اقتصادٌات نظم المعلومات
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تمهٌــد :
إن المعلومات مورد أساسً فً أي نشاط بشري  ،والمعلومات عنصر مهم فً عالقة اإلنسان بمجتمعه
وعالقة المجتمعات بعضها ببعض من النواحً السٌاسٌة الثقافٌة واالقتصادٌة...
علما أن هناك ثالث خصائص رئٌسٌة أساسٌة تتح ّكم فً مجتمع المعلومات:
 -1الخاصٌة األولى  :استخدام المعلومات كمورد اقتصادي حٌث تعمل المإسسات والشركات على
استغالل المعلومات واالنتفاع بها فً زٌادة كفاءتها وهناك اتجاه متزاٌد نحو شركات المعلومات لتعمل
على تحسٌن االقتصاد الكلً للدولة .
 -2الخاصٌة الثانٌة  :هً االستخدام المتناهً للمعلومات بٌن الجمهور العام  .الناس ٌستخدمون
المعلومات بشكل ّ
مكثف فً أنشطتهم كمستهلكٌن وهم ٌستخدمون المعلومات أٌضا كمواطنٌن لممارسة
حقوقهم ومسإولٌاتهم  ،فضالً عن إنشاء نظم المعلومات التً توسع من إتاحة التعلٌم والثقافة لكافة أفراد
المجتمع .
وبهذا فإن المعلومات عنصر ال غنى عنه فً الحٌاة الٌومٌة ألي فرد .
 -3الخاصٌة الثالثة  :هً ظهور قطاع المعلومات  ،كقطاع مهم من قطاعات االقتصاد .إذا كان
االقتصادٌون ٌقسمون النشاط االقتصادي تقلٌدٌا ً إلى ثالثة قطاعات هً :
الزراعة وهو ما كان ٌٌعرف بالمجتمع الزراعً المعتمد على الموارد األولٌة الصناعة وهو كان ٌُعرف
بالمجتمع الصناعً المعتمد على الطاقة المولدة مثل :الكهرباء  ،الغاز والطاقة النووٌة ،ثم الخدمات .
علماء االقتصاد والمعلومات ٌُضٌفون إلٌها منذ الستٌنات من القرن الماضً قطاعا ً رابعا ً وهو قطاع
المعلومات  ،حٌث اصبح إنتاج المعلومات  ،وتجهٌزها وتوزٌعها (معالجتها) نشاطا ً اقتصادٌا ً رئٌسٌا ً فً
الكثٌر من الدول .
هناك تحوّ ل جوهري من مجتمع صناعً إلى مجتمع معلومات فً أكثر أشكالها اتساعا ً وتنوعا ً  ،وهً
القوة الدافعة والمسٌطرة .
والبعض ٌقول إن مجتمع المعلومات هو المجتمع الذي تستخدم فٌه المعلومات بكثافة كوجه للحٌاة
االقتصادٌة والثقافٌة والسٌاسٌة ...
مجتمع المعلومات ٌعتمد فً تطوره بصفة رئٌسٌة على المعلومات والحاسبات اآللٌة وشبكات االتصال
 ،أي إنه ٌعتمد على التكنولوجٌا الفكرٌة تلك التً تضم سلعا ً وخدمات جدٌدة مع التزاٌد المستمر للقوة
العاملة المعلوماتٌة التً تقوم بإنتاج وتجهٌز ومعالجة ونشر وتوزٌع وتسوٌق هذه السلع والخدمات .
إنه المجتمع الذي ٌعتمد اعتماداً أساسٌا ً على المعلومات الوفٌرة كمورد استثماري وكسلعة استراتٌجٌة ،
وكخدمة  ،وكمصدر للدخل القومً وكمجال للقوى العاملة .
لقد ق ّدر االتحاد الدولً لالتصاالت بعٌدة المدى  :أن قطاع المعلومات قد نما على المستوى العالمً فً
عام  1994بمعدل أكثر من  ، %5بٌنما كان نمو االقتصاد العالمً بصفة عامة بمعدل أقل من .%3
وهكذا فإن المالمح البارزة اآلن التحول من اقتصاد الصناعات إلى اقتصاد المعلومات والتحول من
1دياب عابدين

