات الاكاديميه وغيرها من املنظمات التي تستطيع مواكبة  ورة نظام فعال من الروابل التةارية مع املؤس: الابتكار

 .املعرفه املتناميه واستيعاباا وتكييفها مع الاحتياجات املحلية 

 . تنافسيه الاقتصاديةفهو أساس ي في تب،ي مفهوم أساس ي لإلنتاجيه وال التعليم .1

اة العامة ي تنظيم الحياة إلاقتصادية والحيالب ية التحتية املب يه على تكنولوجيا والتي لها مةاالت كبيرة ف .2

 .بشكل متطور وكبير 

حوافز تقوم على اسق اقتصادية قوية تستطيع توفير كل الاطر القانونية والسياسية التي تادف إلى زيادة  .3

 .من خالل البرامج واملناهج واملؤشرات إلاقتصادية املتبعة . إلانتاجية والنمو

 .القوى الدافعه الرئيسية يف ظل اقتصاد املعرفة.3

من الشرو  والوقاعد الرئيسة البارزة في إقتصاد املعرفة أو املحركات والوجستيك املعتمد في كثير من الهيات 

 :واملؤسسات الدولية والدول نسجل بعض املؤشرات التالية 

  العوملةGlobalizationأصبحت الاسواق واملنتةات أك ر عاملية . 

  ورة املعلومات Information Knowledge املعرفه أصبحت تشكل كثافه عالية في إلانتاج بحيث / املعلومات

في املائة من العمال في الاقتصادات  07زاد عتماده بصورة واضحة على املعلومات واملعارف ؛ فنحو أك ر من 

؛ فالعديد من عمال املصانع صاروا يستعدمون information workersتقدمه هم عمال معلومات امل

 . رؤوسهم أك ر من ايديام

  انتشار الشبكاتComputer networking شبكات الحاسوب والربل بين التطورات مثل إلانترنت جعل العلم

 . بمثابة قرية واحدة أك ر من اي وقت مض ة

اضافية التي أسست لهانظم املعلومات الجديدة على مستو  املنظمات املعاصرة ، خصوصا ومن خالل التطورات إلا 

 والاقتصاديةباا قدرات فنية  إلاملامالتي يتطلب الإللكترونية التي تعتمد على تكنولوجيا الجديدة  الشبكات الجدية 

 :مثل ..كبيرة 

  تحرير السياسات وتالش ة الحدود بين البلدان، ألامر الذي أفسح املةال أمام كل أنواع الاستثمار ألاجنبي

 . املباشر والترتيبات الرأسمالية املعتلفة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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التغير التكنولوجي السريع وانعفاض تكالي  النقل والاتصاالت جعل من ألاوفر اقتصاديا إجراع تكامل بين 

 ونقل املنتةات واملكونات عبر أرجاع العالم بحثا عن الكفاعةالعمليات املتباعدة جغر 
ً
 . افيا

املنافسة املتزايدة أجبرت الشركات على اكتشاف طرق جديدة لزيادة كفاعتاا، بما في  لك استعدام أسواق 

 . جديدة وتغيير أماكن أنشطة إنتاجية معينة لتقليل التكالي  

 .ياإلنتقال إىل إقتصاد املعلومات العامل.4

ستكون معتلفة في الجانب ألاخر من ألالفية  الاقتصاديةأن الحياة  مع اقتراب القرن الحادي والعشرين يتضح لنا    

 ...الجدية ،وكتبات اقتصاد القرن الحادي والعشرين 

الحالية التاريخي  بين حقبتين ،فثورة املعلومات  الانتقالإن مبدأنا الهادي هو أن هذا الجيشان ي شأ أساسا عن 

السياس ي ،تماما كما خلقت الثورة الصناعية ألانظمة القديمة التي تتحوالألن ، إ   لالقتصادجديدة  ألنظمةتعلن 

ألول مرة في التاريخ ، يةري تنظيم الشؤون إلاقتصادية سعيا وراع املعرفة ،فبعد صراع طويل لتطوير الزراعة 

 .عرفة بتحسينات هائلة في الحياةوالصناعة والخدمات تعد السيطرة على استعمال امل

إن أفضل التوقعات املتوفرة توحي أن عملية إلانتقال هذه سوف تكتمل في عقد أو عقدين ،رافعة ألانظمة 

،الى غاية اليوم الوصول الى اهداف واقعية إلاقتصادية القائمة إلى أساأ أعلى ولكن أك ر صعوبة لم يتيسر 

