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 ابعاد وسمات االقتصاد لمعرفي 

 مجتمع من التحول نتيجة هو إنما اليوم نعيشه الذي المعرفة اقتصاد مجتمع

  إلى االستراتيجي المورد هو فيه المال رأس يكون صناعي اقتصاد ذي

 المورد فيه المعلومات تشكل معرفي أو معلوماتي اقتصاد ذي جتمعم

 أن االقتصاديين المحللين ضبع يرى حيث.. واالستراتيجي األساسي

  معلوماتي اقتصاد إلي صناعي اقتصاد من تحولت الحالية الحضارة

 المجتمع، في سلعة أهم إلى المعلومات تحولت المعرفة اقتصاد ظل وفي

 تنظيم وأصبح الرقمي الشكل إلى العلمية المعارف تحويل تم وقد

 القتصاد األساسية العناصر أهم من المعلومات وخدمات المعلومات

 فقا معنيا االقتصاد يعد لم الجديدة الظروف هذه ظل وفي المعرفة،

 على اعتماده دادزا بل المادية، للمنتجات التجاري بالتبادل أي بالبضائع

 وتسويق إنتاج وهي جديدة سمة االقتصاد اكتسب وبالتالي الخدمات، تقديم

 والمعلومات الخدمات وبيع

 إنتاج في أساسي كعنصر ا التكنولوجيا ت المعرفة تدخل أخرى ناحية ومن

 11 من أكثر التكنولوجيا عن الناتجة المعرفة نسبة وتبلغ المادية، البضائع

 األمريكيين العاملين مجموع أن كما األمريكي، اإلجمالي اإلنتاج من% 

 القوة مجموع أرباع ثالثة حوالي يبلغ والمعرفة بالمعلومات عالقة لهم ممن

 أن المتوقع فمن مستمرة، بصورة االتجاه هذا زويتعز األمريكية، العاملة

 متطورة مهارات ستتطلب 1111 عام الجديدة األمريكية المهن من%  11

 . اليوم عمال من%  11 ل

 مجال وفي المعلومات تكنولوجيا مجال في تعمل التي الشركات إن

 المضافة القيمة من نسبة أعلى تحقق عامة بصورة الحديثة التكنولوجيا

 في العاملون يحصل كما التقليدية، الصناعة قطاعات مع بالمقارنة

 عليها يحصل التي الدخول أضعاف على الحديثة التكنولوجية الشركات

 األقدر بأنها الحديثة الشركات هذه وتتميز التقليدية، القطاعات في مالؤهمز

 العالقات هذه وأصبحت الدولي، المستوى على واسعة عالقات تكوين على



 تستفيد واإلنتاج التوريد حلقات إلى فباإلضافة نجاحها، من أساسيا جزءا  

 من أكبر نسبة على والحصول أسواقها لتوسيع عالقاتها من الشركات

  . المضافة القيمة

 وهي هابطة صناعات إلى الصناعات اليوم االقتصاديون الباحثون ويصنف

 وتتميز التكنولوجيا، على اعتمادها من أكثر األولية المواد على تعتمد التي

 التي وهي صاعدة صناعات وإلى منتجاتها، على المضافة القيمة بانخفاض

 اعتمادها من أكثر والعالقات والخدمات والتكنولوجيا المعرفة على تعتمد

 على المضافة القيمة في متزايد بارتفاع وتتميز  األولية المواد على

 فيها المضافة فالقيمة أبدا   أولية مواد فيها تدخل ال شركات وثمة منتجاتها،

 .اإللكترونية التجارة شركات مثل المعرفة نتاج بكاملها هي

 وما المعلومات باقتصاد يعرف ما بين التفرقة أو التمييز الضروري ومن

 المبنية االقتصادية القرارات بطبيعة يتعلق فاألول المعرفة، باقتصاد يعرف

 ذلك، غير أو احتمالية أو مؤكدة أو كاملة إما تكون التي المعلومات، على

 االقتصادي القرار اتخاذ فيصبح والتطوير، والتجديد باالبتكار يرتبا والثاني

 يميزها ما وهذا تعلم، وقدرة إدراك قدرة هي تحديدا   والمعرفة منه، جزءا

 مصاغة معطيات إال ليست التي بالمعلومات تتحسن وهي المعلومات، عن

 يمكن المعرفة أن والمعلومات المعرفة بين الفارق يصبح وهكذا ومنظمة،

 المكتسبة، والخبرة والتعلم والتدريب التعليم طريق عن أساسا بلوغها

 .النسخ طريق عن عليها الحصول يمكن والمعلومات

 أما وحمايتها، عنها الكشف في تكمن المعلومات في االقتصادية والناحية

 التعليم أنشطة وفي إنتاجها في فتكمن المعرفة في االقتصادية الناحية

 نشاطا يتبع تلقائي نشاط هو المعرفة وإنتاج بها الملحقة والتعلم والتدريب

 نشاط هو الذي العلمي للبحث نتيجة يأتي عندما إال متعمدا   يكون وال آخر،

