
 المعرفي االقتصاد هذا سمات

 

 اتجاه هو المعرفة على المبني االقتصاد :العولمة إلى المحلية من -1 

 لوال ممكنا االقتصاد هذا يكن لم وبالتأكيد العالمي، التكامل آفاق نحو متنام

 كقرية العالم عن الباحثون يتحد فعندما واالتصاالت المعلومات ثورة

 تقصير األولى بالدرجة يعني ذلك فإن كونية كمدينة ربما أو صغيرة

 المستفيدين أول كانت التجارة ولكن اإلنترنت، شبكة خالل من المسافات

 واإلعالن الصفقات وإبرام االتصال لتعزيز اإلنترنت، خدمات من

 عن الحقيقي الزمن في المعلومات على والحصول والتسويق والتروي

 للسنوات المنافسين مخططات عن وربما بل المنافسة، وعن العالم اقتصاد

 وتقسيم أخرى دول في أقوياء حلفاء مع شراكات لعقد وأخيرا   القادمة،

 اليوم والعولمة .الشراكة هذه جنتائ وتقاسم مختلفة مجموعات بين العمل

 نظام وهو سياسيا،  نظاما تكون أن قبل األولى بالدرجة اقتصادي نظام

 يقال وقد واالتصاالت، المعلومات ثورتي على شيء كل وقبل أوال   معتمد

 عبر تحققت التي اإلعالمية كالعولمة األخرى المظاهر ضبع للعولمة إن

 باتجاه تبادال   أصبح الذي الثقافي والتبادل الصناعية واألقمار الفضائيات

 كله ذلك ولكن الثقافات حوار إلى منه الثقافي الغزو إلى أقرب وهو واحد،

 واستكمال لبناء وأدواتها نتائجها ومن العولمة مظاهر أحد سوى ليس

 .المعرفة على المبني العالمي االقتصادي النظام

 الصناعية الثورة القتصاد العام التوجه اتسم :االنتشار إلى التمركز من  -2

 شركات بيد المال لرأس أكثر تركيز نحو باالتجاه السبعينيات وحتى

 ال قوتها وكانت األسواق على تشاء ما وتفرض شيء كل تحتكر ضخمة

 احتكار على ذلك وقبل بل والتكنولوجيا، المال احتكار على فقا تعتمد

 ومنابع مظاهر أحد لتشكل الخاصة بوسائلها تجمعها كانت التي المعلومات

 حق المعلومات تكنولوجيا أتاحت فقد عصرنا في أما .المتنامية قوتها

 الكبرى الصناعية المركزية الشركات سلطة ادت  للجميع، االطالع

 التي المعلومات قوة على اعتمدت التي تجزئة  شركات لصالح تتهاوى



 في شروطها تفرض جعلها مما الضخمة قواعد المعطيات في تعالجها

 .االحتكارية الشركات على النهاية

 الثورة في سائدا   كان الذي االتجاه إن مبالغة دون نقول أن ونستطيع

 نحو المعلومات عصر في جديد اتجاه إلى تحول االحتكار نحو الصناعية

 .واالنتشار والتنوع التبعثر

 من الستينيات في الضخمة االحتكارات كانت :التنوع إلى النمطية من -3

 توديع وكان موحد نما ذات المنتجات من هائلة أعدادا   تنت العشرين القرن

 عبر أو وقوية، ضخمة توديع شركات عبر يتم الموحدة المنتجات هذه

 النماذج هذه يفرض كان مما نفسها، االحتكارية الشركات في التوديع أقسام

 .والعالمية القومية األسواق على

 مع الضخم واإلنتاج الكثيفة اإلنتاج خطوط طرق انتشرت فقد اآلن أما

 فاالتجاه االقتصادي التقدم في يحتذى نموذجا وأصبحت القرن، هذا بدايات

 اإلنتاج وخطوط الضخم لإلنتاج معاكسا مسارا   وأخذ تماما انقلب اليوم

 من ممكن تنوع أكبر إلى الوصول اليوم الشركات هاجس وأصبح الكثيفة

 من جدا   كبيرة أعداد طر يمكن ال وبالتالي السوق، في المطروحة المنتجات

 .المتنوعة المنتجات هذه

 من االنتقال هو المعلومات مجتمع فرضه الذي التحول أن نؤكد أن يمكن و