املعلومات ،حيث أن إلاقتصاد الجديد يركز على مةال اك ر فائدة وواقعية انظمة  ومضمونة من خالل تب،ي مفهوم

 .لتحقين اهداف مواضوعية ومضمونة

 

 القوى اليت تشكل النظام اإلقتصادي.5

إلاستعمال إلالكتروني لتكنولوجيا املعلومات وانتقال ألاسواق الجديدة الحرة  على النطاق العامي  والتعطش  إن

 الواعي للتحديث ى،

 ..نحوال متعدد ألابعاد يقود إلى اتةاهات معتلفة،ومتناقضة في الغالب  يقول املراقبون اننا نالحظ  : أبعاد التغيير 

لقد خفضت الثورةالتكنولجية الناشئة من تتابع إلابتكارات الجزئية وتكالي  املعامالت : الواقع الجغرافي  إلاقتصادي 

 .ن ومن  م بيعه في أي مكان في العالمالى مستويات تتيح عمل أي شيئ في أي مكا

 السيطرة على  ورة املعرفة 

 .ة عالم حقيقية ، فثمت رغم أنثورة املعلومات معروفة جيدا بيد أن هذا ألامر غير مفهوم عموما على أنه يرقى الى  ورة

  ألاقاليم والعوملة

  الوفرات الخارجية إلايةابيةتدرأ كيفية القرب الجغرافيي من حميزة استراتيةية من خالل وجود 
 الوثائقاألبعاد الثالثة القتصاد .6

لتشكيل شبكة قراعة فعالة وبالتالي تحديد ألانما  . لم يعد هناك حاجة إل بات تعقيد اقتصاد املعلومات. املراجع.1

و " املقروع"و " ملرئيا: "الرئيسية للتقييم الاقتصادي ، من الضروري العودة إلى الو يقة وأبعادها ألاساسية الثال ة

 ".املعروف"
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بادئ  ي بدع . تعتبر املعلومات سلعة اقتصادية خاصة للغاية ، وال يزال الاقتصاديون بعيدون عن إتقان مفاتيحها .2

 من مصطلح " و يقة"، يبدو لي أنه من ألافضل استعدام مصطلح 
ً
، حتة لو كانت ألاخيرة قد سادت " معلومات"بدال

مبرًرا بمحو دور الوسيل " املعلومات"إلى " املستند"نتقال من بشكل عام ، يكون الا . منذ نااية الحرب العاملية ألاخيرة

 . املادي لصالح إلاصرار على املحتو  

 إلى حد وص  املةتمع بأسره ، 
ً
، بحيث أصبح من الصعب " مةتمع املعلومات"لكن هذا املصطلح أصبح شامال

لذلك دعونا نحتفظ بمصطلح . لبناع القيمةسنر  أيًضا أن املحتو  ليق ألاداة الوحيدة . تطبين التفكير الجاد عليه

 العمل الجماعي. باإلاضافة إلى  لك ، سأقصر النهج على الو يقة امل شورة. لتعيين املحتو  أو النص نفسه" معلومات"

وتتمثل مهمتاا ألاساسية في اختيار أو . عمل ونسخ: مبدأ ال شر هو اعتبار الو يقة ككائن فريد يمكن إعادة إنتاجه..3

لكن . هذا سوق إبداعي بكل تقلباته وتكهناته. أصلية محددة ومنتاية" أعمال"با  املقترحات من املؤلفين لبناع است 

قد يكون العمل سلعة غير منافسة ، . ألاصل ، باعتباره كائًنا منفرًدا ، هش اقتصادًيا ، ويمكن نسخه وتوزيعه بسهولة

 1.الكهأي أن استاالكه من قبل شخص لن يمنع غيره من استا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . Jean-Michel Salaün, Jean Michel, Michèle Battisti, François Horn, Olivier Bomsel, 

Philippe Chantepie ;   ;Économie de l'information : les fondamentaux ; 

Dans Documentaliste-Sciences de l'Information 2011/3 (Vol. 48), pages 24 à 35  

 

https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Michel-Salaün--31739.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Michel--31747.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Michèle-Battisti--32968.htm
https://www.cairn.info/publications-de-François-Horn--20422.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Olivier-Bomsel--37394.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Philippe-Chantepie--63533.htm
https://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information.htm
https://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2011-3.htm
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 :متهيد.1

املعرفة وتوزيعها من التصورات املهمة في العالم الجديد والريب من أن أهم التصورات التي تعشها املعلومات في    