االقتصاد الوطنً إلى االقتصاد العالمً الشامل أو المتكامل  .والتحول من إنتاج البضائع والسلع
المص ّنعة إلى إنتاج المعلومات .
  Iتعرٌف مصطلح "معلومات" و"تكنولوجٌا المعلومات" :المعلومات مصطلح ٌندرج فً طٌاته عناصر ثالثٌة األبعاد  ،متعارف علٌها "بالمعلومات" وهً :
البٌانات  ،المعلومات  ،المعارف (المعرفة) وممكن إضافة عنصر رابع وهو الذكاء بصفته وسٌلة لتولٌد
المعرفة وتوظٌفها .
البٌانـات  :هً المادة األولٌة التً نستخلص منها المعلومات :
بنود البطاقة الشخصٌة  -اإلشارات التً تنبعث من أجهزة اإلرسال  -هً ما ندركه مباشرة بحواسنا .
المعلومات :ناتج عن معالجة البٌانات تحلٌالً أو تركٌبا ً الستخالص ما تتضمنه البٌانات ،تطبٌق عملٌات
حسابٌة  ،موازنات  ،معدالت  ،طرق إحصائٌة ورٌاضٌة ومنطقٌة .
البٌانات ركٌزة المعلومات  ..والمعلومات هً المتغٌر التابع  ،وفً توصٌف آخر  ،تعرف المعلومات :
"بؤنها تلك التً تإدي إلى تغٌٌر سلوك وفكر األفراد واتخاذ القرارات"
المعرفـة :هً حصٌلة االمتزاج الخفً بٌن المعلومة والخبرة والمدركات الحسٌة والقدرة على الحكم .
نتلقّى المعلومات ونخرجها بما تدركه حواسنا  .المعلومات وسٌط الكتساب المعرفة ضمن وسائل عدٌدة
كالحدس والتخمٌن والممارسة الفعلٌة والحكم بالسلٌقة
إذا اقتصرنا بحثنا على األبعاد الثالث (للمعلومات) وحاولنا تحلٌل وفهم الدور الذي تلعبه المعلومات
على الوضع االقتصادي على المستوٌٌن العربً والعالمً  .نستطٌع أن نإكد بؤنه اصبح للمعلومات
الدور الحاسم فً بنٌة االقتصاد العالمً مع تطور ما ٌسمى بتكنولوجٌا المعلومات الحدٌثة .حٌث  :أن
لكل تكنولوجٌا مادتها الخام التً تتعامل معها وأداتها األساسٌة التً تعالج بها  -ثم تحوٌل تلك المادة
الخام إلى منتجات ثم توصٌلها إلى المستفٌد من خالل وسائل التوزٌع المختلفة والتً ال بد وان تتالءم
وطبٌعة هذه المنتجات وطرق استخدامها .
إذا ما طبقنا هذا اإلطار العام على "تكنولوجٌا المعلومات" نبٌن التالً :
المادة الخام  :البٌانات  ،المعلومات  ،المعرفة
األداة  :الكمبٌوتر والبرمجٌات (تحوٌل المادة الخام إلى سلع وخدمات معلوماتٌة).
التوزٌـع  :من خالل التفاعل الفوري بٌن اإلنسان واآللة وأسالٌب البث المباشر وغٌر المباشر شبكات
البٌانات (إٌصال كمبٌوتر بآخر أو عبر الطرفٌات) .
إن هذه التكنولوجٌا على مدى مسار تطورها  ،قد تحولت من تكنولوجٌا كثٌفة الطاقة إلى تكنولوجٌا
كثٌفة العمالة  ،حتى ارتقت أخٌرا إلى تكنولوجٌا كثٌفة المعرفة  .وهنا تكمن الخطورة نظراً ألن
المعرفة اإلنسانٌة (المعلومات) ما زالت فً قبضة األقوى الذي ٌجٌد استغالل أٌضا تكنولوجٌا
المعلومات إلحكام قبضته وفرض عولمته وإعادة إنتاج عالمه.
من هنا أهمٌة تفعٌل المعرفة داخل منظومة المجتمع إذ هً حلقة متصلة مكوّ نة من ثالثة عناصر
أساسٌة هً :
اقتناء المعرفة  ،استٌعابها ثم توظٌفها فال نضٌف جدٌداً إذ نق ّر بتفكك هذه الحلقة المعرفٌة لدٌنا (فً
العالم العربً)  .عادة ما ٌغٌب عنها شق توظٌفها فً حل مشكالت المجتمع وتنمٌة أفراده وموارده .
وفً كثٌر من األحٌان ٌتوقف الجهد عند حدود االقتناء (المعرفة) دون استٌعابها فً األوضاع المحلٌة .
وسنظل نشكو من أنٌمٌا معرفٌة حادة مهما تع ّددت لدٌنا نظم الكمبٌوتر وانتشرت مواقعنا ومقاهٌنا على
االنترنٌت ومهما كثر الحدٌث عن أهمٌة المعلومات وضرورة اللحاق بركبها إذا لم نسع إلى استٌعاب

