
 الخصائص االساسية لالقتصاد المعرفي 

 تغيير على يعمل جديدا   اقتصاديا   نمطا   تجعله بخصائص المعرفة اقتصاد يتميز

 : أهمها ومن وأسسه، التقليدي االقتصاد

 مصادر أهم ُتشكل التي المعرفة هو فيه الرئيسي المال ورأس األساسي المورد - أ

 .والسلطة الثروة

 التقنية التطورات بفضل مفتوح، عالمي اقتصاد خالل من يعمل :العالمية – ب

 . العالمي االقتصادي التكامل نحو ويدفع الهائلة،

 وبدأ الجميع، قبل من المعرفة على االطالع الحديثة التقنية ذ أتاحت ا :التبعثر – ج

 . األفراد لصالح يتهاوى لها الكبرى الشركات احتكار

 مختلف حاجات ُتلبي المتنوعة المنتجات من وكثيفا   هائال   طيفا   يوفر  :التنوع - د

 فقط، الكبرى الشرائح ُتَستهدفُ  كانت أن بعد ورغباتها، والشركات األفراد شرائح

 . التخزين حجم ويقلص األخطاء، ويتجاوز وإنتاجه المنتج تصميم من يسرع وبما

 طبيعيا   أمرا   المعرفة إلنتاج األفراد مع وحتى الشركات تعاون أصبح :االنفتاح – ه

 . الضيقة المركزية والعقلية الحدود تتخطى شراكة إطار ضمن ومطلوبا ،

 بنظرة ويتعامل المعرفة، من متكامل منظور إلى يستند لإلدارة جديد نموذج – و

 . فقط بالشركة الخاصة واألهداف القصير المدى تتجاوز اإلنتاجية، للعملية شمولية

 وتعمل مستمر، بشكل للتطور وقابلة عالية وخبرات بمهارات تتمتع عمل قوة – ز

 مالحظاته يبدي أن مرحلة أي في فيه فرد كل يستطيع متكامل عمل فريق خالل من

  بها يعمل التي المرحلة إلى.  بالنسبة فقط ليس واقتراحاته،

 المفاهيم المرتبطة باالقتصاد المعرفي 

 الذي المنهج ذلك : المعرفة علىالمعرفي واالقتصاد المبني  االقتصاد -اوال 

 األنشطة في تطبيقها على والعمل وتقانتها المعرفة مكانة إدراك من يستخلص

 في وقواعده المعرفي االقتصاد أساليب تطبيق على يعتمد انه إي المختلفة، اإلنتاجية

 عليه نطلق إن يمكن مجتمع في واالجتماعية االقتصادية اإلنتاجية األنشطة مختلف

 اتي المعلوم المجتمع



 وهذا ، الثروة خلق في دورا المعرفة فيه تلعب الذي المعرفة على المبنى االقتصاد

 تحتلها التي المساحة حجم هو الجديد لكن االقتصاد في تلعبه المعرفة ظلت قديم دور

 قبل من عليه كانت مما عمقا   وأكثر أكبر أصبحت  حيث االقتصاد هذا في المعرفة

 التعريف أما«  الرفاهية تحقيق بعوامل يهتم الذي االقتصاد علم من الفرع ذلك هو

 تصميم نظم دراسة إعداد في مساهمته خالل من العامة المعرفة القتصاد المقدم

  لتطويرها وتحديثها  الالزم اإلجراءات تطبيق ثم المعرفة وإنتاج

 نحو ويستمر المعرفة وصناعة إنتاج عملية مدخل من يبدأ االقتصاد المعرفي

 لتحقيقها يسعى إستراتيجية أهداف تحت منطويا   العلمي البحث على المرتكز التطوير

 االقتصاد مفهوم أن االقتصاديين بعض ويرى .ومستدامة شاملة تنمية اجل من

 اقتصاد حجم كبر و لتزامنهما ذلك الشيء، نفس يمثالن المعرفة واقتصاد الجديد

 .الجديد االقتصاد مظاهر ضمن المعرفة

  اقتصاد المعرفة واالقتصاد الرقمي : –ثانيا 

 مرحلة هي الرقمنة و الفيزيائية، و الرياضية العلمية المعرفة نتاج هي الرقمنة إن

 في المفهومين كال .رقمي نظام إلى نتحول ثم نعرف أن يجب إذ المعرفة بعد الحقة

 المعرفة اقتصاد أن إال المعرفة و المعلومات على يقومان ألنهما واحد الجوهر

 االقتصاد اعتبار يمكن حيث الرقمي االقتصاد من اعم و اشمل و أوسع مفهوم

 شبكات و الحاسوب أجهزة على المعرفي لالقتصاد العملي التطبيق هو الرقمي

 رقمية مقابالت إلى االقتصاد ذلك معلومات و معارف تحويل طريق عن االتصاالت

 المعرفي االقتصاد تكنولوجيا هو الرقمي االقتصاد أن أي له

 

