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 :مفهوم  إقتصاد املعرفة .1

ثمة إقتصاد جديد يتطور هو اقتصاد املعرفة ، وهذا الاقتصاد الجديد يتطور بسرعة وعلى نطاق واسعة كما   

تتوسع   خصائصه وتتجذر مبادئه في مواجهة الاقتصاد التقليدي وخصائصه ومبادئه ألاساسية ومع ذلك الزال علماء 

 قتصاد في مقررام ا الدراسية ومصادرها ألاساسية بعيديع عهع التصدي لالدراسة والتيليو واسراران نتائجه الا

إن اقتصاد املعرفة هو فرعه جديد مع فروع العلوم الاقتصادية ظهر في ألاونة ألاخيرة ،فأصبح كال فاعال في ذاته 

ربحي مصطفى عليان .)كو عمو  وداخو كو وظيفة  ،وأصبح أيضا  جزءا فاعال في كو إلاقتصاد في كو نااط في
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ألاولى وتتعلق لانتقالها مع اقتصاديات ومجتمعات مبنية على املوارد املادية و الصناعية وأشكال التنظيا الهرمية .1

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

أما الثانية فترتبط لالتيول التدريجي لذات الدول إلى أنماط جديدة مرتكزة على البيث العلمي وإلالداع . 2

 .التكنولوجي والاسرثمار في القدرات البارية والعمو الابكي عع بعد

 

 :خصائص اقتصاد املعرفة.2   

ألاساسية القتصاد املعرفة أسس مهمة وحقيقية في تطوير املنظمات واملؤسسات التي تاتغو في تاكو الخصائص 

قطاع املعلومات والاتصاالت والنظا الابيه التي تؤسس الى ترقية الرسالة الفنية والتنظيمية في الوقت الراهع، ولكي 

هرة التي يرتكز علي ا إلاقتصاد املبني على تطور املؤسسات الخدماتية هذا املضمون وجب علي ا تباع التصورات الظا

 :املعرفة 

نظام فعال مع الروالط التجارية مع املؤسسات الاكاديميه وغيرها مع املنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة : الالتكار.0

 املعرفه املتناميه واسريعاب ا وتكييفها مع الاحتياجات امليلية 
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 . فهو أساس ي في تبني مفهوم أساس ي لإلنتاجية والتنافسية الاقتصادية التعليا.2

العامة باكو  البنية التيتية املبنية على تكنولوجيا والتي لها مجاالت كبيرة في تنظيا الحياة الاقتصادية والحياة..3

 .متطور وكبير 

حوافز تقوم على اسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كو الاطر القانونية والسياسية التي م دن إلى زيادة 4

 .مع خالل البرامج واملناهج واملؤشرات الاقتصادية املتبعة . إلانتاجية والنمو

 القوى الدافعه الرئيسية في ظل اقتصاد املعرفة.3

قواعد الرئيسة البارزة في إقتصاد املعرفة أو امليركات والوجسريك املعتمد في كثير مع الهيات مع الاروط وال

 :واملؤسسات الدولية والدول نسجو بعض املؤشرات التالية 

  العوملةGlobalizationأصبيت الاسواق واملنتجات أكثر عاملية . 

  ثورة املعلوماتInformation Knowledge أصبيت تاكو كثافه عالية في املعرفه / املعلومات

في املائة مع  91إلانتاج لييث زاد عتماده لصورة واضحة على املعلومات واملعارن ؛ فنيو أكثر مع 

؛ فالعديد مع عمال information workersالعمال في الاقتصادات املتقدمه ها عمال معلومات 

 . املصانع صاروا يستخدمون رؤوسها أكثر مع ايدي ا

 بكات انراار الاComputer networking شبكات الحاسوب والربط لين التطورات مثو إلانترنت