هذه المعرفة وتوظٌفها .
إن تعمٌم استخدام تكنولوجٌا المعلومات وشبكاتها والتطور التكنولوجً السرٌع واتساع السوق بشكل
هائل إضافة إلى عولمة تدفق المعلومات  ،قد حوّ لت مجتمعاتنا إلى اقتصادٌات مبنٌة على المعرفة
والتكنولوجٌا وفرضت شروطا ً تنافسٌة جدٌدة .
من هنا المشاركة فً االقتصاد العالمً الجدٌد الذي ٌعتمد بشكل كبٌر على ثورة المعلوماتٌة ٌحتم علٌنا
لعب دور بارز فً مجال التكنولوجٌا والمعلومات من خالل توفٌر البٌئة والتقنٌات التً تسمح بنمو
وازدهار صناعة المعلومات.
  IIاالقتصاد وصناعة المعرفة (المعلومات):قطاع المعلومات هو القطاع الذي ٌشمل كل األنشطة المعلوماتٌة فً االقتصاد فضالً عن السلع
المطلوبة بهذه األنشطة  .وقد أشار (ماكلوب  )Machlup -إلى قطاع المعلومات على اعتبار انه
صناعات المعرفة والتً تضم األقسام الخمسة التالٌة  :التعلٌم  -البحوث والتنمٌة  -االتصاالت  -آالت
المعلومات وخدمات المعلومات.
كما ٌورد (نٌك مور" Moore( -إن قطاع المعلومات هو الذي ٌتكوّ ن من المإسسات فً كال القطاعٌن
العام والخاص  ،تلك التً تنتج المحتوى المعلوماتً أو الملكٌة الفكرٌة ،وتلك التً تقدم التسهٌالت
لتسلٌم المعلومات للمستهلكٌن وتلك التً تنتج األجهزة والبرامج التً تمكننا من معالجة المعلومات" .
وبناء علٌه ٌ ،مكن تقسٌم المعلومات إلى ثالثة أقسام رئٌسٌة على النحو التالً :
" صناعة المحتوى المعلوماتً Information Content -
تتم هذه الصناعة عن طرٌق المإسسات فً القطاعٌن العام والخاص التً تنتج الملكٌة الفكرٌة  :عن
طرٌق الك ّتاب  ،المحررٌن … … وهإالء ٌبٌعون عملهم للناشرٌن والموزعٌن وشركات اإلنتاج التً
تؤخذ الملكٌة الفكرٌة الخام وتجهٌزها بطرق مختلفة ثم توزعها وتبٌعها لمستهلكً المعلومات  .أٌضا
ٌوجد جزء خاص ال عالقة له باإلبداع وإنما ٌهتم بجمع المعلومات مثل جماع األعمال المرجعٌة
وقواعد البٌانات والسالسل اإلحصائٌة .

