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        :المقدمـــة

أن أثبتت الثورة الصناعیة في نھایة القرن الثامن عشر میالدي، قواعد عصر صناعي ساد بعد 

 بعصر المعلومات،   - فترة من الزمن جاءت ثورة المعلومات لترسي قواعد عصر جدید یعرف

ت ولتنشئ مجتمعات جدیدة تنتھج مختلف التقنیات والسبل المتطورة من أجل تجمیع المعلوما

وتخزینھا، ثم استرجاعھا واستخدامھا باعتبارھا نقطة االرتكاز في بناء المجتمعات و تطورھا خاصة 

  :وبذلك یعرف مجتمع المعلومات. وأّنھ أصبح من یمتلكھا ویطورھا یمتلك القوة

  بأّنھ جمیع األنشطة و الموارد والتدابیر و الممارسات المرتبطة بالمعلومات، إنتاجا و تنظیما 

  ثمارا و یشمل أیضا الجھود اإلبداعیة، و التألیف الموجھ لخدمة األھداف التعلیمیة، التثقیفیة واست

  .1والتطبیقیة

إّن حجر الزاویة في ھذا المجتمع ھو المعلومات و طرق تخزینھا و توصیلھا، حیث یعتبر 

مع في المستقبل، التنظیم المنھجي للمعرفة النظریة ھو المصدر األساسي لتوجیھ و تشكیل بنیة المجت

  ال غنى عنھ في الحیاة الیومیة، و في اتخاذ القرارات ذلك لكون المعلومات عنصرا

  .وفي نشاطات البحث العلمي والركیزة األساسیة للتنمیة و التقدم العلمي والحضاري

إّن الباحثین في المجتمع بأمس الحاجة إلى معلومات دقیقة تجیب على استفساراتھم، وھذه 

ة لمختص المعلومات بفضل وجوده على مستوى مؤسسات معلومات مختلفة و خاصة فرصة مھم

 أن یساھم مساھمة فعالة في الوصول -  الدعامة األساسیة للبحث العلمي- بالمكتبات الجامعیة 

  والحصول على إجابات مقنعة و كافیة لكّل فئات المستفیدین من خالل ما یمتلكھ من

یحتم على كّل مھني مختص في المعلومات والمكتبات أن معرفة حول احتیاجاتھم، ھذا ما 

   في ھذا المجتمع الجدید، االندماجیستعد لتجدید معارفھ باستمرار واكتساب قدرات تمكّنھ من 
                                                

جویلیة . الندوة العربیة الخامسة للمعلومات. البعد األخالقي و نظام المعلومات العربي.  الخطیب، خیر الدین-  1
2002.  

  : على الخط المباشر.]12/04/2005[ 
www.arabcin.net/arabic/5nadweh/pivot-7/moral-information1.htm  
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ألّن االنتقال من المجتمع الصناعي إلى مجتمع معلومات ثم مجتمع المعرفة یتسم ببعض 

  . مبدأ عاما و رئیسیا لتسییر أمور الفرد و المجتمعالخصوصیات اّلتي تجعل من المعلومات و المعرفة

 تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت إلى المكتبات الجامعیة و ظھور مصادر دخول إّن 

معلومات متنوعة و تزاید احتیاجات المستفیدین و تنوعھا و ظھور خدمات جدیدة سیصعب امتالك 

السیطرة على جمیع المعلومات و المعارف لتسییر جمیع المھارات و التحكم في أداء جمیع الخدمات و 

شؤون المكتبة و من ھنا تبرز أھمیة تجسید مفھوم إدارة المعرفة داخل المكتبات الجامعیة اّلتي 

أصبحت تواجھ في بعض الحاالت عجزا في تسییر أمورھا الداخلیة وتلبیة احتیاجات مستفیدیھا 

انتقلت من عامل ھام للتطور إلى عامل محرك یقود المعرفیة، و ما نحن بصّدده ھو أّن المعرفة 

التطور ذاتھ و یؤثر في تحدید اتجاھاتھ ووتائر نموه لذلك لم یعد غریبا أّن المعرفة غدت میدانا للتنافس 

فلنا أن نتصور لو أّن لكّل مكتبة جامعیة قاعدة معرفة مقسمة على . الجدید من أجل امتالك المستقبل

ن فیھا معلومات خاصة بھاتھ المصالح، ویقوم كّل مختص بتسجیل معارفھ و عدد مصالح المكتبة تخز

أفكاره و المھام المنجزة من طرفھ و حفظھا في قاعدة معرفة المكتبة من أجل الرجوع إلیھا في 

المستقبل فال یكّرر ما أنجزه من قبل و یوفر وقتھ و جھده من أجل انجاز أعمال أو مھام جدیدة، فكم 

و لیست المكتبات الجامعیة فقط تفقد موظفیھا و تفقد معھم معارف قیمة دون االستفادة من المؤسسات 

منھا في شيء و رّبما ھي بأمس الحاجة لھا الیوم، ومن ثم فإدارة المعرفة تسعى إلى إیجاد المعرفة و 

الجمیع نشرھا و استعمالھا و حفظھا  في قاعدة معرفة المكتبة أو أي مؤسسة و یمكن أن یستفید منھا 

األفكار، أعمال : بالمؤسسة، و لكي تكون قاعدة المعرفة مفیدة یجب أن تجمع كّل شيء فیھا مثال

منجزة، خبرات اكتسبناھا من تطبیق معرفة معینة أو أي مواد أخرى یمكن أن تساعد في فھم فكرة 

  ...صور، فیدیو: معینة مثال

رة المعرفة داخل المكتبات الجامعیة یتمثل ومن ثم یمكن القول أّن دور اختصاصي المعلومات في إدا

في التقلیل من درجة العمل الفردي و الدعوة إلى العمل الجماعي و التشارك بالمعرفة وتبادل اآلراء 

  من أجل زیادة فاعلیة الخدمات، فال توجد أي مھنة تأثرت بالتغییر كما ھو الحال 
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 ھذا ما یدعو إلى االعتزاز 1فارطة،بالنسبة لمھنة المعلومات و ذلك في السنوات الخمس ال

واالفتخار باالنتماء إلى ھذه المھنة من خالل الواجب األسمى و معنى الرسالة المكتبیة اّلذي یظّل 

متجّددا و تاجا على رؤوس العاملین في مجال المعلومات، یجب أن یدفعنا إلى خدمة المجتمع وابتكار 

و ھذا من صمیم دور اختصاصي المعلومات . ن أجل ذلككّل األسالیب  و تبني التقنیات المتطورة م

ألنّنا لم نسمع من قبل بمدرسة متنقلة ولكن سمعنا بمكتبة متنقلة، یجب على المكتبي أو المختص في 

المعلومات الوصول إلى الجمیع وتحسیسھم بأھمیة المعرفة و المعلومات في انجاز أي نشاط، و القیام 

  .بأي بحث، و اتخاذ أي قرار

قسم ھذا البحث إلى ستة فصول، تمحورت الفصول الخمسة األولى حول الجوانب النظریة 

المختلفة للموضوع المعالج في حین خصص الفصل السادس للدراسة المیدانیة، و ما تجدر اإلشارة 

  .إلیھ أّن جمیع الفصول المكوّنة للبحث قد خصت بتمھید و خالصة

ث، انطالقا من أھمیة الموضوع، أسباب اختیاره، الفصل األول خصص لتحدید أساسیات البح

إشكالیة البحث وتساؤالتھ، الفرضیات، أھداف البحث و المنھج المتبع باإلضافة إلى الدراسات السابقة 

  .و الجزء الثاني تناولنا فیھ اإلجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة

علومات، انطالقا من التعریف تناول الفصل الثاني االنتقال من المكتبي إلى اختصاصي الم

بمھنة المكتبي، التطور التاریخي للمھنة المكتبیة، أسسھا ومقوماتھا، الجیل الجدید لمھنة المكتبي 

في حین عالج الفصل الثالث أساسیات إدارة المعرفة . والمبادئ الجدیدة لوظیفة اختصاصي المعلومات

 التحول في اتجاه إدارة المعرفة، أھمیتھا، وتوضیح المفاھیم المتصلة بھا باإلضافة إلى مبررات

ثم تطرق الفصل الرابع إلى اختصاصي المعلومات وإدارة المعرفة، . عملیاتھا و وظائفھا و فوائدھا

تعرض ھذا الفصل إلى عصر المعرفة، أھمیة رأس المال البشري و الفكري، أھمیة اختصاصي 

ة المعلومات إلى إدارة المعرفة، توضیح المعلومات في المجتمع، اختصاصي المعلومات من إدار

الفرق بین إدارة المعلومات و إدارة المعرفة، المھارات األساسیة الختصاصي المعرفة، اختصاصي 

                                                
1-TEDD, L .A. The what? And how? Of education and training for information 
professionals in a changing world. Journal of information science.2003.vol.29,n.1,p.79  
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المعلومات وتحدیات إدارة المعرفة و الفصل الخامس عالج المكتبة الجامعیة كنظام إلدارة المعرفة مع 

حل إدارة المعرفة داخل المكتبة الجامعیة، منھجیة فریق التطرق إلى ماھیة المكتبات الجامعیة، مرا

  .العمل داخل المكتبة الجامعیة

أما الفصل السادس واألخیر فقد خصص للدراسة المیدانیة حیث تضمن تذكیر بأھم اإلجراءات 

  .في األخیر اقتراحاتوالمنھجیة للدراسة، جدولة البیانات وتحلیلھا، أھم نتائج الدراسة، 

لى خاتمة كانت كحوصلة لموضوع دور اختصاصي المعلومات في إدارة المعرفة خلص البحث إ

  .داخل المكتبات الجامعیة

ولقد اعتمدنا في انجاز دراستنا على مجموعة قیمة من المراجع  سواء  ما تعلق منھا بالجانب 

  :المنھجي أو الجانب المعرفي ومن أھم الكتب المعتمدة نذكر

  .        2005دار المسیرة للنشر والتوزیع، : عمان. مدخل إلى إدارة المعرفةال.  العلي، عبد الستار-   

دار الوفاء للنشر و التوزیع، : اإلسكندریة.1.ط.إدارة المعرفة في التعلیم.  البیالوي، حسن حسین-   

2007         .   