 تقنيات أن إذ والمادي، المتنوع المحدود اإلنتاج إلى الموحد الضخم اإلنتاج

 مادية أشياء من قليلة كميات إنتاج تتيح بالحاسوب، المدعومة الصناعة

 .كبيرة مضافة قيمة ذات بأنها تتميز ملموسة

 من والسبعينيات الستينيات شركات كانت :االنفتاح نحو االنغالق من -4

 أقسام ضمن شيء كل إنتاج نحو أي االنغالق نحو تسعى العشرين القرن

 العالم اقتصاد يتميز حين في وتسويقه، جالمنت يعزتو ذلك في بما الشركة

 أربعة في أخرى آلة أية أو الحاسوب أو السيارة صنع على بقدرته اليوم

 جالمنت أن حيث خامس، بلد في أجزاؤها تجمع أن يمكن ثم مختلفة بلدان

 إطار ضمن أكثر أو شركات خمس تعاون نتاج سيكون النهائي بشكله

 .الضيقة المركزية العقلية وتتخطى الحدود تتخطى شراكة



 إنتاج إنه القول يمكن هل نهائي جكمنت حاسوب أي لنأخذ:  طبسي مثال

  واحد؟ بلد أو واحدة لشركة مطلق

 الزراعية الشركات ضبع مع تتعاقد السريع الطعام شركات:  آخر مثال

 المنتجات مواصفات على معها وتتفق العالم من مختلفة مناطق في

 الطعام" جالمنت يخرج لكي (لحوم دواجن، بطاطا،) اإلنتاج وشروط

 الشراكة يجعل مما المستهلك، من المرغوبة المميزة بالنكهة"  السريع

 مستهلكون، او عمالء اعية،زر شركات المطاعم،: )  األطراف ثالثية

 معها المتعاقدة المطاعم إلى الزراعية الشركات ضبع تقدمت وبالفعل

 على للحصول دراعته شروط بتحسين وذلك جالمنت لتحسين باقتراحات

 حول المكتوبة بمالحظاتهم يتدخلون العمالء أن كما أفضل، نكهة

 بع وإن بل العملية، هذه في ثالثا شريكا منهم يجعل مما رغباتهم،

 الصناعي جالمنت مواصفات تحديد للمستهلك تتيح الصناعية الشركات

 تحديد سوى األخير على وما تماما،ً المستهلك لذوق وفقا وتصنيعه

 للمواصفات وفقا طلبه فيصله الطلبية، حمفتا طوضغ المواصفات

 .ًتماما الشخصية

 فهو ممكنة مضافة قيمة أعلى على الحصول فرصة تمنح الطريقة وهذه

 عالية، مضافة قيمة على منها يحصل ولكنه مشخصة، قليلة منتجات يقدم

 نمطي، وغير مكثف غير إنتاج مقابل معقول ربح على الحصول يتيح مما

 فريق تشكيل تتطلب شركاء عدة بين حالمفتو العمل في الطريقة هذه أن إال

 شبكات عبر يتواصلون الذين واإلداريين المصممين من قوي عمل

 ذلك جانب إلى واحد مبنى في أنهم لو كما ويعملون الدولية، االتصال

 تقدم وصارت القومية، حدودها تخطت قد المصرفية الخدمات أن نالحظ

 والمواد والسندات األسهم:  شيء فكل انقطاع، بال ونهارا   ليال   خدماتها

 .توقف أو انقطاع دون ويشرى يباع شيء كل وبالجملة والنقود، والبضائع

 يتميز التنافسي التسارع إلى الطويلة الدورة من: المنتج حياة دورة-5

 التي المتنوعة الصناعة على يعتمد بأنه المعرفة على المبني االقتصاد

 المنافسةط ضغ فتحت ، جالمنت حياة دورة أو جالمنت عمر تخفي إلى تسعى

 يعزتو فور المستهلك فعل ردود معرفة إلى المصممون يسعى الشديدة



 العمالء وتوجهات السلبية المالحظات دراسة أجل من الجديد، جالمنت

 عليه، مةزالال التجارب وإجراء جديد تصميمز بإنجا واإلسراع ورغباتهم،

 منتجهمح طر من المنافسون يتمكن أن قبل السوق في طرحه ثم ومن

 مما يوم، كل أقصر جالمنت حياة دورة يجعل المتواصل السباق نا .البديل

 ونالحظ موحدة، منتجات من كبيرة أعداد طر على الشركة قدرة عدم يؤكد

