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 اقتصاديات املعلومات .1

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

الفنية واملهنية على الصعيد العام  فلقد شهدت هذه الفترة العديد من التحديثات في اقتصاد املعلومات  الرسالة 

 .وتشير التقديرات  أن مجموعة من الخبراء كانوا وراء تطوير املفاهيم والرسالة الجديدة لالقتصاد املعلومات 

 .1291مثل عالم املعلومات  فرانك نايت   

 .يقين  والربح وأعادت مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية طباعة هذه الدراسة عن املخاطرو وعدم ال

وفي مجال املكتبات يشير التحليل إلانتاج الفكري أيضا إلي أقدم مقالين عن تحليل التكاليف باملكتبات نشرتهما مجلة 

عن مدرسة . 1291-1291مريكية عام  التي تصدر في الواليات املتحدة لا    library quarterlyاملكتبات الفصلية  

 .املكتبات العاملية بجامعة إنديانا 

من علماء إلاقتصاد الذين تنوعت  1299-1219وفرتز ماكلوب  1121-1211ولقد كان كل من جاكوب مارشاك 

 .اهتماماتهما  والتي شملت قطاعا هاما هو اقتصاديات املعلومات 

وكان من بينها نحو نظرية  1211وحتى  1291نشرها في الفترة من  لقد كارل مارشاك سلسلة من البحوث التي

 .1292والحظات على اقتصاديات املعلومات  1291اقتصادية للتنظيم واملعلومات 

لقد كانت دراسة ماكلوب التفاضلية إلامبريقية إسهاما رئيسيا في زيادة فهمنا لقطاع املعلومات في إطار نظام 

لقد كانت دراسات ماكلوب ذات أثار عميقة على التنظير  على   . k.e bouldingبولدينج  إلاقتصادي العالمي كما قال

ذلك ألن مفهوم صناعة املعرفة  يحتوي على ديناميت كاف لنسف إلاقتصاديات . التظير إلاقتصاد  التقليدي 

 التقليدية في الفضاء
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 :أقسام املعرفة وإقتصاد املعلومات .2

 :لم واقتصاد الجديد الى ثالث فئات تقسم املعرفة الجديدة الع

 والتي كان فيها البشر يعملون بالزراعة   1199املجتمعات الزراعية قبل عام 

 املجتمعات الصناعية بداية القرن التاسع عشر 

املجتمعات مابعد الصناعية   أو مجتمعات املعلومات وفي هذا أصبحت غالبية القوى العاملة تعمل في إيجاد 

 .ث املعلومات وفي استخدام تقنيات املعلومات في كل املجاالت واستخدام وب

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

والاقتصاديات املعلومات كما تراها  الباحثة ناريمان متولي وبناء على الدراسة البيبليومترية لخصائص إلانتاج  

 وقد حصرت نرمين متولي . كري مجال عريض يتضمن فروع موضوعية عديدة الف

 .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

 .لقرارات والبحوث العمليات ومدخل النظم إلادارة والتنظيم بما في ذلك اتخاذ ا - ج

 تكنولوجيا املعلومات وميكنة املكتبات  - ح

 :وقد ظهر إتجاهين في التحليل هما 

خدمات ونظم الذي  يهتم بمحاسبة التكاليف في املكتبات وتقييم micro analysisالتحليل الجزئ  

 .املعلومات وعائداتها ومحاولة التعبيير عن قيمة املعلومات على أساس كمي

لتطوير نظرية اقتصادية للمعلومات تأخذ في اعتبارها إسهام املعلومات micro analysisالتحليل الكمي 

لحسابات في الدخل القوم  والناتج القوم  وإلانفاق القوم  وتقدير هذه املتغيرات الكلية منوجهة ا

 .القومية 

 :اقتصاد املعلومات .3 

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 

 .لة في كل القطاعات  الزراعة والصناعة والخدمات وذلك بالنسبة للدولة املتقدمةالعمل العام

 :القطاعات الاقتصادية للمجتمع .3



 

3 
 

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

 .مجتمع الخدمات الجديد/املجتمع مابعد الصناعي / املعلوماتمجتمع / 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

 .لانشطة وهي السلع والخدمات  - ت

 :أهداف علم  اقتصاديات املعلومات -4

د احتياجات الجهات املستفيدة من املعلومات لتلبية هذه الاحتياجات والتي تتصف بأنها تحدي -1

 .احتياجات متنوعة ومختلفة ومتطورة ومتجددة باستمرار

 .تحديد الجهات التي تقوم بتوليد وإنتاج هذه املعلومات في إطار دراسات السوق والعرض والطلب  -9

على النحو الذي يكفل نجاح إلاستثمار لافضل للموارد  تحديد أسلوب توليد وإنتاج هذه املعلومات -9

 .املتاحة 

 :خصائص املعلومات الاقتصادية .5

 :املعلومات سلعة . 1

املعلومات هي سلعة كباقي أنواع لاخرى من  السلع لكن هي سلعة خاصة تختلف عن باقي املنتجات لاخرى والتي   

اتصاالت وغيرها من لانماط الجديدة ،وذلك ان الدول الكبيرة ، تكون في مواد ومعطيات وبنوك وقواعد معطيات و 

باملائة من النتاج املحلي الخام ،وهذا لب املوضوع الذي نحاول 19إشتغلت على هذا املوضوع بحيث تشكل تقريبا 

رق بين تبيانه لطلبتنا والذين نبين لهم خارطة الطريق الجديدة ،التي تشكل الاقتصادية الجديدة والتي تصنع الف

 .املنظمات املعاصرة 

 .املعلومات التنف  وال تنضب بل تنمو وتتجدد وال تستنفذ في الاستهالك مهما تعدد مستخدموها

فاملعلومات سلعة اليمكن الاستغناء عنها ،لتوفير مقومات الحياة ،والسيطرة على البيئة : للمعلومات أهمية خاصة 

 .وتحقيق  الرفاهية 

 .املعلومات سلعة إستراتيجية  املعلومات تعد سلعة استراتيجية وتشكل أهم العوامل املؤثرة في العالقات الدولية 

 الينطوي تبادل املعلومات عن التنازل عنها ،
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 .سوق املعلومات . 9

 .املنفعة .9

 الإلحتكار.1

 ( 912،ص9919ربحي مصطفى عليان ،.)القيمة املضافة . 9

 

 

 