An empirical : Knowledge management methodology. Mervat, TALLAWAY-  

.2003, ESCWA: New York. h in core sectorsapproac    

   - DUPUIS, Pierre. Gestion des  connaissances : défi de la 

multidisciplinarité pour les professionnels de l'information. ARGUS. 

2001. Vol.30, n.2.   

 المواصفة الخاصة  فیما یخص المنھجیة المعتمدة في التھمیش فھي تلك المأخوذة منأما

  .Z 44-005.Décembre1987بالتھمیش الببلیوغرافي

إّن أي دراسة أو أي بحث أكادیمي ال یكاد یخلو من الصعوبات و العراقیل اّلتي قد تصادف الباحث في 

فترات إنجازه للبحث، ومن خالل معالجتنا لھذا البحث واجھتنا صعوبات أھمھا عامل الزمن حیث أن 
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ا ومن ثمة غیر كاف النجاز مثل ھذه البحوث، كذلك الصعوبات اّلتي واجھتنا أثناء الوقت كان محدود

  .لعملاتوزیع االستمارات باإلضافة إلى بعد المسافة بین مكان الدراسة و مقّر السكن و

وفي األخیر نتمنى أن نكون قد وفقنا في معالجة ھذا الموضوع الھام بما یخدم المختصین في 

   .      معلومات خاصة الممارسین بالمكتبات الجامعیةمجال المكتبات و ال
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  :لفصل األولا
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    :أساسیـــات البحث.1.1

  :أھمیة الموضـوع.1.1.1

یشھد العالم المعاصر تطورات في جمیع المجاالت العلمیة، السیاسیة والثقافیة وذلك بصفة 

 زیادة في إنتاج المعلومات وتنوع مصادرھا وطرق نشرھا،المتسارعة ومتالحقة والسبب في ذلك ھو 

كبر المتأثرین بھذه التحوالت ھم ولعّل أ. في تقدم الدول والمجتمعاتحیث أصبحت موردا أساسیا 

د أولئك الذین یقومون بدور الوساطة بین مصادر المعلومات والمستفیدین منھا بمختلف مستویاتھم وتعّد

احتیاجاتھم ومطالبھم، ومن أجل تحقیق رضاھم تسعى المكتبات ومؤسسات المعلومات على مختلف 

لومات في أنواعھا إلى إدخال التقنیات الحدیثة وتوفیر جمیع الوسائل التي تیسر الوصول إلى المع

 ھو التكنولوجیا الحدیثة للمعلومات لكن  الحّلالوقت المناسب إلى الشخص المناسب، اعتقادا منھا أّن

 العنصر البشري المؤھل  مجتمع المعلومات ثم مجتمع المعرفة خلصوا إلى أّنمع الوقت وفي ظّل

 ل المعلوماتتأھیال علمیا وما یملكھ من معارف وخبرات وتجارب ھو وحده القادر على إیصا

 خاصة داخل المكتبات ةمشاكل واتخاذ القرارات الصائبلن مصادرھا وإیجاد حلول لواستخرجھا م

ل الجامعیة الدعامة األساسیة للبحث العلمي ومن ثم وجب علیھا توفیر أفضل الخدمات وابتكار أفض

 ونشر ثقافة  دفع عجلة التطور والنھوض بالبحث العلمي أجلھا ومستفیدیھا منیثالوسائل لباح

 بتوفر كفاءات توظف المعلومات وتوظیفھا في جمیع المجاالت والمستویات وھذا لن یتسنى لھا إّال

 یستفید مالدیھا من معارف تنظیمیة وتترجم مالدیھا من معارف ضمنیة إلى منتجات وخدمات حتّى

 إدارة المعرفة، ھاتھ  ظّلمنھا جمیع أعضاء فریق العمل وھذا ما یدعوا إلیھ المفھوم الجدید للمكتبة في

األخیرة التي أصبحت حقال علمیا قادر على تطویر وتحویل المعرفة وإدارة األفكار الجیدة وتشجع 

  .أسلوب التعاون من أجل تغییر صورة المكتبة وتلبیة احتیاجات المستفیدین منھا مھما كانت طبیعتھا

 لم المعلومات، وستصبح امتدادا إدارة المعرفة ھي التطور المستقبلي لعھناك من یرى أّن

درك أھمیة المورد البشري ودوره في نجاح المكتبات  ثم نن یوما ما كعلم المكتبات، ومطبیعیا لما بدأ

  .بصفة عامة والمكتبات الجامعیة بصفة خاصة
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 الكثیر من المكتبات أدخلت التقنیات الحدیثة، وقطعت أشواطا فما نالحظھ في الوقت الحالي أّن

 النقص لكن تبقى دائما تعاني وتواجھ مشاكل سواء في إدارتھا أو في الخدمات المقدمة، ألّنفي ذلك 

ذي یواجھھا لیس نقص مادي فحسب ولكن ھو نقص في الموارد البشریة ذات الكفاءة العالیة الحقیقي اّل

بھذه الدراسة  التغییر، ومن ثم نرید القیام بادرة والعمل الجماعي والسعي وراءوالتي تتحلى بروح الم

من أجل استطالع آراء المختصین في المعلومات ومدى استعداداھم وإدراكھم إلدارة المعرفة كونھ 

  .مفھوم حدیث نسبیا في مجال المكتبات

 لن یكون باكتساب التكنولوجیا فقط ولكن ھو صول إلى مجتمع المعلومات المنشود الوإّن

ي كل شئ دون تمییز فالكثیر من مكتباتنا الجامعیة مجتمع یدعوا إلى توظیف المعلومات والمعرفة ف

ان بھا  داخل المؤسسة أو المنظمة ال یستھتخسر كفاءات دون االستفادة منھا في شئ فمعرفة الفرد

فالمعرفة تلعب ،  وتخزینھا من أجل الرجوع إلیھا وقت الحاجةمھما كانت بساطتھا ویجب توظیفھا،

 للمكتبة وإذا لم تحول ھذه المعارف إلى منتجات أو قرارات دورا جوھریا في التخطیط االستراتیجي

  أجل على مالكیھا في حین یمكن توظیفھا مناأو كحلول لمشاكل مواجھة ستفقد مع الوقت وتبقى حكر

تحقیق المیزة في الخدمات واالستجابة لمتطلبات العصر وتحقیق التطور والتنمیة في المجتمع، لھذا 

معیة وإیجاد نظام لتشارك اى المكتبات الجختصین في المعلومات على مستو من تظافر جھود المالبّد

 في أعمالھم الیومیة وقراراتھم التسییریة لمواجھة تحدیات العصر والتغییرات معارفھم و توظیفھا 

جودھم ودورھم في المجتمع وحتى نتمكن من النھوض بقطاع المكتبات و جل إثبات ون أالمستمرة م

  .مھن المعلومات
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  :أسباب اختیار الموضــوع.2.1.1

لم تكن طریقة اختیارنا للموضوع عن طریق الصدفة أو العشوائیة أو مجرد حتمیة أو وجوب 

  :دراسة فقط، لقد كان وراء ھذا االختیار دوافع وأسباب شجعتنا لدراسة ھذا الموضوع

  :بات الجامعیةدور اختصاصي المعلومات في إدارة المعرفة داخل المكت                  

  .نموذجا – قسنطینة–                               مكتبات جامعة منتوري 

وقد تمثلت في أسباب موضوعیة ذات صلة بأھمیة الموضوع وأخرى ذاتیة تتمثل في األسباب 

  :الشخصیة التي جعلتنا نتناول ھذا الموضوع بالدراسة

ة لیست مجرد ماتحتویھ الوثائق، الملفات، البرامج  المعرف أھمیة المعرفة، خاصة ونحن نعلم أّن-   

 الكثیر منھا یكمن في عقول األشخاص ومن ثم الوصول التي یمكن استعمالھا من طرف الجمیع، بل إّن

  .إلى ھذا النوع من المعارف یتوقف على كفاءة األفراد ومھاراتھم ومواھبھم وأفكارھم واستعداداتھم

جة إلیھ من أجل تحقیق النجاح والقضاء على المشاكل التي تواجھ  أھمیة العنصر البشري والحا-   

  .مؤسسات المعلومات بصفة عامة والمكتبات الجامعیة بصفة خاصة

  :أما فیما یخص األسباب الذاتیة

 اإلیمان بالدور المنوط الذي یلعبھ اختصاصي المعلومات في المجتمع ومساعدة اآلخرین في -   

  .راتھمالحصول على إجابات الستفسا

ات و إ  دراس-   ات والمعلوم صص المكتب ى    تنا لتخ ضلھ عل صص وف ذا التخ ة ھ ا ألھمی دراكن

  .التخصصات األخرى

ذي یلعبھ اختصاصي المعلومات في الحصول على المعلومات الصحیحة  نقص الوعي بالدور اّل-   

  . في مجتمعنا الجزائري لھذا األمروالدقیقة والنظرة الضیقة والمحدودة

 المسؤولین على مكتباتنا الجامعیة بأھمیة المعرفة ودورھا في التخطیط  التحسیس من طرفنقص -   