الوقت الراهن ،حيث أن املعلومات بمعتل  أشكالها  لك ان عالم اليوم يعتل  من تنوعه وقابليته للمعرفة والعمل 

باملائة من 37ظمات املعاصرة ،حيث تساهم بأك ر من والريب أن التصورات هذه شكلت لغة فارقة في حياة املن

تساهم في  اقتصاد الواليات املتحدة ،إن هذا التصوراملرتبل بالتوزيع ،و لك ملايقدمه من حلول وتةارب وتصورات 

ابصال املعلومات الى أصحاباا ونشرها وفن قواعد وأصول ومةاالت معيارية هدفا هو إيصال املراجع وغيرها من 

 ......في اضروف وأسق واقعية  هدفها خدمة الجمهور والرواد من معتل  الشرائح وألاجناأ الحوامل

والطريقة  التي تستعمل باا كلمة يعرف .شيع في استعمال العامة اعتبار املعرفة واملعلومات كلمتين مترادفين ي       

ما ا تعرف عن ؟ ولكنه يع،ي مضمونا أخر في أحيان تعزز إلاستعدام وغالبا ماتكون على النحو التالي أو يالشكل التالي 

املعرفة  ي معلومات " وفي رأيه أن .ير  أندرسون وزير الثقافة الفلندي أن هناك فرقا واضحا بين الكلمتين  .أخر  

ولو قبلنا هذا الرأي تعيين علينا ان نعلص الى ان املعرفة اكبر من مةرد تراكم " عولجت بالبصيرة لتصيح فهما

فيؤكد بشكل قاطع ان املعلومات (.BONAVENTURA)اما بونافي يورا . علومات وان الكلمتين ليست مترادفتينللم

إن املعرفة  ي في    berlinيقول برلين .ليست معرفة وانماا  ي إلامكانيات وإلاستعدادات التي تيهئ حصول املعرفة 

وانما أيضا معرفة القيم أو أسلوب . و موجود  في الكون التع،ي مةرد املعرفة الوصفية لكل ماه. صميم الفكر الغربي 

 .الحياة وما سنفعل وأي أشكال الحياة أفضل وأجدر رغم ان املعرفة جزع اليتةزع من املعرفة الوصفية 

 :قاموس أكسفورد خاص باللغة األجنزليزية  .2

 .ألاستعاب العقلي الواضح وألاكيد  .1

 .حالة أو اضرفا  ألاحد الفنون والعلومعملية الفهم من حيث كوناا حقيقية أو  .2

https://fshsi.univ-oran1.dz/
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 .املعلومات التي يتم اكتساباا بالدراسة أو التعلم او التبحر أو سلعه إلاطالع .3

 .قاعدة 

الذي يعلص من مناقشته لعمليتي   أر  أن طبيعة املعرفة يمكن أن تستقى بشكل أفضل من مالحظة أو كشو "

 .التعليم والتعلم إلى النتيةة التالية

ملحاكمة العقلية  ي  لك الش ئ الذي ان اتحد مع املعلومات تولدت عنه املعرفة أو القدرة على العمل والصنع إن ا" 

 "والفهم والشرح

 .احملاكمة العقلية + املعلومات  –املعرفة 

 .أنواع املعرفة .3

عندما يقصدون معرفة الحقائن  savoirير  الفرنسيون فرقا واضحا بين نوعين من املعرفة  فيستعدمون كلمة 

 .....عندما يتحد ون عن املعرفة شخص connaitreوكلمة 

.يمكن العثور على املعلومات الجديدة بالوسائل التالية   

 .باعداد املرع لها أو تركيباا لنفسه مما هو موجود من املعرفة الشخصية أو املعلومات امل شورة  .1

وغيره او جعل شخص يقوم باذا العمل ألجلك ويشمل  لك  بالسعي لطلباا والنظر وإلاستماع والشم .2

 .القيام بدراسات مسحية وعمليات استطالع رأي

 .بالبحث املب،ة على إلاستقصاع ونمذجة املواق  واجراع التةارب .3

:تشخيص املعرفة وإكتسابها .4  

خالل تحديد ويع،ي تحديد الحاجة الى كم ونوع املعلومات وكيفية الوصول اليه و لك من . التحديد .1