" صناعة تسلٌم (بث المعلومات) Information délivre -
إن القسم الثانً من صناعة المعلومات إنشاء وإدارة شركات االتصال والبث التً ٌتم من خاللها
توصٌل المعلومات .
وهً تشمل شركات االتصاالت بعٌدة المدى والشركات التً تدٌر شبكات التلفاز -مإسسات تتولى هذه
القنوات وغٌرها لتوزع المحتوى المعلوماتً مثل بائعً الكتب والمكتبات ...
" صناعة معالجة المعلومات Information procession -
تقوم هذه الصناعة على منتجً األجهزة ومنتجً البرمجٌات وٌتولى منتجو األجهزة تصمٌم صناعة
وتسوٌق الحواسٌب وتجهٌزات االتصاالت بعٌدة المدى واإللكترونٌات.
وهم ٌتركزون فً الوالٌات المتحدة وشرق آسٌا  .أما فئة منتجً البرمجٌات فهً تقدم نظم التشغٌل

… Unix Dos Windows
حجم صناعة المعلومات فً أوربا والوالٌات المتحدة ببالٌٌن الدوالرات فً سنة 1994
فئات قطاع المعلومات االتحاد األوروبً الوالٌات المتحدة المحتوى المعلوماتً  255 186تسلٌم
المعلومات  116 165معالجة المعلومات  151 193المجموع 566 544
هكذا أصبح إنتاج المعلومات وجمعها وتجهٌزها وتجمٌعها نشاطا ً اقتصادٌا ً كبٌراً للعدٌد من دول العالم .
ففً الوالٌات المتحدة وفً دول أخرى نجد أن المعلومات سلعة استهالكٌة كبٌرة ومن المدخالت فً
إنتاج كافة المنتجات والخدمات .
ضمن هذا اإلطار ذكر (كٌت بٌكر  - Baker( -فً مإتمر (نحو مجتمع المعلومات) الذي عقد فً
هونغ كونغ عام " 1983إن دخل إنتاج صناعة المعلومات وصل إلى اكثر من  75بلٌون جنٌه استرلٌنً
فً العالم عام  . 1982هذا الدخل ٌزداد بنسبة  %12سنوٌا ً وبهذا المع ّدل فً الزٌادة السنوٌة  ،فإن
صناعة المعلومات ستكون المورد األساسً لالقتصاد العالمً خالل الخمسة والعشرٌن سنة القادمة.
كذلك أشارت الدراسات الحدٌثة لالقتصادٌات المتقدمة أن قطاع المعلومات هو المصدر الرئٌسً للدخل
القومً للعمالة  ،حٌث قدر فً الوالٌات المتحدة أن قطاع المعلومات ٌنتج حوالً نصف الدخل القومً
 ..وتظهر اقتصادٌات الدول األوروبٌة المتقدمة أن حوالً  %44من دخلها القومً انبثق من أنشطة
المعلومات .
العمالة فً حقل المعلومات ( -عام )1996
النسبة المئوٌة فً عدد من دول العالم
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الزراعة

34

9،40

8،35

8،47

المعلومات

هذا التحول إلى العمل فً حقل المعلومات ٌستتبعه فكرة العمل عن بعد (إلى االتصال الكترونٌا بمكتب
رئٌسً) وهو ما ٌإدي إلى ظهور طبقة أو فئة مهنٌة جدٌدة لها وزنها هً فئة "العاملون فً
المعلومات"  Information Workersوٌقسمون إلى أربع فئات فرعٌة :
 -منتجو المعلومات (منشإ المعلومات وجماعها) .