  .االستراتیجي لنجاح المكتبات الجامعیة في أداء رسالتھا
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 الدراسات والبحوث على المعلومات ومصادرھا المختلفة ومؤسسات المعلومات  تركیز جّل-   

علومات واالتصاالت مع اإلشارة إلى المورد البشري بأشكالھا المختلفة وأنواعھا وتكنولوجیا الم

كعنصر أو مكون من مكونات نظام المعلومات على الرغم من أھمیتھ وسط جمیع ھذه العناصر 

  .والمكونات 

  :إشكالیة البحــث.3.1.1

 بحث یجب أن یبنى على إشكالیة، وبتعبیر آخر یجب أن یخضع موضوع الدراسة لتساؤل كّل

كیدات القاطعة أو  سلسلة من التوفالبحث دون إشكالیة لن یكون إّال .ھ وتضمیناتھمنھجي حول مسلمات

  1.سة بحسب الصدفةالمعلومات المكد

 فعند 2.مشكلة البحثذي یتم من خاللھ طرح وتعتبر اإلشكالیة اإلطار النظري الشخصي اّل

المحوري للبحث  صیاغة السؤال عتحدیدھا نتمكن من حصر النقاط األساسیة والثانویة للبحث م

  .                                   واألسئلة الفرعیة التي نبحث لھا عن إجابات

  ":            Le Petit Robert"       و حسب قاموس 

ة من المختصین في مجال  وعلم طرح المشكالت، حیث یذكر مجموع اإلشكالیة ھي فّنإّن

ن یوضح كذلك المنھج المستخدم في ة في بدایة عملھ وأكالیھ یجب على الباحث تقدیم اإلشّنالمنھجیة أ

ھ یمكن التذكیر بھما في بدایة كل فصل مع التأكید على العنصر البحث، كما یبرز ھؤالء المختصون أّن

  3. فصلبالدراسة على مستوى كّلسیعنى الذي 

تى تكون أداة لمعرفة د من خاللھا أفكارنا، ححّد بحثنا، نذلك ما دفعنا إلى محاولة عرض إشكالیة و

  .حقیقة ما نبحث عنھ

                                                   
ر  -1 اثیو، ت در، م ة . جی یض، ملك ث .  أب ة لبح سانیة      : منھجی وم اإلن ات والعل ي اآلداب واللغ دئ ف ث المبت ل الباح دلی

  .38ص .2004منشورات وزارة الثقافة، : دمشق. والعلوم االجتماعیة
ضیل -2 و، ف ة.  دلی وم االجتماعی ي العل ھ ف ث وتقنیات س البح ا130: أس ؤاال وجواب سنطینة .  س ات : ق وان المطبوع دی

  .18ص ) د،ت(الجامعیة، 
3-Boutillier, s et al. Méthodologie de la thése et du mémoire. Levallios -Perret : 
studyrama, 2003. p77. 
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 إطالق طاقات الفرد یشبھ العثور على الذھب، وقد یتطلب األمر أن نثقب ونبحث عن ھذه إّن

یعتبر العنصر . ھ حینما یتم اكتشافھا سوف تعود بالفائدة على المؤسسة واألفراد فیما بینھمالطاقات، ألّن

ین االقتصادي ومنھ صنعت مسیرة الحیاة، وأمكن االستفادة البشري ھو أساس النشاط اإلنتاجي والتكو

من الموارد المتاحة أفضل استخدام، فالموارد البشریة المتمثلة في األفراد والجماعات أھم القوى 

وأعظمھا أثرا في تشكیل حركة المؤسسة وتوجیھھا فھم الذین یتخذون القرارات التي تھئ للمؤسسة 

 احتماالت الفشل  وق والنجاح أو تسبب مشكالت ینتج عنھا خسائرمھما كان نوعھا فرص االنطال

واالنھیار، وكثیرا ما یكون فقدان القدرات اإلداریة وضعف نظم العاملین ولیس عدم توافر الموارد ھو 

السبب في فشل تحقیق األھداف المنتظرة أو المسطرة ومن ثم جاءت فكرة إدارة المعرفة واالھتمام 

شري على مستوى المؤسسات على اختالف أنواعھا اقتصادیة، اجتماعیة أو خدمیة بمعارف المورد الب

ومن بینھا المكتبات كمؤسسات غیر ربحیة تسعى دائما إلى إرضاء مستفیدیھا وتلبیة احتیاجاتھم من 

 بتوفر العنصر األكثر فاعلیة والقادر على تیسیر الوصول إلى المعلومات وھذا لن یتسنى لھا إّال

ت والمعرفة باعتباره المالك الوحید لھا ومن ثم تقع على كاھل المختص في المعلومات المعلوما

مسؤولیة إیجاد نظام إلدارة المعرفة یسھل تبادل األفكار واآلراء ویفتح المجال للنقاشات وتشاطر 

  .المعرفة داخل المكتبة مھما كان نوعھا

 ھناك فھم واضح ألھمیة المعلومات  المؤشرات إلى حقیقتین مھمتین، األولى ھي أّنتشیر كّل

 من إدارتھ بحكمة ومسؤولیة، والحقیقة الثانیة ھي تنامي االھتمام بما یعرف كمورد أساسي ومھم البّد

بإدارة المعرفة، وفي الوقت الذي یبدو فیھ شبھ اتفاق على معنى إدارة المعلومات فال زالت ھناك أفكار 

  حقیقي لھا، فالبعض متضاربة حول إدارة المعرفة والمعنى ال

یفھمھا على أساس كونھا مصطلحا بدیال أو مرادفا لما نطلق علیھ تسمیة إدارة المعلومات وبھذا یكون 

ھا جزء ال یتجزأ من  ألّنن إدارة المعرفة  والتعامل معھاالمختصون في المعلومات ھم المسؤولون ع

   المعلومات، أما رجال اھتماماتھم المتنوعة التي تتعلق بتنظیم المداخل إلى مصادر



 اإلطار العام للبحث : فصل األولال

 - 7 - 

 جھدا اإلدارة فینظرون إلى إدارة المعرفة على أساس كونھا صیحة إداریة جدیدة ماھي في حقیقتھا إّال

آخر یبذلھ منتجوا تكنولوجیا المعلومات واالستشاریون اإلداریون لبیع ابتكاراتھم لرجال األعمال الذین 

  1.لتنافسي الذي یبحثون عنھ ویتلھفون للحصول علیھیبحثون على أیة أداة تساعدھم في تحقیق التقدم ا

 إدارة المعرفة استطاعت خالل السنوات األخیرة أن تصبح مقبولة بشكل مما الشك فیھ أّن

 تزاید االھتمام بھا لیس من قبل المجھزین فقط، بل من قبل العدید من أفراد المؤسسات  أّنواسع، كما

 األخیرة لھا بالغ األثر على نوعیة وجودة العمل، من بین ھذه التي تتعامل مع إدارة المعرفة كون ھذه

 الحل األمثل للقضاء على ما یواجھھا المؤسسات نجد مؤسسات المعلومات والمكتبات حیث أیقنت أّن

 وتزاید احتیاجات المستفیدین من  التغیرات التكنولوجیة المتسارعة،من مشاكل وصعوبات في ظّل

سبة، ھو توفر العنصر البشري المؤھل والكفئ باعتباره العنصر األكثر أھمیة المعلومات الدقیقة والمنا

والمحرك الرئیسي لسیر المعلومات داخل المؤسسة لتصبح معھ التكنولوجیا مجرد أداة مساعدة لتأدیة 

كثر  المعتقدات والمھارات أ،القیم، مھامھ، باعتباره المالك الوحید للمعرفة المتمثلة في الخبرة اإلنسانیة

العناصر فاعلیة وتأثیرا في عصرنا الحالي ومن ثم یتضح لنا الفرق بین من یملك وبین من الیملك 

 ھذه األخیرة من أنفس الموارد التي تعتمدھا وأصل تسمیة ھذا العصر بعصر المعرفة حیث أّن

ت  مھن المعلومات لن تبق بمعزل عن التطوراالمؤسسات في اإلنتاج وفي تقدیم خدماتھا وألّن

  التكنولوجیة التي 

یشھدھا العالم الیوم بل أصبحت من أھم روافد البحث العلمي ومن أبرز معالم التقدم الحضاري ولھا 

ارتباطا وثیقا بجمیع میادین النشاط البشري، وفي نفس الوقت الجزائر كدولة تسعى للوصول إلى 

   من استغالل مجتمع المعلومات الیمكنھا أن تبقى بمعزل عن ھذه التطورات والبّد

جل النھوض بالبحث العلمي الذي یعتبر رسالة من رسائل المكتبة الجامعیة مالدیھا من طاقات من أ

  . أن یتوفر لھا كفاءات ومھارات عالیة لتسییرھاومن ثم البّد

                                                   
  : على الخط المباشر].08/10/2007[. المعلومات مجتمع إرساء في إدارة المعرفة ودورھا.  الصباغ، عماد-1

http://www.arabcin.net/arabic/-5nedweh/pivot3-knoweldge.managment-htm    .       
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جل استشراف آفاقا جدیدة للنھوض بھذه المھن وتحسین األداء ورفع قدرات االبتكار والتجدید، من أ

 بصفة عامة جعلنا نتساءل عن دور اختصاصي المعلومات في إدارة المعرفة داخل المكتباتوھذا ما 