 .طبيعة املعلومات

 .ايةاد املصادر املناسبة للوصول الى املعرفة واملعلومات املطلوبة . إلايةاد .2

 .تةميع كافة البانات من مصادرها املعتلفة بغاية الحصول على املعرفة : التةميع  .3

 لك التص ي  تص ي  املعلومات والبيانات في حقول منظمة وموحدة داخل ألانظمة الحاسوبية و  .4

 .لتسهيل التعامل معها والرجوع الياا عند الحاجة 

 .تنظيم املعلومات وترتيباا تبعا ملصادرها ومةاالتاا باستعدام ألاساليب املعتلفة .التنظيم  .5

 .تعزين املعلومات في الوسائل التقنية . التعزين  .6

 .ارة املعرفة توزع املعرفة على كافة اجزاع التنظيمية باستعدام اد.التوزيع ونشر املعرفة  .0
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 .اي ان تكون املعرفة واملعلومات سهلة املنال .الوصول  .8

 2.ألاستعدام وهو إلاستثمار جميع أنواع املعرفة واملعلومات .9

 :مراحل إدارة املعرفة املرحلية .5

حيث يتم في هذه املرحلة اعداد املعرفة  .knowledge  devloment.املرحلة  ألاولى وإعداد املعرفة  .1

 .وتطويرها من خالل البحث العل يواكتساباا 

حيث يتم اكتساب املعرفة والسيطرة علياا   knowledge acquitionاملرحلة الثانية  إكتساب املعرفة  .2

 .والتحكم باا وتعزيهاا إلستعدام 

حيث يتم تنظيم املعرفة بما يعدم اهداف  knowledge refinementتقنية املعرفة . املرحلة الثالثة  .3

 .ها بأشكال وقوالب مفيدة املنظمة وواضع

  knowledge distributionاملرحلة الرابعة توزيع املعرفة ونشرها  .4

 .حيث يتم توزيع املعرفة على ألاطراف اصحاب العالقة لضمان وصولها الى مركز وكل نقطة من نقا  العمل 

نظمة قد تب ت واضمن هذه املرحلة تكون امل knowledge leveragigاملرحلة الخامسة الرفع املعرفي  .5

 3.املعرفة ووظفتاا في عمليتاا وتبدأ عملية الرفع املعرفي

 .مناذج إدارة املعرفة .6

 .املرونة فال بد أن يكون النظام مرنا قادرا على استيعاب التغيرات .1

 .الشمول البد ان يكون شامال لجميع املتطلبات ألاساسية التي تتوفر له اسباب إلاستمراررية  .2

 .لى تزويد املنظمة باملعرفة الالزمة أن يكون قادرا ع .3

 .توفر العناصر البشرية املؤهلة القادرة على ادارة النظام .4

 .إلاتفاق وإلانسجام مع اهداف املنظمة وخطتاا إلاستراتيةية  .5

إ ا تتمحور إدارة املعرفةحول توفير البيئة .القيادة الكفؤة حيث تعد من الامور املهمة والضرورية  .6

 .التنظيمة 
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.عمليات إدارة املعرفة .0  

 .من خالل وجتهي  إن نشاطات املنظمات اقتصادية تعاملت مع املعرفة 

 ..فهي موجودة معه طوال الوقت. وركزت على حقيقية املعرفة املوجودة في املورد البشري  objectكوناا شيأ  .1

و ي ليست غاية بةد  اتاا مالم فتعاملت مع املعرفة كعمليات لها كينونة اقتصادية يمكن ايةادها وتراكمها  .2

يتم استعدامها في معان مهمة النةاز ألاهداف التنظيمية من خالل تعزيز العملية إلاجتماعية املتعلقة 

 .بايداع وابتكار واملعرفة 

 :ويمكن أن نحدد عمليات إدارة املعرفة في النقا  التالية 

 : تشخيص املعرفة .1

 .اكتساب املعرفة .2

 .وتع،ي توليد املعرفة ابداع املعرفة عند الكثير من الخبراع. فة توليد املعر . 3

 :وتنقسم الى 

 .املعرفة املشتركة  و ي التي تولد من خالل مشاركة املعرفة اضمنية  - أ

 .املعرفة الخارجية املةسدة و ي التي تتم من خالل تحويل املعرفة الضمنية  - ب

 .الى معرفة من خالل اتصال بين الجامعاتاملعرفة التركيبية  وتتم بتحويل املعرفة الواضحة  - ت

 املعرفة الداخلية املدمةة  ويتم من خاللها تحويل املعرفة الواضحة الى معرفة تنظيمية

 

 

 

 

 

 