 مجهزو المعلومات (ٌستقبلون المعلومات وٌستخدمونها) موزعو المعلومات (ٌنقلون المعلومات من المنشؤ إلى المتلقًِ) بٌئة المعلومات (تقوم على التكنولوجٌا لألنشطة المعلوماتٌة.التنمٌة البشرٌة (االقتصادٌة) والمعلومات:
فً عام  1994قدم "برنامج األمم المتحدة" للتنمٌة من جانبه تقرٌراً عن التنمٌة البشرٌة بمبدأ "التنمٌة
البشرٌة الذي اصبح البدٌل األساسً لرإٌة التنمٌة التً تتعادل مع النمو االقتصادي.
وهناك جهود لهذا التغٌٌر ّ ،
تتمثل فً أن استئصال الفقر قد أصبح نشاطا متعدد األبعاد ،فالفقر ٌعد اكثر
من مجرد نقص أو افتقار الرفاهٌة المادٌة فهو أٌضا بالصحة المعتلة  ،وضعف التعلٌم والحرمان من
المعرفة واالتصال والعجز من ممارسة الحقوق اإلنسانٌة والسٌاسٌة و ضٌاع الكرامة والثقة واحترام
الذات .
وتقوم تقنٌات المعلومات واالتصال بدور بارز فً هذا المفهوم األشمل للفقر  .فهً توفر األدوات
والوسائل المهمة لتحسٌن الصحة والتعلٌم  ،وتقدم القنوات الجدٌدة لنشر المعرفة .
إن التعامل األفضل مع مصدر أساسً مثل المعلومات سوف ٌعمل كثٌراً على تحسٌن مستوٌات
المعٌشة لقد كتب (مانسٌل  Mansell( -و (وٌن ٌ )When -قوالن :
"إن محاوالت قٌاس تؤثٌر تقنٌات المعلومات واالتصال على اقتصادٌات الدول الصناعٌة والدول
المتنامٌة تعترضها مشكالت قاسٌة تتعلق بالتصنٌف اإلحصائً وسهولة الحصول على البٌانات" .
كما أن البٌانات كثٌراً ما تكون غٌر واضحة أو موثوق بها  ،كما انه ٌتم حجز بعض البٌانات على إنها
ملكٌة خاصة .
ضمن هذا اإلطار تعد الشفافٌة ركٌزة أساسٌة من ركائز االقتصاد الحدٌث  .فال ٌمكن للحرٌة
االقتصادٌة أن تزدهر بل أن تستمر إذا لم تترادف مع شفافٌة كافٌة فً جمٌع القطاعات وعلى كل
المستوٌات  .فالدول الصناعٌة تعلمت عبر العقود الماضٌة أن للمعلومات قوة  ،بل لها تؤثٌر كبٌر على
تكوٌن الرأي العام الذي ٌحاسب الحكام وٌقرر مصٌر الوطن .
الدولة الحدٌثة ال ٌحق لها أن تحجب أي معلومة عن شعوبها مهما كانت سٌئة  .الدول النامٌة تعرف
أٌضا أن للمعلومات قوة مما ٌجعلها تحتفظ بها أحٌانا لنفسها لتستعملها عند الضرورة لمصالح عامة
وخاصة .
غٌاب الشفافٌة له تؤثٌر سلبً لٌس فقط على الحٌاة السٌاسٌة وإنما االقتصادٌة واالجتماعٌة  .االقتصاد
غٌر الشفاف كان له التؤثٌر المباشر فً األزمات فً المكسٌك -دول شرق آسٌا  -روسٌا (حٌث أن
مقومات األزمة كانت موجودة ولكنها كانت مخبؤة عن المجتمع ألن المعلومات المتوافرة لم تكن كاملة
أو كافٌة  ،كما كانت بعض المعلومات خاطئة عن قصد أو جهل (النتٌجة واحدة) .
كما تردد عن دور المعلومات فً انهٌار االقتصاد العالمً على اثر النكسة التً عصفت بؤسواق المال
فً نهاٌة عام ( 1987االثنٌن األسود) لعدم توافر نظم معلومات فعالة حٌنها كذلك التً تإازر االقتصاد
العالمً حالٌاً.
 كذلك من دراسة األزمات البترولٌة المختلفة وأسبابها ٌالحظ أنها تعود إلى عوامل مختلفة تشملاألسباب السٌاسٌة والمعلوماتٌة والمتمثلة فً وجود معلومات غٌر دقٌقة تإدي إلى عدم اتخاذ أي قرار
أو اتخاذ قرار خاطئ  .وهذا ٌإدي إلى شح أو فائض فً العرض ثم ارتفاع أو انخفاض وربما مفاجؤة
فً األسعار .
المقصود بالعامل المعلوماتً  :وجود معلومات ٌعتقد صحتها من حٌث اإلنتاج واالستهالك وحركة