  . مجتمع یتسم بالحداثة والحیویة وسرعة التغییر في ظّلو المكتبات الجامعیة بصفة خاصة

  :تساؤالت البحــث.4.1.1

  :من بین التساؤالت التي استدعت إشكالیة البحث طرحھا

 لمفھومي إدارة المعلومات وإدارة المعرفة من طرف اختصاصي  ھل ھناك فھم واضح-      

  المعلومات بمكتبات جامعة منتوري قسنطینة؟

   ھل التكوین في إدارة المعرفة ھو امتداد للتكوین في علم المكتبات؟-     

 ماھي المھارات الواجب اكتسابھا للقدرة على إدارة المعرفة داخل المكتبات جامعة منتوري -     

  ینة؟قسنط

 ماھي التغییرات الواجب إحداثھا من أجل التوجھ نحو إدارة المعرفة بمكتبات جامعة منتوري -     

  قسنطینة؟

 بمكتبات ةتي تواجھ اختصاصي المعلومات وتحول دون تطبیق إدارة المعرف ماھي الصعوبات اّل-     

 ؟ جامعة منتوري قسنطینة

  

  :فرضیــات البحث. 5.1.1  

 عالقة ،ترحة لسؤال البحث في شكل تصریح یوضح في جملة أو أكثرالفرضیة ھي إجابة مق

ر محتمل یتم بواسطتھ ربط یوھي بشكل عام عبارة عن تخمین ذكي وتفس .قائمة بین عنصرین أو أكثر

عادة على مدروسة، وتشتمل الفرضیات األسباب بالمسببات، كتفسیر مؤقت للمشكلة أو الظاھرة ال

ئق علمیة والتي یقوم الباحث بربطھا ببعض األفكار المتصورة التي بعض العالقات المعروفة كحقا
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ینسجھا من خیالھ لیعطي بذلك تفسیرات وحلول أولیة مقبولة ألوضاع الظاھرة أو المشكلة التي 

  1.مازالت مجھولة

  :ومحاولة لإلجابة على التساؤالت المطروحة في بحثنا ھذا قمنا بصیاغة الفرضیات اآلتیة

  :لــىالفرضیة األو*

عیة ھم المسؤولون على مستوى اإلدارة العلیا لما ماى إدارة المعرفة في المكتبات الجالمبادرون إل    

  .دلھم من مھام جوھریة في ھذا الصّد

  :الفرضیة الثانیــة*

 طریقة معالجة البیانات وتحویل المعارف تجعل التكوین في إدارة المعرفة یختلف عن التكوین إّن    

  .مكتباتفي علم ال

  

  :الفرضیة الثالثــة*

  .ات إلیجاد نظام إلدارة المعرفة في المكتبات الجامعیةثقافة تقاسم المعرفة من أھم الممكّن    

  :الفرضیة الرابعــة*

عدم امتالك إستراتیجیة لتسییر المكتبة من أھم الصعوبات التي تحول دون تطبیق إدارة المعرفة في     

  .المكتبات الجامعیة

  :أھداف البحـث.6.1.1

عملیة منظمة لجمع البیانات أو المعلومات : البحث كمایلي" وشوماخر" ماكمیالن"یعرف 

ة یحاول الباحث  أي بحث یبنى على أساس تحقیق ھدف أو أھداف محدّد مما یعني أّن2لغرض معین

  .الوصول إلیھا

                                                   
د    -1 ان محم یم، عثم صطفى، غن ي م ان، ربح ي   .  علی ث العلم الیب البح اھج وأس ق  : من ة والتطبی انالنظری دار : عم

  .17 . ص.2000صفاء للنشر والتوزیع، 
  .11 .ص .نفسھالمرجع . علیان، ربحي مصطفى-2
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 والمعلومات التي من األھداف التي یسعى البحث العلمي إلى تحقیقھا ھي زیادة الحقائق و

  . ف مع بیئتھ والسیطرة علیھاعارفھ لیكون أكثر قدرة على التكیإلنسان وتوسیع دائرة مایعرفھا 

 بعد فحصھا والتأكد منھا  إّالاصل إلیھا وال یعلنھختبر المعارف والعالقات التي یتوأیضا ی

 یع المجاالت على حّدمل جمیع میادین الحیاة وجمیع مشكالتھا ویستخدم في جم كما یشبالتجربة،

  .السواء

 ھذه الدراسة تھدف إلى تسلیط الضوء على فئة متمیزة اختصت منذ ومنھ یمكن القول أّن

ني األول بكل عصور خلت بتنظیم المعلومات وترتیبھا وتوفیر سبل الوصول إلیھا، ومن ثم فھي المع

قیة انتقلنا إلى مصادر  فبعد أن كان التعامل مع مصادر المعلومات الورمایحدث من تغییرات،

التعامل مع األشیاء أصبح ھناك تعامل مع األفراد في من معلومات الكترونیة وبعدھا حدثت نقلة نوعیة 

األھداف یتوخى ھذا البحث  اإلشارة إلى مجموعة من  یمكن ما یعرف بإدارة المعرفة ومن ثمظّل

  :تحقیقھا

لمكتبات والمعلومات إلیجاد نظام إدارة المعرفة  محاولة الكشف عن مدى استعداد المختصین في ا-     

  .  بصفة خاصة- قسنطینة–داخل مكتباتنا الجامعیة بصفة عامة ومكتبات جامعة منتوري 

 مدى استعداد العاملین بالمكتبات الجامعیة للتكیف مع إدارة المعرفة ومدى إدراكھم للعالقة بین ما -     

  .یعرف بإدارة المعرفة وإدارة المعلومات

  .جل إیجاد نظام إلدارة المعرفةالمتوفرة بمكتباتنا الجامعیة من أ معرفة طبیعة الموارد والكفاءات -    

  .جل تطبیق إدارة المعرفة وتحقیق القیمة المضافةحدید المؤھالت الواجب توفرھا من أ ت-    

لمستمر من أجل التالؤم  التغییرات الواجب إدخالھا على التكوین األساسي للمكتبیین وكذا التكوین ا-    

  .مع إدارة المعرفة بالمكتبات الجامعیة

تي تقدمھا إدارة المعرفة الختصاصي المعلومات لتبادل المعارف فیما بینھم  الكشف عن الفرص اّل-    

  .ذي یلعبھ ھؤالء في الوصول والحصول على المعرفةال اّلوإبراز الدور الفّع

  .بارھا حقل جدید انتسب إلى علم المكتبات توضیح مفھوم إدارة المعرفة باعت-    
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تي لھا عالقة مباشرة بفریق عمل المكتبة إلى جانب  التعرف على التخصصات أو المجاالت اّل-    

  .اختصاصي المعلومات من أجل تطبیق إدارة المعرفة

  .جامعیةتي تحول دون تطبیق إدارة المعرفة في مكتباتنا ال الوقوف عند الصعوبات والمعوقات اّل-    

 عیةمامعلومات وعلى رأسھا المكتبات الججل تطویر مؤسسات ال تقدیم بدائل واقتراحات من أ-    

جل القضاء على الفروق الفردیة بین موظفیھا وتحقیق المیزة وجعلھا نظام إلدارة المعرفة من أ

   .التنافسیة في الخدمات والصمود أمام التغیرات والتحدیات

  .ء البحوث الجامعیة في تخصص المكتبات والمعلوماتالمساھمة في إثرا -    

  

  :منھـج البحـث.7.1.1

المنھج العلمي أسلوب للتفكیر والعمل یعتمده الباحث لتنظیم أفكاره وتحلیلھا وعرضھا وبالتالي 

الوصول إلى نتائج وحقائق معقولة حول الظاھرة موضوع الدراسة فالمنھج ھو بمثابة الطریق المؤدي 

د تي تھیمن على سیر العقل، وتحّدن الحقیقة في العلوم بواسطة مجموعة من القواعد اّلإلى الكشف ع

  1.عملیاتھ حتى یصل إلى نتیجة معینة

طریقة لوصف الموضوع المراد : ھوعرف آخرون في مجال المنھجیة منھج البحث بقولھم أّن

إلیھا على أشكال فنیة دراستھ من خالل منھجیة علمیة صحیحة وتصویر النتائج التي یتم التوصل 

  2.معبرة یمكن تفسیرھا

 فالمنھج ھو عبارة عن أسلوب من أسالیب التنظیم الفعالة لمجموعة من األفكار المتنوعة 

  3.والھادفة للكشف عن حقیقة تشكل ھذه األفكار أو تلك

                                                   
الح  -1 شیر ص یدي، ب وي . الرش ث الترب اھج البح سطة : من ة مب ة تطبیقی اھرة.رؤی دیث،  :  الق ب الح    دار الكت

  .22 .ص.2000
ة البحث العلمي    .، ع  عبیدات، م، أو غضار، م، مبیضین    -2 ات   : منھجی ان . القواعد والمراحل والتطبیق ل  : عم دار وائ

  .04 . ص.1997، للنشر
ة       . محمدو ناصر،    عبیدات، محمد، أب   -3 ة واإلداری وم االقتصادیة والمالی ي العل ة البحث ف ان . منھجی  ، دار الصفاء :عم

  .04 . ص.1999
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رة  الظاھة بالنسبة للمنھج المتبع النجاز ھذا البحث ھو المنھج الوصفي الذي یعتمد على دراس

ر عنھا تعبیرا كیفیا أو تعبیرا كمیا، ّب وتحلیلھا ویھتم بوصفھا وصفا دقیقا ویعكما توجد في الواقع

فالتعبیر الكیفي یصف لنا الظاھرة ویوضح خصائصھا، أما التعبیر الكمي فیعطیھا وصفا رقمیا یوضح 

ھج األكثر استخداما مقدار ھذه الظاھرة أو حجمھا ودرجات ارتباطھا مع الظواھر المختلفة وھو المن

