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 :مدخل .1

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

وفودات خارجية ايجابية مع ما يصعب ذلك من خصائص عدم التضرب وعدم الاستحواذ الكامل ومن الحقائق التي 

و أنها أيضا خدمة قابلة لالستهالك ، وقد ذهب ينساها أو يغفل منها الكثيرون أن املعلومات مورد رأسمالي إنساني 

بعض الباحثين إلى القول بأن املعلومات هي سلعة أو خدمة في ذاتها، أي أنها تحتاج إلى مصادر إلنتاجها كما أنها 

 .تتضمن تكاليف و لها قيمة اقتصادية كما صنفها آخرون على طبيعتها الرأسمالية كمورد وطني

 :املعلومات كسلعة2

يثير مفهوم املعلومات كسلعة عدة صعوبات على اعتبار أن للمعلومات خصائص اقتصادية مميزة ، فاملعلومات في    

 .هذه الحالة ليست سلعة خاصة أو سلعة عامة بصفة كلية
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إن تطويع املعلومات الستخدام أحد ألافراد معناه إمكانية استخدام أفراد آخرين للمعلومات نفسها كون الحاجة    

 .إلى إنتاجها مرة أخرى لكل منهم

 .أي أنه سوف ال يكون للمعلومات إال تكاليف حدية منخفضة بالنسبة للمستفيدين إلاضافية

فالسلعة الخاصة يتم استهالكها كليا بواسطة شخص واحد، أما السلعة العامة فهي سلعة أو خدمة ال تتأثر    

و السلعة العامة هي منتج أو خدمة بدون تكاليف للمستخدمين  تكاليفها الكلية بعدد ألاشخاص الذين يتم حد منهم

 .إلاضافيين

وفي معظم ألاحوال فيبدو أن للمعلومات تكاليف حدية منخفضة جدا وهي سلعة عامة أو شبه عامة أكثر منها    

 .سلعة خاصة

صفرا بالنسبة السلعة العامة إذن في رأى جيرالد بروديك هي منتج أو خدمة ذات تكاليف حدية تساوي    

 .للمستخدمين إلاضافيين

 .ومثل هذه السلعة لها إجابيات أي أن لها قيمة لألخرين تتعدى املستخدمين ألاصليين املقصودين

 :املعلومات كمنتج.3

ويجب هنا التمييز بين املعلومات، وبين منتج املعلومات، فاملعلومات نفسها هي محتوى تلك املنتجات و فكرة املنتج    

ترتبط بمفهوم التبادل الاقتصادي، و املعلومات يتم تبادلها من خالل منتجات املعلومات، و املعلومات في منتج 

ر من العملية عندما تنظم املعلومات الجديدة ملعرفة املستقبل املعلومات تعطي قيمة للمستفيد أو أن القيمة تظه

 السابق بالنسبة للمهمة التي يقوم بها

 .الاقتصاديون التقليديون وحتى العديد من الاقتصاديين الجدل ال يميزون بين التبادل والاستخدام 

 :التكاليف و القيمة و الاحتكار.4

ليف الاقتصادية، كما أن لها قيمة اقتصادية في تحقيقها ألاغراض مختلفة ترتبط املعلومات في ظروف كثيرة بالتكا   

فاملعلومات تخضع للعرض . "" فهي تستخدم التخاذ القرارات و الاستهالك الشخص ي املباشر وفي ألاغراض التعليمية

 .''والطلب 

 :املعلومات كمورد رأسمالي

ذي سيحول باملعلومات  صالحة إلى عامل أكبر تأثيرا في أي أن املعلومات يمكن اعتبارها كاستثمار في الفرد وال

 .إلانتاجية

 :القيمة املضافة و تفسيراتها.5
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 :داخل عملية القيمة املضافة هناك أربعة طرق ممكنة لتفسير و استخدام مصطلح القيمة   

 :جانب الاقتصاديين: التفسير ألاول 

لثروة وقد استخدموها منذ أكثر من مائة عام في املساواة فالقيمة املضافة أساسا هي في عرف الاقتصاديين خلق ا 

 .القومية

 .مفهوم القيمة املضافة فهو ذو أهمية خاصة لعمليات املعلومات ألنه يتعلق بعمليات القيمة املضافة: التفسير الثاني

 .القيمة املضافة فهو يتصل بالعالقة بين املستهلك أو العميل وبين املعلومات: التفسير الثالث

القيمة املضافة فله عالقة أيضا باملستفيد أو املستهلك و بالسياق الذي تستخدم املعلومات في نطاقه : التفسير الرابع

و نعني بذلك تأثير استخدام املعلومات على سلوك املستفيد أو تأثير املعلومات على أداء التنظيمي و اتخاذ القرار 

 .ووضوح املتكل

 :ملكتبات و املعلوماتالقيمة املضافة في خدمات ا

هي العمليات و ألانشطة التصنيف و املقارنة و تقديم الخيارات هي أنشطة القيمة املضافة، وقد ترجمت هذه    

 :قيمة كأساس نموذج القيمة املضافة، وقد ترجمت هذه ألانشطة 32ألانشطة إلى 

 :يليبشرح هذه القيمة املضافة كما روبرت تايلود  وقد حدد عالم املعلومات

 ( .سهولة الاستخدام ) التصفح  -1

 (.سهولة الاستخدام) التشكيل  -3

 (.الوساطة ) التفاعل  -2

 (.سهولة الاستخدام )  Qinlingالتفاعل التوجيه  -4

 .Orderingالترتيب  -5

 (.سهولة الاستخدام ) الوصول املادي  -6

 .تقليل التشويش 1الوصول  -7

 .تقليل التشويش  3الوصول  -8

 .تقليل التشويش 2الوصول  -9

وهي نتيجة العمليات التي تقلل أو تضغط كميات ضخمة من املعلومات من املوارد مكتنزة و ذلك مثل ملخصات    

 ...السلطة التنفيذية و املستخلصات و النتائج املفيدة و الرسومات

 .الربط -11

 .ألاحكام و ضبط التشويش -11
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 الانتقاء -13

 .الدقة -12

 .الشمول  -14

 (.نوعية)الحالية  -15

 (.Qualityنوعية )الثقة  -16

 (.نوعية)لصحة ا -17

 .الاقتراب من املشكلة -18

 .املرونة -19

 (.املالئمة ) البساطة  -31

 .التنبيه املالئمة -31

 .توفير الوقت -33

 .توفير التكاليف -32

 

 

 

 