المخزون وكمٌة المخزون والطاقة اإلنتاجٌة والنمو االقتصادي المتوقع  ..وعلى هذه المعلومات تتخذ
قرارات مهمة مثل زٌادة أو تخفٌض اإلنتاج أو الشراء أو البٌع .
من هنا نالحظ  :أن الكثٌرمن المستمثرٌن ٌفضلون توظٌف أموالهم فً الدول الصناعٌة بالرغم من
العائدات المنخفضة خوفا ً من مفاجؤة األسواق النامٌة (لعدم توافر المعلومات الصحٌحة) .
إن العالم العربً ولبنان بالتحدٌد بحاجة الٌوم إلى اعتماد ثقافة الشفافٌة فً كل شًء .لم ٌعد مقبوالً
إخفاء المعلومات أٌا كانت ومن أٌن أتت  .فالمواطن (العربً) على درجة من الوعً تسمح له بتفهم
الواقع والتصرف .
المحافظة على المعلومة أصبح من جهل الماضً وٌض ّر بالمستقبل ،إن أكثر ما ٌعرقل التطور
االقتصادي فً العالم العربً التخفًّ وراء الحقائق واإلحصائٌات بل المعلومات التً هً أصال ملك
المواطن وحق له .
نخلص فً هذا المجال إلى القول :
إن هناك بعد جوهري فً التنمٌة البشرٌة  ،وهو المعرفة التً ُتعتبر حاسما ً فً تمكٌن الناس من توسٌع
مجاالت اختٌاراتهم وتقنٌات المعلومات واالتصال هً األدوات األساسٌة للمجتمعات الناهضة التً
تتؤسس على المعرفة وهً تمثل تحوالً هاما ً من استغالل الموارد الطبٌعٌة والمادٌة إلى انتشار البٌانات
والمعلومات  .وما ٌتصل بهما من مهارات خاصة بالتحلٌل والمعالجة  .وهذه التنمٌة ٌصاحبها اتجاه
قوي نحو خصخصة مصادر المعرفة وإضفاء الطابع التجاري علٌها وما ٌتزامن مع ذلك من فرض
إجراءات قانونٌة لحماٌة الملكٌة الفكرٌة الخاصة
إن النظام العالمً الناهض من اجل حقوق الملكٌة الفكرٌة ٌمٌل إلى أن ٌركز على الجوانب االقتصادٌة
لحماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة اكثر مما ٌر ّكز على اعتبارات المصلحة العامة .
"ضمن هذا اإلطار فإن النقاشات ووجهات النظر ما زالت مستمرة ومتباٌنة بٌن القانونٌٌن من جهة ،
وبٌن المطالب بدٌموقراطٌة المعرفة (حق المواطن فً المعرفة) وما نصّت علٌه مواثٌق منظمات األمم
المتحدة من جهة ثانٌة  .من هنا ٌؤتً تقرٌر "البنك الدولً" عن التنمٌة فً العالم عام  1998بعنوان :
المعرفة من أجل التنمٌة لٌإكد أن المعرفة لٌس على نطاق الصفوة وإنما على مستوى الشعب كله هً
العامل الحاسم للتنمٌة  .كما ٌإكد التقرٌر على وجوب التصدي لفجوات المعرفة ما بٌن البلدان وداخلها
ولمشاكل المعلومات التً تضعف األسواق وتعرقل اإلجراءات الحكومٌة علما أن هذه الفجوات هً
اكثر ح ّدة فً البلدان األشد فقراً  .وهً السبب الرئٌسً فً ذلك الفقر .وٌإكد التقرٌر أن هناك حوالً 3
ملٌارات نسمة تعٌش على  3دوالرات فً الٌوم بؤسعار  1997فً الوالٌات المتحدة  .وٌتركز معظم
فقراء العالم فً شرق وجنوب آسٌا.
وهنا ٌتساءل التقرٌر  :هل ٌمكن حقا ً التص ّدي لمشكلة نقص المعلومات فً مثل هذه البلدان ؟
المبدأ العام ٌقضً بؤنه ٌنبغً للمإسسات أن تعمل وفقا ً لقدرتها النسبٌة وللحكومات أن تركز على