  1.في العلوم اإلنسانیة

ھ المنھج المناسب لوصف وقد اعتمدنا في انجاز دراستنا ھذه على المنھج الوصفي ألّن

م التوصل إلیھا على لمیة صحیحة وتصویر النتائج التي تالموضوع المراد دراستھ بإتباع منھجیة ع

یب التحلیل المركز على أسلوب من أسالفالمنھج الوصفي ھو . أشكال رقمیة معبرة یمكن تفسیرھا

د من خالل فترة أو فترات زمنیة معینة وذلك من معلومات كافیة ودقیقة عن ظاھرة أو موضوع محّد

  .أجل الحصول على نتائج علمیة

ثم تفسیرھا بطریقة موضوعیة وبما ینسجم مع المعطیات الفعلیة للظاھرة بھدف استخالص 

  .    الموضوع بمعلومات إضافیة جدیدة للتوضیحتي تساھم في إثراءالحقائق اّل

ما یمضي إلى أبعد من ذلك ألنھ البحث الوصفي الیقتصر على جمع البیانات وتبوبیھا فحسب وإّن إّن 

من ثم وجب على  و 2.یتضمن قدرا من التفسیر لھذه البیانات ولذلك كثیرا ما یقترن الوصف بالمقارنة

 وراء ا وربط النتائج المتنوعة ببعضھا البعض، ومواجھتھا ألّنھلالباحث شرح أسباب الظاھرة وتحلی

المنحنى أو الجدول تختفي مجموعة كبیرة من الحقائق وعلینا أن نكشف ما وراء المنحنى أو الجدول 

    3.حتى تتضح الصورة جلیا دون أي غموض

  :الدراسات السابقــة.8.1.1

                                                   
ذنیب -1 ود ال د، محم ار، محم وش، عم وث . ات بوح داد البح رق إع ي و ط اھج البحث العلم ر.02ط. من وان :  الجزائ دی

  .139 . ص.1999 ،المطبوعات الجامعیة
اھج البحث العلمي     سین جیم في      .  طلعت، ھمام  -2 روت .من ع     :  بی شر والتوزی . 1984  ،مؤسسة الرسالة للطباعة والن

  .156 .ص
3 -Boutillier, s et al. Op.cit. p.62-63. 
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 المراجع والدراسات سواءا ما تعلق منھا لقد اعتمدنا في انجاز دراستنا على مجموعة قیمة من

  :بتغطیة الجانب المعرفي أو الجانب المنھجي ومن أھم ھذه الدراسات نذكر

عبد الستار العلي، عامر إبراھیم قندیلحي وغسان / المدخل إلى إدارة المعرفة :الدراسـة األولــى*

  .2006العمري، 

ي إدارة المعرفة من خالل التوجھات المعلوماتیة، ة فیھدف ھذا الكتاب إلى تأمین التطبیقات الموحّد

   فيرمت ثورة ھائلة في عالم الیوم، سوف تست تكنولوجیا المعلومات التي حققألّن

 تعمیق وجودھا وتطبیقاتھا فھي أعطت الدافع الضروري لنجاح اإلبداعات واالبتكارات، وإدارة 

ى أفضل حوار ومعرفة وتعتبر النظام المعرفة حسب ماجاء في ھذا الكتاب ھي الحاجة للحصول عل

ذي یھدف إلى تحقیق اكتشاف وامتالك والمشاركة والتطبیقات المعرفیة البالغ األھمیة المتسارع اّل

للمنظمات وینقسم ھذا الكتاب إلى ثالثة أبواب، ارتبط الباب األول بمفھوم إدارة المعرفة وطبیعتھ، 

ف بنظم إدارة المعرفة، أنماطھا وعملیاتھا وكذلك ة عالجت موضوعات التعریواشتمل على فصول عّد

التكنولوجیة، وكذلك بناء الفكریة، اإلداریة و خریطة المعرفة ثم تطور نظم إدارة المعرفة وجذورھا 

نظم إدارة المعرفة ومكوناتھا والعالقة بین المعرفة والمعلومات والبیانات وبناء وتولید المعرفة 

تي عالجت لباب الثاني فقد اشتمل ھو اآلخر على مجموعة من الفصول اّلأما ا. باستخدام التكنولوجیا

موضوعات تصمیم وبناء نظم إدارة المعرفة من حیث دور تكنولوجیا المعلومات في اكتشاف وبناء 

المعرفة ومستودع البیانات وفوائده بالنسبة للمنظمة وعالج فصل آخر موضوعات التكنولوجیا المساندة 

عرفة من حیث توزیعھا تولیدھا والمشاركة بھا، ودور الذكاء االصطناعي والنظم لنظام إدارة الم

  .الخبیرة في ذلك

أما الباب الثالث فقد اشتمل ھو اآلخر على مجموعة من الفصول عالجت دور إدارة المعرفة في 

، وأثرھا   المعرفة على تحسین العملیات والفعالیات المختلفةةبقاء المنظمات ومستقبلھا ، وأثر إدار

على األداء المنظمي وكذلك مستقبل إدارة المعرفة وعالج الفصل العاشر من ھذا الباب إدارة المعرفة 

وحل المشكالت، في حین تطرق المؤلفون إلى موضوع التعلم االلكتروني وإدارة المعرفة في الفصل 
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ي األداء المؤسساتي الحادي عشر، وجاء الفصل الثاني عشر لیغطي موضوع إدارة المعرفة ودورھا ف

، المھارات والخبرات وخصائص المنظمات لنجاح الحرجة، والمعرفة، الذكاء التعلممن حیث عوامل ا

یسھ إلى إدارة المعرفة یز أما الفصل األخیر فقد تم تكرالتعلیمیة والمعرفة ومعاییر األداء المتم

  .والموارد البشریة

تي تقود التطور والتقدم والنجاح في منظمات الیوم  اّل إدارة المعرفة ھيیرى مؤلفو ھذا الكتاب أّن

  .وستبقى لعقود قادمة من الزمن

حسن حسین البیالوي، سالمة عبد العظیم حسین، / إدارة المعرفة في التعلیم:الدراســة الثانیـة*

2007.  

مة تي یفرضھا مجتمع المعرفة على منظوحد الحلول الجیدة للتحدیات اّلأصبحت إدارة المعرفة أ

ھا لھذه المؤسسات اّلتي ینبغي أن  المعرفة والمعلومات أصول رئیسیة الغنى عنالتعلیم، وذلك ألّن

 مشاركة ھذه المعرفة داخلیا بكفاءة، تعلم كیفیة استثمار الرصید المعرفي بطرق جدیدة ومن ثم فإّنت

  .صبحت أمرا ضروریاوتعلم كیفیة تقبلھا بسرعة للظروف الخارجیة من أجل التنافس وتحقیق التمیز أ

ذي یتناول إدارة المعرفة ویضع رؤیة مستقبلیة للتعلیم في أتي أھمیة ھذا الكتاب اّلومن ھنا ت

تي تسھم في تكوین الفرد والمجتمع وبلورة مالمحھ في  التعلیم من األدوات اّلمجتمع المعرفة، حیث یعّد

میة تعمل في بیئات ال تستطیع التحكم الحاضر والمستقبل معا، خاصة إذا كانت معظم المؤسسات التعلی

تي تسود  بقاؤھا ونجاحھا یتوقف على مدى استجابتھا الفاعلة للعدید من القوى والمتغیرات اّلفیھا، فإّن

العالم الیوم، ویتناول ھذا الكتاب ثمانیة نقاط أساسیة تعتبر حاكمة لفھم إدارة المعرفة داخل المؤسسات 

  .ة بصفة خاصةبصفة عامة والمؤسسات التعلیمی

مالمح مجتمع المعرفة؟ مامدى انعكاس ھذه  ار سؤال ھام ما یث التعلیم في مجتمع المعرفة، وھنا- 

 من المالمح على منظومة التعلیم؟ كیف نتعامل مع االنفجار المعرفي؟ كیف نرتقي بمستوى كّل

  الطالب والمعلم؟
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أساسیات إدارة المعرفة، انطالقا من طرح السؤال حول إمكانیة إدارة المعرفة وأي معرفة یمكن  - 

  إدارتھا؟ ھل المعرفة الظاھرة أم الكامنة في عقول األفراد؟

دارة المعرفة وأسالیبھا باإلضافة إلى بعض المداخل المعرفة ونماذجھا، وكیفیة نمذجھ إ مراحل إدارة - 

  .ةالخاصة بإدارة المعرف

حدى المؤسسات المسؤولة ویقع على عاتقھا تربیة ة في المنظومة المدرسیة، بوصفھا إ إدارة المعرف- 

  .النشئ

عد ذلك أمرا ضروریا وھاما في تفعیل الشراكة بین المعرفة في التعلیم الجامعي حیث ی إدارة - 

صادر إدارة  مجاالت وممؤسسات المجتمع ومن ثّم عرضا المؤلفانمؤسسات التعلیم الجامعي و

  .المعرفة في الجامعة ومعوقات تطبیقھا

بر عن قدرة المؤسسة على  ذلك المكون الجدید اّلذي یع التعلیم التنظیمي وإدارة المعرفة، حیث یعّد- 

  .اكتساب أنواع جدیدة من الممارسات واألنشطة بھدف مواكبة التطورات المختلفة

ود تكامل وتداخل بین الثقافة وما تحویھ من قیم،  إدارة المعرفة وثقافة المنظمة على اعتبار وج- 

  .معاییر ومعتقدات وبین المعرفة وما تنظمھ من أصول فكریة ورصید معرفي

تي تتكامل مع إدارة المعرفة سعیا  إدارة المعرفة والجودة الشاملة بوصفھا إحدى المداخل اإلداریة اّل- 