 اإلنتاج وخطوط الشديدة والمركزية لالحتكار تماما معاكس االتجاه هذا أن

 نتظرن المتشابهة، المنتجات من هائلة أعدادا   تطر كانت حيث الكثافة، عالية

 دورة أن أي القديم، النموذج على تعديالت إجراء قبل طويلة منيةز فترة

 . نسبيا طويلة كانت جالمنت حياة

 باعتماده المعلومات على المبني االقتصاد يتميز االقتصادية الشراكة -6

 المنتجين إلى المصممين من تنتقل الجديدة المنتجات ألن العمل فريق على

 ويشكل .ممكنة سرعة بكل وذلك العمالء، إلى وأخيرا   المودعين إلى ثم

 أرجاء في ومودعا متباعدا   كان وإن واحد، عمل فريق جميعا هؤالء

 للوصول العمل سرعة يادةز إلى دوما الشركات وتسعى جميعها، األرض

 .متواصلة بصورة فأقصر أقصر منت حياة دورة إلى

 في العمل سرعة لزيادة والسلطات والمسئوليات األرباح توزيع إعادة-7

 تؤثر أنها هو أهمها ولكن كثيرة، آثار جالمنت حياة دورة وتقصير الشركة

 فمثال   والسلطات، والمسئوليات حاألربا توديع إعادة على مباشرا   تأثيرا  

 في المال بقاء عن الناتجة المصارف أربا تخفي في السرعة هذه تساهم

 نطلبه، التي المنتجة الجهة الى انتقاله قبل طويلة فترة العمالء حسابات

 الحديثة اإلمكانات بسبب أكبر سرعة على الشركات تحصل ما فبقدر

 جالمنت حياة دورة تقصير بهدف الشديدة المنافسة طضغ وتحت للتكنولوجيا

 المصارف هذه وتصبح تتضاءل، المصارف تحققها التي حاألربا فإن ،

 األخرى الفروع مزاحمة إلى يقودها مما أخرى موارد عن للبحث مضطرة

 .نطاقها وتوسيع وتنويعها خدماتها تطوير خالل من المالي للقطاع

 اإلنتاج أصبح عندما الوطنية المالية النظم مواجهة في العولمة-8

 وقد الحدود، عبر وسرعة بسهولة تتحرك األموال بدأت عالميين والتسويق



 مما القديمة، الوطنية المالية والنظم العولمة بين تناقضات ذلك عن نشأ

 النظام ليصبح القديمة، المالية النظم سقوط إلى النهاية في يؤدي أن يمكن

 وعلى الشركات، متطلبات تلبية على قدرة وأكثر مرونة أكثر المالي

 بين الحواجز صغرت كلما وبالمقابل .الصغيرة المحلية ماتزاأل مواجهة

 واضحة سلبية جنتائ نالحظ فإننا تماما،  ألغيت أو الوطنية االقتصادية النظم

 االنهيار خطورة من ويزيد المضاربات سعير يذكي ألنه االتجاه، لهذا

  .الشامل

  االتصال شبكات بسرعة الثروة لخلق جديد نظام -9

 من بعضا بعضها مع وتتواصل األموال رؤوس أسواق تنمو ما بمقدار

 بسرعة يجري المال فإن ولندن، ونيويورك وباريس طوكيو إلى كون هون

 مليارات توديع أو جمع تتيح اإللكترونية االتصال شبكات أن إذ أكبر،

 يتدفق وهو متزايد، بتسارع المال يتدفق وهكذا معدودة ثوان في الدوالرات

 يد إلى يد من المالية القوة تنتقل وبذلك نفسها، االتصال شبكات بسرعة

 .متزايدة بسرعات

 عرفها بناء إعادة أعمق تمثل أنها ستجد التغيرات هذه إلى نظرنا وإذا

 ظهور تعكس وهي الصناعي، للعهد األولى األيام بدء من المالي العالم

 .الثروة لخلق جديد نظام

 المعلومات عصر في والسلطة الثروة مصادر أهم المعرفة -01

 إنتاجه خطوط خدمة في ويوظفها العلمية المعرفة يشتري المال رأس كان

 اليوم أما الصناعية، الثورة من بدءا   جميعها السابقة المراحل في الكثيفة

 من مصدر إلى تحولت)  المعلومات(  أخرى بعبارة أو العلمية المعرفة فإن

 الحادي القرن في مصادرها أهم أحد سيكون ولعله الثروة، مصادر