 :المعرفة واقتصاد التقليدي االقتصاد بين الفروقات أبرز

 عنصر والنوعي الكيفي العلم فيه يمثل اقتصادي نظام إال هو ما المعرفة اقتصاد إن

 يختلف المعرفة اقتصاد وان الثروة لتكوين الرئيسية الدافعة والقوة األساسي اإلنتاج

 :يلي بما التقليدي االقتصاد عن

 غالبا فيها تتحكم منافسة ظل في باالستقرار التقليدي االقتصاد في األسواق تتميز 1-

 ظروف في تعمل ديناميكية أسواق بوجود المعرفة اقتصاد يتسم بينما البيروقراطية

 . عالية إمكانيات ذات دولية شبكة نطاق في تنافسية



 ساهمت قد و الصناعة عصر بعد ما عصر انه على الحالي العصر إلى ينظر  -2

 أصبحت و الصناعة في الرئيسية اإلنتاج لعوامل النظرة تغيير في االتصاالت

 يعتمد الذي العمل و المال لرأس بديال مرن إنتاج لتنظيم وسيلة االبتكار و المعرفة

 هي الميكنة عن عوضا الرقمية األساليب أصبحت ثم من و الكثيف اإلنتاج على

 .للصناعة األساسي التقني المحرك

 مهارات تحديد دون العاملة للقوى الكامل التوظيف إلى التقليدي االقتصاد يهدف  -3

 حقيقية قيمة وضع إلى المعرفة على المبني االقتصاد يهدف بينما العمل ألداء مميزة

 مع تتفاعل التي العالية المهارات ذات العاملة القوى استخدام في التوسع و لألجور

 . المستمر التدريب و التعليم

 المعرفي االقتصاد في انه إال باالستخدام تنضب التي المصادر معظم بخالف  -4

 اقتصاد فهو االستعمال عند تنمو أن وباإلمكان والمعرفة المعلومات تقاسم يمكن

 . الوفرة

 اقتصاد في الجغرافي الموقع أهمية تالشت فقد التقليدي االقتصاد عكس على -5

 األسواق إنشاء يمكن المناسبة والوسائل المناسبة التكنولوجيا فباستخدام المعرفة،

 مدار على اإلنجاز في السرعة توفر التي االفتراضية والمنظمات االفتراضية

 .  المعرفة فإن وهكذا.العالم في مكان أي وفي الساعة

 قيمة لها ذاتها السياق على بشدة تعتمد الخدمات أو المنتجات وقيمة التسعير إن 6-

 .مختلفة أوقات في مختلفين أناس إلى بالنسبة مغايرة

 جوهرية قيمة تمتلك فإنها عمليات أو أنظمة إطار ضمن المعرفة تكون عندما  -7

 .الناس رؤوس في تكون التي المنظمة غير المعرفة من أعلى

 على المبنية المنظمات في القيمة مكونات أهم هو البشري المال رأس إن  -8

 المادي االقتصاد خواص تماما تغاير والتي للمعرفة الخواص وهذه. المعرفة

 المدراء كبار قبل ومن السياسات صناع قبل من جديدة ومداخل جديدة أفكار تستدعي

 يستدعي األمر فإن بذلك القيام اجل ومن. سواء حد على المعرفة وعمال التنفيذيين

 النمو البطيئة السائدة االتجاهات مواجهة في المجازفة وخوض كفؤة قيادة وجود

 .القائمة المؤسسات ممارسات وضد

 الموارد وألن. ندرة كونه من أكثر وفرة اقتصاد بأنه المعرفة اقتصاد يتصف -9

 بالتعلم المعرفة تزداد بينما واالستهالك االستخدام جراء من تنضب أن يمكن

 . بالمشاركة تنتشر فإنها وكذلك واالستخدام والممارسة



 في بحت قومي أساس على والضرائب والقيود القوانين تطبيق الصعوبة من -11

 في للجميع متاحة المعرفة أن حيث التقليدي، االقتصاد عكس على المعرفة اقتصاد

 هذا فإن وبالتالي األساسي اإلنتاج عنصر تشكل أصبحت وأنها العالم أنحاء جميع

 .الوطني أو القومي االقتصاد على العالمي االقتصاد هيمنة يعني