 . جعو العلا لمثالة قرية واحدة أكثر مع اي وقت مض ى

ومع خالل التطورات إلاضافية التي أسست لهانظا املعلومات الجديدة على مستوى املنظمات املعاصرة ، خصوصا 

على تكنولوجيا الجديدة  التي يتطلب إلاملام ب ا قدرات فنية والاقتصادية  الابكات الجدية الإللكترونية التي تعتمد

 :مثو ..كبيرة 

  تيرير السياسات وتالش ى الحدود لين البلدان، ألامر الذي أفسح املجال أمام كو أنواع الاسرثمار

 . ألاجنبي املباشر والترتيبات الرأسمالية املختلفة

كاليف النقو والاتصاالت جعو مع ألاوفر اقتصاديا إجراء تكامو لين التغير التكنولوجي السريع وانخفاض ت

 ونقو املنتجات واملكونات عبر أرجاء العالا ليثا عع الكفاءة
ً
 . العمليات املتباعدة جغرافيا

املنافسة املتزايدة أجبرت الاركات على اكراان طرق جديدة لزيادة كفاءم ا، لما في ذلك استخدام أسواق 

 . أماكع أناطة إنتاجية معينة لتقليو التكاليف  جديدة وتغيير 

 إلانتقال إلى إقتصاد املعلومات العاملي.4

مع اقتراب القرن الحادي والعاريع يتضح لنا أن الحياة إلاقتصادية ستكون مختلفة في الجانب ألاخر مع ألالفية 

 ...الجدية ،وكتبات اقتصاد القرن الحادي والعاريع 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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إن مبدأنا الهادي هو أن هذا الجياان يناأ أساسا عع إلانتقال التاريخي  لين حقبتين ،فثورة املعلومات الحالية 

تخلق الأنظمة جديدة لإلقتصاد السياس ي ،تماما كما خلقت الثورة الصناعية ألانظمة القديمة التي تتيوالألن ، إذ 

ية سعيا وراء املعرفة ،فبعد صراع طويو لتطوير الزراعة ألول مرة في التاريخ ، يجري تنظيا الاؤون الاقتصاد

 .والصناعة والخدمات تعد السيطرة على استعمال املعرفة لتيسينات هائلة في الحياة

إن أفضو التوقعات املتوفرة توحي أن عملية إلانتقال هذه سون تكتمو في عقد أو عقديع ،رافعة ألانظمة 

 لكع أكثر صعوبة لا يتيسر الاقتصادية القائمة إلى أساس أعلى و 

 القوى التي تشكل النظام الاقتصادي.5

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

 الواعي للتيديث ـ،

 ..نيوال متعدد ألابعاد يقود إلى اتجاهات مختلفة،ومتناقضة في الغالب يقول املراقبون اننا نالحظ  :  أبعاد التغيير 

لقد خفضت الثورة التكنولوجية الناشئة مع تتابع الالتكارات الجزئية وتكاليف : الواقع الجغرافي  الاقتصادي 

 .املعامالت الى مستويات تريح عمو أي شيئ في أي مكان ومع ثا ليعه في أي مكان في العالا

 ة على ثورة املعرفة السيطر 

رغا أن ثورة املعلومات معروفة جيدا ليد أن هذا ألامر غير مفهوم عموما على أنه يرقى الى ثورة حقيقية ، فثمة عالا 

 . 

 

 :مشاكل إدارةاملعرفة .6

هناك غموض في الحدود الفاصلة لين املعرفة الظاهرية واملعرفة الضمنية بسب التداخو  .0

 .ع الصعب الفصو لين ما لين إلاثنين لييث يجعو م

صعهوبة قياس مدى نجاح لرنامج إدارة املعرفة حيث أن أثارها ومردوديت ا لا تفيص  .2

 .بعد 

صعوبة تيديد املعلومات واملعارن التي مع الضروري وضعهها في لرنام إدارة املعرفة  .3

 (403،ص2102ربحي مصطفى عليان ،.)

 

 

 