 من مجموعة العشرين القرن من الثاني النصف في ظهرت فقد والعشرين

 إلى أو المالية أرصدتها إلى قوتها في تستند لم العالمية الشركات أقوى

 الكفاءة إلى استندت بل آالت، أو تجهيزات أو بناء من المادية موجوداتها



 المستمر والتطوير والصالت العالقات ومجموعة اإلدارة لدى التنظيمية

 .جديدة لمبادرات المستمر والطر واإلبداع

 شركة المستقبل شركات من الجديد النموذج هذا على مثال أوضح وكان

 في متواضعا مبرمجا كان الذي جيتس بيل ومؤسسها مايكروسوفت

 استطاع وبذلك اإلدارة، على والقدرة اإلبداع يمتلك ولكنه المادية، إمكاناته

 مئة من بأكثر اليوم ثروته وتقدر العالم، في رجل أغنى مرتبة إلى ينتقل أن

 وشركة IBM فهناك الوحيدة ليست مايكروسوفت أن غير دوالر، مليار

CNN و أمريكا في BULL مهمة برمجيات صناعة وهناك فرنسا، في 

 دوالر مليارات الخمسة تجاودت عقود على تحصل أن استطاعت الهند في

 مع لتتالءم الغربية الشركات برمجيات  تصحيح في المساعدة مجال في

 مصر في العربية البرمجيات لصناعة طيبة بداية وهناك الحالي، العام

 أساسا اعتمدت األعمال هذه وكل دوالر، مليون ثالثمئة وارداتها تجاودت

 .وعلمه ومعرفته بخبرته اإلنسان إنه:  وحيد مال رأس على

 الورقي النقد محل يحل اإللكتروني النقد-00

 جديد كمصدر المعلومات ظهور مجرد المعاصرة البنيوية التغيرات تتجاود

 زورمو أرقام سوى يعد لم ذاته بحد اليوم النقدي فالتبادل والسلطة للثروة

 وكأنها اليوم الورقية العملة وتبدو .الدولية الشبكات حواسيب على مسجلة

 النقد أشكال جانب إلى ثانوية كعملة المحتومة نهايتها نحو بثبات تسير

 الغابرة مانزاأل في النقد أشكال جانب وإلى الفضة، الذهب،:  القديم

 مجرد سوى ليس اإللكتروني فالنقد العيني والتبادل والمرجان كالنحاس

 الشبكة عبر آخر إلى حاسوب من تنقل واآلحاد لألصفار دقيق تتابع

 .الدولية

 األبواب، أوسع من العالمي االقتصاد إلى اإللكترونية التجارة دخلت لقد

 حجم ويصل العالمية األسواق من األعظم الجزء على قريبا وستسيطر

 حين وفي دوالر، تريليون 2.2 من أكثر إلى سنويا اإللكترونية التجارة



 إلى 77 بين حيتراو فهو بكثير، الرقم هذا العالمي النقدي التبادل يتجاود

 يخص النقدي التبادل هذا نصف من أكثر أن إال دوالر، تريليون 177

 التجارة إن القول نستطيع وبذلك بالتجارة له عالقة وال المالية المضاربات

 التبادل يعتمد .العالمية التجارة من% 2 حجم تجاودت اليوم اإللكترونية

 الشبكة عبر التبادل من بدءا   مختلفة لوسائ على اإللكتروني التجاري

 يعتمد كما المنتجة، والشركة والمصرف المستهلك بين" االنترنت"  الدولية

 الناس من مليون 277 من أكثر اليوم يستخدمها التي VISA بطاقات على

 التجارية والمراكز والفنادق والمطاعم نزالمخا من كبير عدد من للشراء

 على تزيد

 الذكية البطاقات أن إال ، VISA ببطاقات التسديد تقبل ماليين، سبعة

 وهنالك .واحدة ثانية في يدفع شيك أنها كما فوري، بتسديد تقوم أن تستطيع

 وبطاقات الحديدية والسكك الهواتف بطاقات مثل خاصة إلكترونية عمالت

 النقد تستخدم التبادالت هذه وكل والمدارس، المعاهد مطاعم في الوجبات

 تعال التي المصارف أهمية من سيقلل الجديد النظام هذا إن .اإللكتروني

 أن أي المتصل الدفع نظام وسيسود منفصلة، دفعات على المالية العمليات

