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 :مدخل إىل اقتصاد املعلومات

ف ـوار عفيـغ.كتوردال

 أأستاذ حماضر قسم 

 قسم علم املكتبات والعلوم الوثائقية 

 .اجلزائرأمحد بن بلة  جامعة وهران

ghouar.afif@univ-oran1.dz     

 

هذا يشكل اقتصاد املعلومات محور أساس ي في تطوير الدول ، املجتمعات، ألافراد، قد أسس    

الاقتصاد كنتيجة للتطورات املتالحقة لتكنولوجيا املعلومات و وسائل إلاعالم و الاتصال، فهو لغة 

حديثة ما بين املؤسسات و ألامم و ال تستطيع أي منظمة في الوقت الحالي أن تتطور بدون الاعتماد 

 .على هذا التوجيه الذي أساسه املعرفة و املعلومات

مورد في النشاط البشري ولها دور فعال في العالقات إلانسان بمجتمعه و إن املعلومات هي أهم    

عالقة املجتمعات مع بعضها البعض من خالل النواحي السياسية و الثقافية والاقتصادية، حيث 

 :يمكن أن يرتكز هذا ألاخير على نقطتين أساسيتين

لعتاد الصناعي وألاشكال الانتقال من اقتصاديات ومجتمعات مبنية على املوارد املادية و ا -1

 .مصادر إنتاج الثروة و أدوات التوزيع و العمل: الكالسيكي للتنظيم مثل

و الاستثمار في القدرات ... مرتبط بالتحول التدريجي للدول و الهيئات من أنماط تقليدية  -2

 .البشرية و العمل الشبكي عن بعد

 :علم الاقتصاد

التجارية و بمعرفة كيفية إنتاج السلع و الخدمات، ويدرس هو علم اجتماعي يهتم بتحليل ألانشطة    

 .علم الاقتصاد الطريقة التي تنتج بها ألاشياء التي يرغب فيها الناس وطريقة توزيعها

يعرف الاقتصاديون علم الاقتصاد بأنه علم الذي يعني بدراسة كيفية إنتاج السلع و الخدمات    

 :وتوزيعها، و ينقسم إلى فرعين أساسين

 اقتصاد كلي -اقتصاد جزئي         -
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 :خصائص املعلومات في الاقتصاد الحديث

يمكن أن يكون : فاملعلومات ذات ندرة هائلة على التشكيل مثل –خاصية التميع و السيولة   -1

 .املعلومة في شكل صورة قائمة أو قاعدة املعطيات

 .قابلية نقلها على مسارات جديدة  -2

 .املعلوماتيةقابلية الاندماج العناصر  -3

 .تتميز املعلومات بالوفرة عكس العناصر املادية في الاقتصاد التقليدي  -4

للموارد املالية التي تنفد مع الاستهالك ال تتأثر موارد للمعلومات بل العكس فهي عادة ما .......  -5

 .تنمو مع زيادة استهالكها

سطة وسائل تكنولوجية حيث يستطيع مستقبل املعلومة نسخ ما يتلقاه بوا –سهولة النسخ  -6

 .حديثة

هناك نوع من الغموض اتجاه املعلومات ، إذ ال يمكن الحكم عليها إال في الصفات وحاالت  -7

 .نادرة

تداخل علم إلاقتصاد مع علم املعلومات جزء من الظاهرة الخاصة بنمو :إلاقتصاد وعلم املعلومات 

العلم والعديد من العلوم السلوكية والطبيعية علم املعلومات عن طريق إلارتباطات التشابكية بين هذا 

ألاخرى  وهذا التداخل بين علمي افقتصاد واملعلومات فيما يسمى باقتصاديات املعلومات يدور حول 

عدة مرتكزات فكرية من بينها الخصائص املتميزة للمعلومات كمورد أو سلعة اقتصادية  وبالتالي فإن 

كما تتضمن عدة مرتكزات ايضا بعض العلقات املرتبطة .تقلبدية سوق املعلومات اليتطور بالطريقة ال

 1.باملعلومات  او نقص املعلومات على املستوى إلاقتصاد

 .القيمة املتبادلة والقيمة املستفادة للمعلومات 

ولكن يجب التمييز بين هذه القيم .تعتبر انها ظاهرة عدم اليقين  وتدرس عادة بالنسبة للقيم املتابدلة 

 .بادلة والقيم املستفادة فهمها شيئان مختلفان املت

 .تستبدل شيئا بشيئ اخر وهذا يتم عادة بناء على شروط مالية ملموسة مثل ثمن الكتاب ما  .1

                                                           
1
 99ص.5991األكاديمية ،نريمان متولي ، اإلقتصاديات المعلومات ،القاهرة دار . 
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وإن كانت .ادلية التعتبر بالضرورة عن القيمة املستفادة بل وقد تختلف عنها تماما بالقيمة الت  .2

ذلك اأنها تهتم . ة تنش ئ بشروط تبادل بشيئ اخرتتدخل في تحديدها ذلك ألن القيمة املستفاد

 .ب

 .الجمهور الفعلي أو املحتمل الذي يهتم بمخرجات املعلومات في النظم الرسمية .أ

البيئة املحيطة التي تؤدي بهذا الجمهور الى طلب املعلومات وعمل إلاختيارات من املعلومات  -ب

 .71ص.وبالتالي تعطي قيمة لتلك املعلومات

املحتوى املعلوماتي للرسائل ،أي املعنى الذي سيحاط الشخص به علما او ذلك الذي قيمة  -

 .سيؤثر على قراره

والتي تختزن وتجهز وتحلل وتنقل ( كاخدمات والتكنولجيا والنظم )قيمة مصادر املعلومات  -

 .الرسائل

 .منظور القيمة املضافة يف خدمات املكتبات واملعلومات 

من ناحية أهدافة وفائدته والتغيرات التي ( املكتبة)إبراز طريقة لكيفية رؤية نظام معلومات  -

 .وما قد تتطلبه التغيرات من تخصيص موارد مالية لدعم قيم مضافة معينة.تحدث له 

 