  .وراء مستقبل أفضل للمؤسسة أو المنظمة

  .2007إبراھیم الخلوف الملكاوي، /الممارسات والمفاھیم:  إدارة المعرفة:لثالثـةالدراسـة ا*

ما ھي نتیجة تفاعل حیوي بین جمیع مكونات  وإّن المعرفة ال تأتي من فراغیرى الدكتور الملكاوي أّن

المنظمة المعرفیة، خبرات بشریة، إمكانیات مادیة وتقنیة وأماكن بحث وتطویر ودراسات تتولد في 

اقع حي معاش وتشكل وتعید إخراجھا في أشكال جدیدة، وقد قسم كتابھ  إلى سبعة فصول، في الفصل و

األول تم الحدیث عن المعرفة بشكل عام من حیث مفھومھا، أنواعھا، أصنافھا وأھمیتھا والدورة 

  .الكاملة الكتسابھا، إضافة إلى العوامل المؤثرة في المعرفة وماھو مجتمع المعرفة
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فصل الثاني نتناول ماھیة إدارة المعرفة والفرق بینھا وبین إدارة المعلومات مع استعراض وفي ال

بعض النماذج المتعلقة بإدارة المعرفة ومجاالت استخدامھا، أما في الفصل الثالث تم الحدیث عن 

اكتساب ھم وسائل فاعلة في مفھوم التعلم والتعلم التنظیمي والمنظمات ذات التعلیم المستمر حیث أّن

 منھا وبیان أنواعھ ، وأسالیبھ، ومن ھم المعنیون بالتعلم المعرفة وتولیدھا، فتم تحدید مفھوم كّل

  .التنظیمي ، وخصائص  وممیزات المنظمة المتعلمة

ار الطاقات  في استنفاوتناول في الفصل الرابع موضوع الحوافز المادیة والمعنویة نظرا ألھمیتھ

تحدید مفھومھا وأنواعھا وأسالیبھا وبعض النظریات ذات الصلة ، جل المولدة للمعرفة، من أ

  .الستخدامھا على أفضل ما یمكن لتفجیر الطاقات الفكریة اإلبداعیة الكامنة لدى أفراد المعرفة

 كونھ من العملیات العقلیة الخالقة، إذ یحتل مكانا متقدما في الفصل الخامس ، تم التعرض إلى اإلبداع

یات العقلیة ذات العالقة بالمعرفة لتحدید مفھومھ وبیان خصائصھ ومستلزماتھ وكیفیة ما یخص العملفی

  تربیتھ ومراحلھ وعالقتھ بالذكاء وماھي معوقاتھ؟ 

وفي الفصل السادس، تم التعرض إلى موضوع غایة في األھمیة على المستویین القومي 

ى البلدان المتقدمة نظرا لما تتبعھ ھذه والمحلي وھو ھجرة الكفاءات ونزیف األدمغة من الوطن األم إل

  .الدول من سیاسات جاذبة للكفاءات على عكس السیاسات المتبعة في بعض الدول النامیة

وأخیرا الفصل السابع خصص لمناقشة األخالقیات وأخالقیات المعرفة بشكل خاص لبیان 

د بالمعاییر األخالقیة، إضافة إلى ث على التقییجل الحدعمل المعرفي بغایاتھ ووسائلھ من أأھمیتھا في ال

 إلى االختالفات األخالقیة، لوضع الحلول نتي تدفع بالعلماء والمفكریالتعرض لبعض األسباب اّل

  .المناسبة لذلك وبیان خطورة عدم االلتزام األخالقي

معرفة ھا ذات عالقة بال االھتمام بھذا الموضوع والمواضیع السابقة ألّنویؤكد مؤلف ھذا الكتاب أّن

ذي  في وقتنا الحاضر العنصر األھم اّلذي یعّدوتساھم بدرجة كبیرة في تكوین رأس المال الفكري اّل

  .رأس المال الماديیفوق أھمیة 
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سلطان كرماللي ترجمة ھیثم علي حجازي،  /مدخل تطبیقي:  إدارة المعرفة:الدراســة الرابعـة*

2005.  

لقة بإدارة المعرفة وكیفیة قیام المنظمات بھا، یھدف ھذا الكتاب إلى إیضاح الحقائق المتع

ویختبر مداخل مختلفة إلطالق مبادرات تنفیذ إدارة المعرفة ویبین كیفیة قیاس الموجودات غیر 

  .الملموسة واالستفادة منھا

  :ویحتوي على تسعة فصول

یة  یتحدث عن مفھوم أفضل الممارسات وكیف یمكن للشخص أن یقوم بعملیة تصو:الفصل األول

  .خطوة–ومدخل الخطوة 

تي تواجھھا مشروعات األعمال كافة بغض النظر عن أشكالھا  یدرس التحدیات اّل:الفصل الثاني

وأحجامھا، في القرن الحادي والعشرین وینعكس ذلك من خالل كیفیة مواجھة ھذه التحدیات، وكیفیة 

  .تي تؤثر في مشروعات األعمالمراقبة التغیرات الخارجیة اّل

یدرس صیغة إدارة المعرفة وأھمیتھا لمختلف مشروعات األعمال، كما یدرس ھذا :  الثالثالفصل

  .د بعض المنظمات في تطبیق إدارة المعرفةذي یقف وراء ترّدالفصل السبب اّل

    .تي سیتم القیام بھا من أجل تسھیل تولید المعرفة ونقلھا یبحث في العملیات اّل:الفصل الرابع

 االنترنت تعمل اآلن على التخلص من مل مع دور التكنولوجیا، ویؤكد حقیقة أّن یتعا:الفصل الخامس

 السواء ستكون في وضع جید  المنظمات الصغیرة والكبیرة على حّدالحدود الجغرافیة، وبالتالي فإّن

  .لتحقیق التمیز

واستقطاب  بناء ثقافة منظمیة، دارة المعرفة، ألّن ویبحث في أھمیة القیادة في إ:الفصل السادس

  .األعضاء واإلبقاء علیھم وتمكینھم ھي بمثابة إسھامات أساسیة في القائد المعاصر

 یبحث في مكونات الموجودات غیر الملموسة، وكیف تستطیع المنظمات استخدام :الفصل السابع

  .موجوداتھا غیر الملموسة لبناء قدرتھا التنافسیة

  .ات غیر الملموسة أو ما یعرف بنموذج تمیز األعمال یتعامل مع قضایا قیاس الموجود:الفصل الثامن
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 یركز على مرحلة البدء واالنطالق مع تقدیم حاالت على الصعید العالمي بھدف إظھار :الفصل التاسع

  .كیف یمكن للمنظمات تحدید الممارسة األفضل والقیام بعملیة تدقیق منظمي

  : الدراسة الخامســة*

- Knowledge Management Methodology: En empirical approach in core sectors in 

ESCWA member countries, 2003. 

 المعرفة ھي مورد یحتاج إلى إدارة، وھي تھدف ھذه الدراسة إلى رفع الوعي واإلدراك  بأّن

تسعى كما یتضح من عنوانھا إلى وضع منھجیة لتولید المعرفة ونشرھا وتقاسمھا في الدول األعضاء 

، مثلما تھدف أیضا إلى تسھیل تطبیق إدارة المعرفة، معتمدة على أن الترویج ) ESCWA( في

ھا تركز للمعرفة في ھذه المنظمة أساسي لتحقیق الكفاءة وتعزیز القدرة التنافسیة في الساحة العالمیة، إّن

  .على استعراض فوائد التعاون في تطویر مجتمع المعرفة

حق ومصادر، یشرح الفصل األول الخلفیة المفاھیمیة تتألف الدراسة من خمسة فصول مع مل

إلدارة المعرفة، ویصف الفصل الثاني بعضا من أفضل الممارسات التي أثبتت نجاحھا في إدارة 

المعرفة، ویتعامل الفصالن الثالث والرابع مع خصوصیات البیئة العربیة القادرة على التأثیر في 

 دراسة حالة معمقة لمبادرة إدارة المعرفة التي تضطلع بھا الث الثتطبیق إدارة المعرفة، ویقدم الفصل

ویقدم الفصل الرابع تحلیال  .وھي من كبار مشغلي االتصاالت في منطقة االسكوا" باتلكو" شركة 

 في منطقة االسكوا، ویرسم الفصل الخامس أخیرا منھجیة تقصاء یتعلق بالمعرفة كان قد أجريالس

  .ام إدارة المعرفة وكیف یمكن تطبیقھ في دول االسكوا األعضاءتتضمن خطوات عملیة لوضع نظ

  :الدراسة السادسـة*

Knowledge Management in librairies in the 21st century/ Tang Shanhong  -  

 تحصلت على درجة Tang Shanhongة  الخط المباشر وھو من تألیف اآلنسھذا المقال متاح على

   وھي تعمل اآلن في مكتبة 1994مات سنة ر في إدارة المعلویستالماج

Chainse défense science and technology information center (CDSTIC). 
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  http://www.nlc.gov.cn.culc/en/index.htm :  متاح على الخط المباشر  

دت في مقالھا ھذا ممیزات أو مواصفات إدارة المعرفة داخل المكتبات وحسب رأیھا حیث حّد

 من توفرھا ھي إدارة الموارد البشریة حیث تعتبر القلب النابض إلدارة المعرفة في أول میزة البّد أّن

المكتبات، حیث یعتبر المورد البشري المصدر األكثر أھمیة في نظام اقتصاد المعرفة وإدارتھا لما 

م المتواصل لعمال یمتلكھ من قدرات ومواھب لالمساك بالمعرفة، كما تؤكد على أھمیة التكوین والتعلی

المكتبة لرفع مستوى معرفتھم العلمیة وقدرتھم على اكتساب وإبداع المعرفة، باإلضافة إلى ذلك قامت 

نھا أن تروج تبادل المعرفة لمعرفة داخل المكتبات واّلتي من شأبعرض مجموعة من التقنیات إلدارة ا

ة المكتبة باستعمال نظریة إدارة المعرفة بین عمال المكتبة، كما تحدثت أو تطرقت إلى إعادة بناء ثقاف

  .تي تدعوا إلى الثقة المتبادلة، االنفتاح إلى أفكار الغیر، التشارك باإلمكانیات المتوفرةاّل

  :الدراسة السابعـــة*

- Knowledge Management practices in academic libraries: a case study of the 

University of Natal, Pietermaritzburg libraries/pearl M. Maponya 2004. 