 وثانية بدقيقة دقيقة Real Time الحقيقي الزمن في سيعمل المالي النظام

 .بثانية

 والبطالة العاملة القوة-01

 والخدمات والزراعة الصناعة حول جديدة مفاهيم تنشأ أن الممكن من

 ومفاهيم أساليب معها حملت الصناعية الثورة أن نتذكر أن والبد والبطالة،

 السكان نصف من أكثر يشكلون الزراعة في العاملون كان أن فبعد جديدة،

 يشكل ال المتحدة الواليات وفي الخمس ثم الثلث إلى نسبتهم انخفضت

 نسبة أعلى القليلة النسبة هذه وتنت السكان، من% 2 من أكثر المزارعون

 الحادي القرن مشارف على العالم ويشهد .العالم في الغذائية السلع من

 المتقدمة الدول في انتهت فقد الصناعة، مجال في مماثال   تطورا   والعشرين

 مبرمجة االتب استبدالها وتم والشاقة، والصعبة الخطرة الصناعية المهن

 ومستمرا   ثابتا توجها نالحظ ولذلك عملها يراقبون العمال من قليل وعدد



 العاملين عدد تقلص وبالمقابل المعلومات قطاع في العاملين عدد يادةز نحو

 عملهم يتصل ممن العاملين عدد وصل فقد وبالفعل والصناعة، الزراعة في

 .المتحدة الواليات في العاملة القوة أرباع ثالثة من أكثر المعلومات بأنظمة

 فقد كمية، وليست نوعية مشكلة المعلومات وعصر مجتمع في البطالة إن

 العاملة لأليدي واسعة سوقا يخلق أن الصناعية الثورة اقتصاد استطاع

 في المسرحين النسي عمال يستوعب أن ويستطيع يشاء، ما منه ينتقي

 محدود مقدار سوى يتطلب يكن لم العمل ألن الحديد، أو اإلسمنت مصانع

 مقبولة بسرعة الجديد العامل يكتسبها أن يمكن التي والكفاءة المهارات من

 تتمتع التي العاملة األيدي على بالطلب فيتميز اليوم العمل سوق أما

 يكن لم فإذا المستمر للتطور وقابلة عالية وخبرات وكفاءات بمهارات

 األعمال فإن المتطلبات، هذه مع التكيف على قادرين العمل، عن العاطلون

 .استيعابهم من تتمكن لن الجديدة

 اإلدارية التنظيمات في العادة جرت:  لإلدارة جديد نموذج -01 

 من أجزاء إلى العمل بتقسيم اإلدارة تقوم أن القديمة الصناعية للمؤسسات

 كبيرة خبرة إلى منها عملية أية تحتاج ال التي المتتالية البسيطة العمليات

 البسيطة العمليات هذه وترابا وتسلسل متابعة عن مسئوال   المدير ويكون

 الطريقة هذه إن صحيحة بصورة يسير اإلنتاج طخ أن من للتأكد المتتالية

 أبسا إلى للمشكالت التدريجي الرد ضرورة على نظريا تعتمد اإلدارة في

 بشكل تحليلها ثم وتتبعها العمليات هذه بين الفصل وبالتالي عناصرها،

 من سلسلة أنه لو كما اإلنتاج مع تتعامل اإلدارة كانت وبالنتيجة. متكامل

 منظور إلى يستند فهو لإلنتاج الجديد النموذج أما .المعزولة المراحل

 التسليم إلى يستند تركيبا،  أكثر كعملية اإلنتاج إلى ينظر لإلدارة، متكامل

 المجموعة يشكل أن يستطيع ال بعضا بعضها جانب إلى العناصر جمع بأن

 من فاعلية أكبر تكون أن يجب تعمل عندما فالمجموعة لإلنتاج، اإلجمالية

 حديث إنتاج ظامن ضمن جزء ألي يمكن ال وبالتالي أجزائها مجموع

 الحديثة المفاهيم أن كما .األخرى باألجزاء الصلة مقطوع يكون أن متكامل

 عملية دراسة توسع فهي المصنع، داخل وينتهي يبدأ ال العمل أن تؤكد

 أن يجب جديد تصميم أي ألن المستقبل، وباتجاه الماضي باتجاه اإلنتاج



 أنتجته الذي السابقج ذالنما حول ومالحظاتهم العمالء رغبات إلى يستند