 ال الذي االقتصادي النشاط عكس المعرفي، المخزون يادةز إلى يقود متعمد

 حصاد هو المعرفي المال رأس ويعد .متعمدة بطريقة إال يجري أن يمكن

 يستفاد والتي العلمية والقدرة الحصيلة هو أكبر بمعنى أي البشري العقل

 التي الدول أن ونجد البشري، المال رأس ليست وهي البشر، من بها

 كبير بجهد القيام في األمر بزمام أخذها طريق عن ذلك من تمكنت تقدمت



 الموارد واعتبرت مواطنيها لدى المعرفي المال رأس تنمية أجل من

 عوامل عدة خالل من ذلك وتم الوطني، لالقتصاد الرئيس المورد البشرية

 .المعرفي المال رأس تشكيل بعوامل ِسميت

 االرتجالية العشوائية عوامل يعرف ال المعرفة اقتصاد أن نقر أن ويجب

 منظم، فيه شيء وكل مخطا، فيه شيء فكل الصدفة، قوانين على يعتمد وال

 طالتخطي خالل ومن ومتابع، مراقب فيه شيء وكل موجه، فيه شيء وكل

 .االقتصاد هذا منظومة تدار والرقابة والتوجيه والتنظيم

 تزداد ثروة تتضبب، ال ثروة المعرفية والثروة ثروة، المعرفة أصبحت لقد

 حول تدور وجميعها جديدة، دائما ومصادرها كثيرة، ومنابعها وتتراكم

 قدرة على يتوقف الثروة إنتاج فإن ثم ومن البشري، والعقل الذهن نتاج

 اختراعها وعلى تحسينها، وعلى تجديدها، وعلى ابتكارها، على العقول

 .ومتجددة جديدة ارتباطية ناتزتوا في الستخدامها أو لذاتها،

 مع عالقته على وقائم ذاته، على قائم جديد، اقتصاد" المعرفة" إن

 ودائم الحركة، دائم وارتباطاته عالقاته في وهو رى،األخ االقتصادات

 .الجريئة واألفكار المواهب أصحاب عن البحث

 هو يعد لم االقتصادية للقوة المحدد األساسي العامل أن الخبراء ويؤكد

 صاحب وال الزراعي، االقتصاد في الحال كان كما وامتالكها األرض

 الصناعي، االقتصاد في الحال هو كما السلع إلنتاج مزالال المال رأس

 وإنما

 المعلومات هو المعلوماتي االقتصاد في االقتصادية للقوة المحدد أصبح

 وفي فاعلية، أكثر اإلنتاج ولجعل المستحدثات البتكار المطلوبة والمعرفة

 من أسرع ينمو المعلومات قطاع أن نجد تقريبا المعلومات مجتمعات كل

 أن المدى بعيدة لالتصاالت الدولي االتحاد قدر فقد الكلي، االقتصاد نمو

% 1 من أكثر بمعدل العالمي المستوى على% ، نما قد المعلومات قطاع

 فإن ولذلك% 2 من أقل بمعدل عامة بصفة العالمي االقتصاد نمو كان بينما

 الصناعات اقتصاد من التحول االقتصادي المستوى على الباردة المالمح



 العالمي االقتصاد إلى الوطني االقتصاد من التحول المعلومات، اقتصاد إلى

 .المعلومات إنتاج إلى والسلع البضائع من والتحول لمتكامل، أو الشامل

 القومي جالنات إجمالي من كجزء الصناعي االقتصاد عائدات انخفضت وقد

 سجلت م 1111 عام ففي الماضية، السنوات خالل مطرد بشكل األمريكي

 انخفضت م 1161 عام وفي اإلجمالي، جالنات إجمالي من%  21 الصناعة

 وحسب المقابل وفي ،% 11 من أقل إلى خفت أن ويتوقع ،%  11 إلى

 األكثر هو" المعلومات خدمات" الخدمات قطاع فإن التنبؤية، التقارير كل

 في سيستمر ذلك أن ويعتقد جديدة، وظائف فتح في واألكبر ، اآلن نموا

 .والعشرين الحادي القرن

 يكون وقد  األمريكية العمالة من%  11 أن إلى Tapscott أشار وقد

 من%  61 وأن المعرفي، المجال في تعمل%  11 إلى اآلن أقرب الرقم

 في العاملين عدد يصل بينما المعلوماتي القطاع في هي الجديدة الوظائف

 21 من أقل الخدمات قطاع وفي%  11 حوالي إلى الصناعي القطاع.% 

  المجاالت من كغيره  االقتصادي المجال في التغيير لتسارع وسيكون

 المعلومات تقنية أصبحت إذ األفراد، عمل مجاالت على واضح انعكاس

Information Technology ، الفكري المال ورأس Intellectual 

Capital العشرين القرن تميز حين ففي لالقتصاد، المحركة القوة هما 

 أو المعلومات تقنية وخصوصا والتقنية التصنيع مجال في هائلال بالتقدم

 العديد وبحسب والعشرين الحادي القرن مع بقوة يبرد فإنه الحاسب، تقنية

 knowledge economic المعرفي االقتصاد مفهوم المؤشرات من

 

  

 