  :على الخط المباشر

http://biliot.univercia-net/html/bura/ficha/params/id/906539html 

عرفة في تحسن خدمات  ھذه الدراسة تسعى إلى إبراز دور إدارة المیتضح لنا من عنوان المقال أّن    

ھا حیث استھلت الدراسة بمدخل عام حول مفھوم البیانات، عیة وتلبیة احتیاجات مستفیدیماالمكتبات الج

المعلومات، المعرفة وعالقة المصطلحات ببعضھا البعض ثم مفھوم إدارة المعرفة ودورھا في 

دارة المعرفة، وضحت الدراسة أن بیئة عمل المكتبة م تطرقت إلى المكتبات الجامعیة وإالجامعة ث

د مصادر المعلومات، تغیر عیة أھمھا تعّدما المكتبات الجح تحدیات على مستوىتغیرت وأصبحت تطر

احتیاجات المستفیدین ھذا ما یفرض علیھا إعادة النظر في الھیكل التنظیمي لھا مع تغیر أدوار العاملین 

  بھا كما وضحت الدراسة ممارسات إدارة المعرفة 
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شاطر أو التشارك ت بھا واقتناؤھا، المعیة انطالقا من إیجاد المعرفة أو خلقھا، اإلمساكافي المكتبات الج

  .مواصفات أو مؤھالت إدارة المعرفةبھا لتختم الدراسة ب

  :اإلجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیــة.2.1

  :حدود الدراســة.1.2.1

عند إجراء دراسة میدانیة یشترط على الباحث أن یقوم بتحدید مجاالت البحث التي تتكون 

الزمنیة  عتبر ركیزة أساسیة للبحث والمتمثلة في الحدود الجغرافیة،أساسا من عناصر محوریة ت

تحدید ھذه المجاالت الثالثة ھو في الحقیقة بمثابة توفیر أدوات أساسیة للتحكم في موضوع . والبشریة

  1.البحث

  :الحدود الجغرافیــة- أ

ت ھذه الحدود على وھي اإلطار الذي أجرینا فیھ دراستنا والذي تتوزع علیھ عینتنا، وقد تمركز

یة كلیات الموجودة على مستوى ثماننطینة، واّلتي تتوزع بدورھا على مكتبات جامعة منتوري قس

الدراسة وباعتبارھا  في عة، ولقد اكتفینا بمكتبات جامعة منتوري من أجل التحكم بطریقة أحسنماالج

  .من أكبر جامعات الشرق الجزائري

  

  

  

  .ألقســـام المشكلة لھاا  اسم المجمـــع  اسم الكلیـــة

  الطب، الصیدلة، جراحة األسنان  الشالي، الفوبور  كلیة الطب

كلیة العلوم اإلنسانیة 

  واالجتماعیة

المدینة الجدیدة، مدرسة اإلطارات العلیا، احمد 

  حماني

علم االجتماع، علم النفس ، الفلسفة التاریخ علم 

  المكتبات ، التربیة البدنیة والریاضیة

علوم طبیعیة ، الكیمیاء والفیزیاء والریاضیات شعبة الرصاص، الخروب، أحمد حماني،   علــومكلیة ال

                                                   
د فتحي  - 1 ات والمعلومات      . عبد الھادي، محم م المكتب ي عل اھرة البحث ومناھجھ ف ة،    : ، الق دار العربی ة ال  2003مكتب

  .89ص 
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  التغذیة والتغذي العلوم البیطریة  .المجمع المركزي

  كلیة علوم الھندسة
أحمد حماني، المجمع المركزي شعبة 

  الرصاص

إلكترونیك، ھندسة مدنیة، ھندسة میكانیكیة ھندسة 

   الكترتقي الكیمیاء الصناعیةتكییف، اإلعالم اآللي

كلیة علوم اقتصادیة 

  وعلوم التسییر
  علوم اقتصادیة، ع التسییر ع تجاریة  المدینة الجدیدة

كلیة  علوم األرض 

  والتھیئة العمرانیة
  أحمد زواغي، أحمد حماني

التھیئة العمرانیة، علوم األرض، الھندسة 

  .المعماریة، تسییر وتقنیات التعمیر

  الحقوق، علوم التسییر  تیجاني ھدام  ق والعلوم اإلداریةكلیة الحقو

  المجمع المركزي  كلیة اآلداب واللغات
اللغة العربیة وآدابھا اللغة الفرنسیة اللغة 

  االنجلیزیة ، الترجمة

  1- قسنطینة–توزیع األقسام والمجمعات على الكلیات الموجودة بجامعة ): 01(جدول رقـم

  :الحدود الزمنیـــة-ب

تي استغرقتھا ھذه الدراسة ابتداءا من شھر أكتوبر إلى غایة شھر جویلیة ة الزمنیة اّلالمّدوھي 

ة إلى قسمین، حیث في الفترة الممتدة من شھر أكتوبر إلى غایة شھر ماي كانت ویمكن تقسیم ھذه المّد

من منتصف ثم االنطالق بعدھا في القسم المیداني ابتداءا ) القسم النظري(مخصصة للجانب النظري 

شھر جوان، وبعد تحدید المجال الجغرافي واختیار عینة الدراسة، قمنا بتحدید وسائل جمع البیانات، 

تصمیم استبیان حیث وضعت مجموعة من األسئلة إلجراء بعض المقابالت االستكشافیة فیما بعد قمنا ب

خلص إلى االستبیان ا لتجریبي من أجل اختبار العبارات المكونة لالستبیان وإجراء تعدیالت علیھ

النھائي، أما عملیة التوزیع فقد بدأت منذ السابع من شھر جویلیة إلى غایة الثاني عشر من نفس الشھر 

  .واسترجاعھا في نفس الفترة

  :الحدود البشریــة-ج
                                                   

جامعة منتوري : تكنولوجیا المعلومات و دورھا في دعم التوثیق و البحث العلمي .ابن السبتي، عبد المالك 1
  200.ص.2002علم المكتبات،: قسنطینة. دكتوراه دولة.قسنطینة نموذجا
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شملت حدود الدراسة البشریة المكتبیین العاملین في المجال الجغرافي المحدد وعدد ھؤالء ھو 

  :موزعین كمایلي 1 مكتبي82

  

  عدد المكتبین  الرتبة في السلم الوظیفي

  01  محافظ رئیـسي

  08  محافــظ

  35  ملحق بالمكتبـات الجامعیة

  38  مساعد بالمكتبـات الجامعیة

  82  المجــموع

   توزیع عدد المكتبیین حسب الدرجة في السلم الوظیفي): 02 (جــدول رقم

ھ ّن، بمعنى أتجمع منھ البیانات المیدانیة، وھي تعتبر جزء من الكّلذي مجتمع الدراسة اّل   إّن العینة 

  . علیھا الدراسةعلى أن تكون ممثلة للمجتمع، لتجرىتؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع 

فالعینة ھي جزء معین أو نسبة معینة من أفراد المجتمع األصلي، ثم تعمم نتائج الدراسة على المجتمع 

  الخ ...2، مدنا،أحیاءاتكون أشخاصكلھ، ووحدات العینة قد 

  :وسائل جمع البیانــات.2.2.1

 البحوث العلمیة في كافة مستویاتھا ومختلف تخصصاتھا بحاجة إلى استخدام مجموعة أو ّنإ

من أجل تحقیق أھداف  و. بعض من أدوات تحصیل البیانات، في سبیل توظیفھا داخل متن تلك البحوث

  .ة المستخدمة في دراستنا مجسدة في استمارة االستبیانالدراسة، كانت األداة الرئیسی

    :بناء استمارة االستبیان  - أ

                                                   
وظفین    -1 صلحة الم سؤول م سید م ع ال ة م وري .مقابل ة منت سنطینة .  جامع رج اإلداري.ق ـ :  الب ثالطاب  ق الثال
]24/06/2008.[  
ة          . شید زرواتي، ر  -2 وم االجتماعی ة البحث العلمي في العل ر . 1ط. تدریبات على منھجی  .ص. 2002 ،]ن, د: [الجزائ

191.  
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بعد اطالعنا على الدراسات السابقة في الموضوع، قمنا بإعداد استمارة االستبیان وذلك لجمع 

  البیانات والمعلومات من أفراد عینة الدراسة وتتكون االستمارة المعتمدة داخل البحث 

ة  ن أربع اورم سمح ة   رئی صص لمعرف ا خ ور األول منھ ات بیة المح ق یان وث تتعل ول المبح ة ح : أولی

دورات ال           ى، المستو ربالجنس، العم  وظیفي، التخصص، عدد ال سلم ال ي ال ة،   التعلیمي، الدرجة ف تدریبی