 ودعم البيع بعد ما خدمات تقديم في فيتلخص المستقبل اتجاه أما الشركة

 .سنوات عدة أو لسنة كاملة صيانة تقديم وضمان جالمنت

 العمل فريق-01 

 معزولة، مراحل ضمن يعملون العاملون كان القديمة الصناعية اإلدارة في

 اإلدارة أن أي األخرى المراحل في يجري عما شيئا يعرفون ال وكانوا

 أجزاء حول والمالحظات المعلومات كل تختزن وكانت مركزية، كانت

 النموذج فإن المعلومات ثورة ظل وفي اليوم أما كله، العمل ومراحل

 مرحلة أية في فيه فرد كل يستطيع متكامل عمل فريق تشكيل هو المعتمد

 وإنما بها عمل التي للمرحلة بالنسبة فقا ليس واقتراحاته مالحظاته يبدي أن

 يتصل جالمنت تسويق عن فالمسئول أيضا،  األخرى للمراحل بالنسبة

 مع ويتعاون يتصل والمصمم العمالء، مالحظات عليه ويعرض بالمصمم

 .وهكذا المقتر للتصميم مناسب غير تنفيذ أي لتالفي اإلنتاج قسم

 المخزون حجم يخفض الطلب على المتنوع اإلنتاج-12

 تنظيم إلعادة المعلومات من كافية كمية الصناعي اإلنتاج إدارة نظم توفر

 يجب التي المنتجات من المناسبة والكمية المناسب الوقت وتحديد العمل

 دون اإلنتاج إدارة بإمكانية اإلدارة ستتمتع وبالتالي السوق، لتغطية إنتاجها

 إن  .(المخزون) االحتياطية المنتجات من كمية أية تخزين إلى تضطر أن

  استخدام لعدم المناسب الحل هو مناسبة قليلة بأعداد المتنوع اإلنتاج

 للمبالغ تجميد من ذلك على يترتب ما كل مع للتخزين واسعة ساحات

 .البضائع تصريف قبل طويلة فترة اإلنتاج كلفة عن الناجمة

 الحياة مدى التوظيف ظاهرة ءانتها -06

 واحد عمل في الفرد استمرار عهد انتهاء والعشرين الحادي القرن سيشهد

 الكثيرين أن سنجد بل العملية، حياته طيلة واحدة مؤسسة أو شركة لدى

 ثال كل مستمر بشكل عملهم وأماكن ومهنهم وظائفهم لتغيير سيضطرون

 .سنوات خمس أو



 الحياة مدى للتعلم الحاجة-01

 ففي مضى، وقت أي من أكثر الكبار المتعلمين عدد يزداد أن المتوقع من

 متطلبات المستمرين والتعلم للتربية الحاجة ستكون المعرفة عصر ظل

 أن هذا يعني وال الوظيفة، في البقاء على الفرد قدرة على للحفاظ جوهرية

 متطلبا سيكون ولكنه سينتهي، الجامعات أو الثانوية المدارس في التعليم

 .كلها العملية اإلنسان حياة أثناء ومستمرا   أساسيا

 يفوق ارتفاع هناك Corporation of One واحد في المؤسسة -08

 وتبين ، Temporary work مؤقتة لفترات التشغيل مجال في التصور

 السنة، في دوالر بليون 711 إلى نما المؤقت التوظيف مجال أن التقارير

 األعمال من العديد أن افتراض وعلى سنويا،%  71 بنسبة ينمو وسيظل

 Virtual االفتراضية المنظمات إيجاد على يترتب ما الحسبان في تأخذ

Organizations ، من قليل عدد من المستقبلية المنظمات تتكون فقد 

 لمزودين ذلك عدا ما كل وسيترك األساسية، واإلدارات الموظفين

 وبمعنى سيكونون األفراد من العديد فإن هذه مثل بيئة وفي خارجيين،

 مع ويتعاونون مستقل بشكل سيعملون أنهم أي" واحد في مؤسسة" الكلمة

 من أن الى المحللون أشار وقد متنوعة، تخصصات في اآلخرين العاملين

 العمل مشاركة يسمى ما وجود العمل أنماط سوق في التغير مظاهر

Work Sharing عن العمل على واالعتماد المعلومات، مجتمع في الشائع 

 من العاملين فكرة الشركاتض بع تجرب حيث teleworking بعد

 .إلكترونيا االتصال خالل من منادلهم،


