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 العلوم إلانسانية والعلوم إلاسالمية كلية  

 قسم علم املكتبات والعلوم الوثائقية 

 قتصاد املعرفةإ

 

 ف ـــــــــوار عفيــــــــغ.كتورد ال
 أأستاذ محاضر قسم 

 قسم علم المكتبات والعلوم الوثائقية 
 .الجزائر–أحمد بن بلة  1جامعة وهران

Afif-6biblio@yahoo.fr 

 

كما تتوسع    واسعةة وعلى نطاق وهذا الاقتصاد الجديد يتطور بسرعاملعرفة ،  اقتصادقتصاد جديد يتطور هو إثمة  

التقليدي وخصائصه ومبادئه ألاساسية ومع ذلك الزال علماء  الاقتصادخصائصه وتتجذر مبادئه في مواجهة 

 ومصادرهم ألاساسية بعيدين عهن التصدي بالدراسة والتحليل واستشراف نتائجه الدراسية  مقرراتهمفي  الاقتصاد

املعرفة هو فرعه جديد من فروع العلوم الاقتصادية ظهر في ألاونة ألاخيرة ،فأصبح كال فاعال في ذاته  اقتصادإن 

ي مصطفى عليان ربح.)،وأصبح أيضا  جزءا فاعال في كل إلاقتصاد في كل نشاط في كل عمل  وداخل كل وظيفة 

 (79،ص2102،

 

التنظيم الهرمية  وأشكالألاولى وتتعلق بانتقالها من اقتصاديات ومجتمعات مبنية على املوارد املادية و الصناعية .1

 إلى اقتصاديات ومجتمعات تتخذ من املعلومات والبيانات واملعطيات الالمادية مصدر إنتاج الثروة 

تدريجي لذات الدول إلى أنماط جديدة مرتكزة على البحث العلمي وإلابداع أما الثانية فترتبط بالتحول ال. 2

 .التكنولوجي والاستثمار في القدرات البشرية والعمل الشبكي عن بعد

 

 :خصائص اقتصاد املعرفة.2   

 وحقيقية في تطوير املنظمات واملؤسسات التي تشتغل فياملعرفة أسس مهمة  القتصادتشكل الخصائص ألاساسية 

، ولكي في الوقت الراهن ةوالتنظيميوالنظم الشبيه التي تؤسس الى ترقية الرسالة الفنية  والاتصاالتطاع املعلومات ق
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تطور املؤسسات الخدماتية هذا املضمون وجب عليها تباع التصورات الظاهرة التي يرتكز عليها إلاقتصاد املبني على 

 :املعرفة 

لتجارية مع املؤسسات الاكاديميه وغيرها من املنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة نظام فعال من الروابط ا: الابتكار.0

 املعرفه املتناميه واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات املحلية 

 . الاقتصادية والتنافسية لإلنتاجيةاس ي أسفهو أساس ي في تبني مفهوم  التعليم.2

اة العامة بشكل والحي الاقتصاديةي تنظيم الحياة والتي لها مجاالت كبيرة فعلى تكنولوجيا  املبنيةالبنية التحتية ..3

 .متطور وكبير 

ة حوافز تقوم على اسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كل الاطر القانونية والسياسية التي تهدف إلى زياد4

 .املتبعة  الاقتصاديةمن خالل البرامج واملناهج واملؤشرات . إلانتاجية والنمو

 القوى الدافعه الرئيسية في ظل اقتصاد املعرفة.3

الرئيسة البارزة في إقتصاد املعرفة أو املحركات والوجستيك املعتمد في كثير من  والقواعدمن الشروط 

 :املؤشرات التالية  الهيات واملؤسسات الدولية والدول نسجل بعض

  العوملةGlobalizationأصبحت الاسواق واملنتجات أكثر عاملية . 