المسإولٌات التً ال ٌحتمل أن ٌنهض بهذا القطاع الخاص .
وهو ٌقوم على االستنتاجات التالٌة :
ٌمكن تضٌٌق الفجوة فً -الدراٌة الفنٌة التً تزٌد من النمو االقتصادي وترفع الدخل  ،تقلل التردي
البٌئً وتحسن نوعٌة الحٌاة .
 تجهٌز بنٌة تحتٌة تطوٌر القوانٌن واألنظمة تحدٌث البرامج التعلٌمٌة تفعٌل المرافق واإلدارات دعم االبتكار تنسٌق الجهود اكتساب المعرفة العالمٌة وإٌجاد المعرفة المحلٌة (تطوٌع المعرفة المستوردة وإٌجاد المعرفة التً التستطٌع الحصول علٌها على الصعٌد الدولً .
اقتصاد المعرفة والتقنٌات الحدٌثة:
تعتبر البنٌة التحتٌة لتقانة المعلومات واالتصاالت لبلد ما العامل األهم فً تحدٌد قدرته على االنتقال إلى
االقتصاد العالمً المبنً على المعرفة وتشكل كثافة الحظوظ الهاتفٌة  -الثابتة والنقالة انتشار الحواسٌب
الشخصٌة ومدى استخدام االنترنٌت من المإشرات األساسٌة لهذه البنٌة التحتٌة .
تقنٌات المعلومات واالتصال ال تعمل منفردة بل تعمل معا ً  ،لذلك فنموها ٌإدي إلى نمو فً القطاعات
األخرى من االقتصاد .
ونتٌجة لتقارب العدٌد من هذه الصناعات  :علوم الحاسوب االتصاالت وصناعة المحتوى  -صناعة
السمعً  /البصري  ،النشر وتسجٌل الصوت والوسائط .
أدت هذه الثورة المتنوعة إلى عدد من التبعات (السٌاسٌة واالقتصادٌة)  ،من هنا ٌجب عدم تجزئة
صناعة الوسائط المتعددة عن صناعة االتصاالت وتقارب الشبكات وعولمة الصناعات الثقافٌة وإنتاج
المكونات الرئٌسٌة للوسائط المتعددة التً تتحكم بالمحتوى (المضمون) وأدوات النقل لتقدٌم ذلك
المضمون .
تمثل الوسائط المتعددة مرحلة من المراحل فً تطور الوسائل (الطرق التقلٌدٌة) إلنتاج ومعالجة
وإرسال ونشر البٌانات وأحد الممٌزات الرئٌسٌة للوسائط المتعددة هو القٌمة المضافة فٌما ٌتعلق

باأللعاب واألعمال المرجعٌة  -التدرٌب والصفقات التجارٌة واالتصاالت .
بٌن عام  1997و  ، 1998تحول مجال إنتاج وتوزٌع الوسائط المتعددة رأسا ً على عقب بفعل إدخال
البٌانات بشكل رقمً كامل.
إن كل المشاركٌن فً صناعة الوسائط المتعددة ٌتؤثرون بالتغٌٌرات التً تحدث  .فقد حدثت مكتسبات
وإندماجات كثٌرة جداً  ،كما تم إعادة تكوٌن مإسسات مشاركٌن وشركات جدٌدة تنبثق طوال الوقت .
ومناطق امتٌاز جغرافٌة ومنتجات جدٌدة ٌتم تطوٌرها وتنمٌتها بشكل مستمر .
توزٌع مبٌعات العالم من تطبٌقات الوسائط المتعددة آالف المالٌٌن من الدوالرات 2444-1995
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الزٌادة السنوٌة

هناك نمو شامل فً السوق فً كل من الطلب على منتجات الوسائط البصرٌة واستخدام خدمات
االنترنٌت .
إن إجمالً مبٌعات األقراص المدمجة ( )CD Romعلى مستوى العالم من  :قواعد البٌانات والصور
والصوت والوسائط المتعددة  ،بلغ ثمانٌة مالٌٌن وحدة ( 5116 - )1993ملٌون وحدة ( )1994و
 9153ملٌون وحدة ( . )1995كما أن عدد األقراص زاد بشكل مذهل بمقدار  %84بٌن  1994و
. 1995
كما أن التوسع الهائل بشبكة االنترنٌت أدى إلى إٌجاد سوق ضخمة لمستخدمً منتجات الوسائط
المتعددة فً مجاالت  :الترفٌه  -الصحافة  -المكتبات والمعلومات  -الشراء  -اإلعالنات  -البنوك -
الشركات ..
 اقتصاد المعرفة واالنترنٌت:ال تزال انترنٌت بعٌدة عن االستخدام المباشر فً مجال التنمٌة بالمعنى الضٌق للكلمة  .إن االقتصادٌٌن
ٌعملون على إدخال عامل المعرفة بشكل مباشر وواضح فً نظرٌاتهم ونماذجهم االقتصادٌة " .نظرٌة
النمو الجدٌدة" .
العالقة بٌن التنمٌة وتولٌد المعرفة واستخدامها أصبحت واضحة  ،وتدل اإلحصاءات على أن أكثر من
 %54من الناتج المحلً اإلجمالً فً الدول المتقدمة مبنً على المعرفة .وهكذا اصبح االستثمار فً
المعلومات أحد عوامل اإلنتاج  ،فهو ٌزٌد فً اإلنتاجٌة  ،كما ٌزٌد فً فرص العمل .
إن توفٌر المعرفة وتحوٌلها إلى معلومات رقمٌة ٌجعلها تتحوّ ل إلى سلعة تزداد أنواعها ٌوما ً بٌوم
وٌعتمد ذلك على مراحل :
تولٌد المعلومات  -نقلها ونشرها واستثمارها .

كما ٌعتمد اقتصاد المعرفة اعتماداً أساسٌا على فعالٌة الشركات فً جمع المعرفة واستعمالها لرفع
اإلنتاجٌة وتولٌد سلع خدمات جدٌدة توزع عبر شبكات المعرفة التً تتغٌر المعلومات فٌها بمعدالت
سرٌعة  .وستإدي شبكة االنترنٌت دوراً أساسٌا فً تشبٌك المعرفة .
ففً اقل من عقد من الزمن استطاعت االنترنٌت تبدٌل العدٌد من المفاهٌم االقتصادٌة ،كما أنها أثرت
فً الكثٌر من القطاعات االقتصادٌة .
وفّرت االنترنٌت المعلومات الكثٌرة وبؤقل التكالٌف  ،كما أدت إلى تخفٌض تكالٌف الصفقات التجارٌة
إلى حدودها الدنٌا .
هذا ما أدى إلى تزاٌد استخدام التجارة اإللكترونٌة وإلى تحسٌن المنافسة على الصعٌد العالمً  ،كما
أدت إلى بروز فعالٌات اقتصادٌة جدٌدة لم تكن معروفة من قبل.
تعد االنترنٌت أفضل ما ّ
ٌمثل مجتمع المعلومات ألنها نتٌجة تالقً ما سمً عصر :المعلومات
واالتصاالت ،فهً أداة رئٌسٌة للنشر والتبادل للمعلومات .
إن العالقة بٌن التنمٌة وبٌن تولٌد المعلومات واستخدامها أصبحت واضحة  .وبالتالً أصبح االستثمار
فً المعلومات واالنترنٌت أحد عوامل اإلنتاج  -فهو ٌزٌد فً اإلنتاجٌة كما ٌزٌد من فرص العمل .
والتجارة عبر االنترنٌت ستكون بٌن شركات بشكل أساسً وهذا ما سمً بالتجارة Business - to -
 Business B. To. Bومن المتوقع أن ترتفع التجارة عبر االنترنٌت فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة
من  43ملٌار دوالر إلى  1344ملٌار دوالر عام  2443أما فً بقٌة الدول المتقدمة سٌرتفع مستوى
تجارة عبر االنترنٌت من  45ملٌار دوالر فً عام  1998لتصل إلى  3244ملٌار دوالر عام . 2443
بالمقابل فإن تجارة األشخاص عبر االنترنٌت والتً ٌرمز إلٌها بالتجــــــارة Business to
 - To. C .Consumer Bمن المتوقع أن ترتفع فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة حوالً  24ملٌار
دوالر عام  1999إلى حوالً  184ملٌار دوالر فً عام .2444
كما أن الفرق بٌن سعر السلعة على االنترنٌت وسعرها عند شرائها بالطرٌقة التقلٌدٌة ٌلعب دوراً هاما ً
فً تشجٌع أو إعاقة تجارتها عبر االنترنٌت على سبٌل المثال  :أسعار الكتب واألقراص المبرمجة CD
بنسبة  %14على االنترنٌت .
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