  ثورة املعلوماتInformation Knowledge املعرفه أصبحت تشكل كثافه عالية في / املعلومات

في املائة  91إلانتاج بحيث زاد عتماده بصورة واضحة على املعلومات واملعارف ؛ فنحو أكثر من 

؛ فالعديد من information workersل في الاقتصادات املتقدمه هم عمال معلومات من العما

 . عمال املصانع صاروا يستخدمون رؤوسهم أكثر من ايديهم

  انتشار الشبكاتComputer networking شبكات الحاسوب والربط بين التطورات مثل

 . إلانترنت جعل العلم بمثابة قرية واحدة أكثر من اي وقت مض ى

من خالل التطورات إلاضافية التي أسست لهانظم املعلومات الجديدة على مستوى املنظمات و 

التي يتطلب الإللكترونية التي تعتمد على تكنولوجيا الجديدة  املعاصرة ، خصوصا الشبكات الجدية 

 :مثل ..كبيرة  والاقتصاديةبها قدرات فنية  إلاملام

 دان، ألامر الذي أفسح املجال أمام كل أنواع تحرير السياسات وتالش ى الحدود بين البل

 . الاستثمار ألاجنبي املباشر والترتيبات الرأسمالية املختلفة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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التغير التكنولوجي السريع وانخفاض تكاليف النقل والاتصاالت جعل من ألاوفر اقتصاديا إجراء 

 ونقل املنتجات واملكونات عبر أرج
ً
اء العالم بحثا عن تكامل بين العمليات املتباعدة جغرافيا

 . الكفاءة

املنافسة املتزايدة أجبرت الشركات على اكتشاف طرق جديدة لزيادة كفاءتها، بما في ذلك استخدام 

 . أسواق جديدة وتغيير أماكن أنشطة إنتاجية معينة لتقليل التكاليف 

 إلانتقال إلى إقتصاد املعلومات العاملي.4

أن الحياة إلاقتصادية ستكون مختلفة في الجانب ألاخر  ح لنامع اقتراب القرن الحادي والعشرين يتض

 ...بات اقتصاد القرن الحادي والعشرين امن ألالفية الجدية ،وكت

إن مبدأنا الهادي هو أن هذا الجيشان ينشأ أساسا عن إلانتقال التاريخي  بين حقبتين ،فثورة 

ية تماما كما خلقت الثورة الصناعاملعلومات الحالية تخلق الأنظمة جديدة لإلقتصاد السياس ي ،

سعيا وراء  الاقتصاديةن ، إذ ألول مرة في التاريخ ، يجري تنظيم الشؤون ألانظمة القديمة التي تتحوال 

املعرفة ،فبعد صراع طويل لتطوير الزراعة والصناعة والخدمات تعد السيطرة على استعمال املعرفة 

 .بتحسينات هائلة في الحياة

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

 القائمة إلى أساس أعلى ولكن أكثر صعوبة لم يتيسر  الاقتصاديةألانظمة 

 الاقتصاديالقوى التي تشكل النظام .5

لنطاق العامي  إلالكتروني لتكنولوجيا املعلومات وانتقال ألاسواق الجديدة الحرة  على ا الاستعمال إن

 والتعطش الواعي للتحديث ـ،

نحوال متعدد ألابعاد يقود إلى اتجاهات مختلفة،ومتناقضة  يقول املراقبون اننا نالحظ  : أبعاد التغيير 

 ..في الغالب 

الجزئية  الابتكاراتالناشئة من تتابع  التكنولوجية لقد خفضت الثورة:  الاقتصاديالواقع الجغرافي  

 .مالت الى مستويات تتيح عمل أي شيئ في أي مكان ومن ثم بيعه في أي مكان في العالموتكاليف املعا

 السيطرة على ثورة املعرفة 

ى أنه يرقى الى ثورة ثورة املعلومات معروفة جيدا بيد أن هذا ألامر غير مفهوم عموما عل رغم أن

 . عالم  ثمةفحقيقية ، 
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 :مشاكل إدارةاملعرفة .6

ود الفاصلة بين املعرفة الظاهرية واملعرفة الضمنية بسب التداخل هناك غموض في الحد .0

 .بين إلاثنين بحيث يجعل من الصعب الفصل بينهما 

صعهوبة قياس مدى نجاح برنامج إدارة املعرفة حيث أن أثارها ومردوديتها لم تفحص  .2

 .بعد 

املعرفة  صعوبة تحديد املعلومات واملعارف التي من الضروري وضعهها في برنام إدارة .3

 (403،ص2102ربحي مصطفى عليان ،.)

 

 

 

 

 

 

 