  .مدة الخدمة في المكتبة

  : فكان تنظیمھا على النحو التالي المحاور المتبقیةأما

 مدى إدراك اختصاصي المعلومات بما فیھم المسؤولین ألھمیة المعرفة  تناول:ور الثانـيالمحـ*

) مكتبات جامعة منتوري، قسنطینة(معیة ا المعرفة داخل المكتبة الجودورھا في إیجاد نظام إلدارة

  . عبارات10واشتمل ھذا المحور على 

مھارات الواجب اكتسابھا  تناول عالقة إدارة المعرفة بعلم المكتبات والمعلومات وال:المحور الثالـث*

ن في إدارة المعرفة یختلف عن یوتوفرھا في فریق عمل المكتبة إضافة إلى توفر التخصص كون التكو

  . عبارة11التكوین في علم المكتبات والمعلومات واحتوى ھذا المحور على 

  خصص لقیاس درجة تقاسم وتشارك المعرفة داخل مكتبات جامعة منتوري،:المحور الرابـع*

  . عبارة12قسنطینة باعتبارھا من أھم ممكنات إیجاد نظام إلدارة المعرفة، واشتمل على 

 خصص لمعرفة ما إذا كانت مكتبات جامعة منتوري قسنطینة تمتلك خطة :المحور الخامـس*

 في توضیح رسالة المكتبة وأھدافھا، واشتمل ھذا المحور اإستراتیجیة لتسییر مكتباتھا، نظرا ألھمیتھ

  1لیكرترینسیس ( تساؤالت الدراسة، مقیاس  عبارات وقد استخدمنا في اإلجابة على09على 

Rensis Likert(وفق تدرج خماسي حیث تم اختیار إحدى اإلجابات ،)غیر متأكد- موافق- موافق جدا -

  وكان ذلك في المحور األول، ونفس الشيء بالنسبة ) أعارض- یر موافقغ

                                                   
ة             -1 ة    Cheyenneوھو عالم اجتماع أمریكي، ولد في مدین ي  Wyoming    بوالی ي   1903اوت 5  ف وفي ف  م، وت

ة   Ann arborمدینة   ي   Michigan بوالی ى درجة   1981سبتمبر  3، ف اع      حاصل عل م االجتم ي عل اكلوریوس ف  الب
ام        اس لیكرت الخماسي      1926واالقتصاد من جامعیة میتشجن ع د مقی ذي      العمل األ 5-1 م، یع ر شھرة للیكرت وال كث

ا ل ان نتاج وان ك دكتوراه بعن الة ال ي رس ھ ف ات  : بحث ف االتجاھ اس مواق لوب لقی  Technique for theأس
measurement of attitudes            
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 للمحور الرابع أما في المحور و كذلك بالنسبة  تیار إحدى اإلجابات یقوم المبحوث باخللمحور الثاني 

  ).الیوجد- ضعیف- مقبول- جید- ممتاز( باستخدام إحدى الدرجات  یقیمالثالث فلھ أن

باإلضافة إلى عبارة ) 42( على في صورتھا النھائیة) استمارة االستبیان(وقد احتوت أداة الدراسة 

ل للمبحوث لیدلي برأیھ واقتراحاتھ باإلضافة إلى مایراه من جل فتح المجاسؤالین مفتوحین من أ

صعوبات تواجھھ داخل مكتبتھ للتعبیر عما یمتلكھ ویسعى إلى تحقیقھ وكذلك من أجل استعمالھا في 

 .التحلیل فیما بعد

 

 

  

  :االستبیان التجریبـي-ب

جل االنتباه أسي في ھذا النوع من الدراسات من یعتبر أداة من أدوات جمع البیانات وھو أسا

إلى قضایا مھمة في الدراسة شریطة أن تكون األسئلة تغطي كافة المجاالت والفرضیات األساسیة 

  .للدراسة وجوانب الموضوع

 10 وكان عدد االستمارات الموزعة ھو  األولیةقمنا بتوزیع استمارة االستبیان في صورتھا

 :جاعھا فیما بعد وذلك من أجلاستمارات، وزعت مباشرة بالید إلى المبحوثین لیتم استر

  قیاس مدى فھم األسئلة أو العبارات من طرف أفراد العینة -    

  .تي لم تلق اھتمام من طرف المبحوث أو تعدیلھا حذف بعض العبارات اّل-    

  . إضافة أسئلة أخرى ربما یقترحھا المستجوب نفسھ-    

النتائج نفسھا حیث یمكن من خاللھ ذي یعطي نتائج متقاربة أو فاالستبیان التجریبي ھو اّل

  .مقارنة إجابات المبحوثین ومدى التوافق بینھا وبین إجابات االستنان النھائي

مارات بطریقة عشوائیة مباشرة إلى المستجوبین بعد موافقة مسؤولین وقد جرى توزیع ھذه االست

  .المكتبات
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  :ضبــط المصطلحات. 3.2.1

 استشاري المعلومات، ضابط المعلومات یھتم بتجمیع المعرفة  ھو المكتبي،: اختصاصي المعلومات-

وتوزیعھا، إضافة إلى تنظیم مصادر المعلومات وإتاحتھا إلى المستفیدین ودعم نظام المشاركة في أداء 

  .المھام والنھوض بالبحث العلمي

اه تحقیق أھدافھا،  عملیة نظامیة تكاملیة لتنسیق أنشطة المنظمة المختلفة في اتج:ةــــ إدارة المعرف-

كما تعزز قدرة المنظمة لالحتفاظ باألداء المنظمي المعتمد على الخبرة والمعرفة وتحسنیھ، كما تتیح 

  .فر منھا وتطویرھا والمشاركة بھا وتطبیقھا وتقییمھاالمتوفرصة تحدید المعرفة المطلوبة وتوثیق 

ملین في تي تعمل على تجھیز العافیة، اّلو ما یعرف بنظم المعلومات المعرأ: ةــنظام إدارة المعرف -

إضافة إلى الوصول إلى  ،االتصاالت، ووسائل إدارة الوثائقالتحلیالت،  ،الحقل المعرفي بالرسومات

  .مصادر المعلومات والمعرفة الداخلیة والخارجیة

یة لھا تي تتصف بالمظاھر الخارج ھي المعرفة المنظمة المحدودة المحتوى اّل:ةــالمعرفة الصریح -

  .ویعبر عنھا بالكتابة والرسم والتحدث وتتیح التكنولوجیا تحویلھا وتناقلھا

 في عقول األفراد وسلوكھم وتشیر إلى الحدس والبدیھة ةھي المعرفة الموجود: ةـــالمعرفة الضمنی -

تقل ھا معرفة خفیة تعتمد على الخبرة ویصعب تحویلھا بالتكنولوجیا بل ھي تنواإلحساس الداخلي، أّن

  .بالتفاعل االجتماعي

لھم اھتمامات مشتركة  ون مع بعضھم البعض أولم یع یتم بین شخصین أو أكثر:ةــالتشارك بالمعرف -

من خاللھ یمكن مناقشة مواضیع، وتبادل األفكار للخروج بمعلومات ومعارف جدیدة مشتركة یمكن 

  .من خاللھا تحقیق أھداف المكتبة

 القوة ونقاط ط والتھدیدات، نقاصتحدد فیھا رسالة المكتبة، أھدافھا، الفر ھي خطة : اإلستراتیجیــــة-

  .ثم وضع سیاسة لصیرورة العمل بالمكتبةم تشخیص المشاكل وإیجاد الحلول الضعف ومن ث

ذي فعلناه في الماضي أو حدث في ول إلى الفعل اّلالخبرة تعني التجریب، وھي تح: راتـــالخب -

 في العمل أو في الحیاة الشخصیة، وعندما تتعمق معرفة الفرد بالتجریب دةالماضي في قضایا محّد
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یصبح خبیرا، فالشخص الخبیر ھو شخص یعرف ما یعمل وھو أول شخص یدفع اآلخرین لذلك العمل 

  .من خالل تحسین قدراتھم على ربط األسباب بمسبباتھا وبنتائجھا

ة للمؤسسة وتصبح المھارات مع الزمن الطویل  ھي المعرفة بكیفیة عمل األشیاء القیم:اراتــالمھ -

  .قدرات جوھریة للمؤسسة تعزز من خالل البرامج التدریبیة وتقویم األداء

 یعود الذكاء إلى القدرة على اكتساب وتطبیق المعرفة، فھو القدرة على بناء وتحسین : الذكــــاء-

  .تي یمكن استخدامھا في اتخاذ القراراتالمعرفة ونقلھا من المعرفة الضمنیة إلى المعرفة الصریحة اّل

 ھو تغییر في السلوك واألداء نتیجة للتجربة، ومن خالل الدراسة والتدریب تكتسب : التعلــــم-

المعرفة والمھارة، وھو قدرة فطریة على اإلدراك وھو ینمو مع الوقت والیمكن أن یوجد عند اآللة 

  .و تنظميكالحاسوب، ویقسم إلى تعلم  فردي، أو جماعي أ
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  :الفصل الثاني

                              من المكتبي إلى اختصاصي المعلومات     

    .تمھیـد

  .التعریف بمھنة المكتبي.1.2

  . التطور التاریخي للمھنة المكتبیة.2.2

  .الوظیفة التعلیمیة للمھنة المكتبیة.3.2

  .أسس المھنة المكتبیة و مقوماتھا.4.2

  .تكوین المكتبیین.1.4.2

  .التنمیة المھنیة للعاملین في قطاع المكتبات والمعلومات.2.4.2

  .أخالقیات المھنة المكتبیة.3.4.2

  .التشریع القانوني للمھنة المكتبیة.4.4.2

  .جمعیات المكتبیین و عالقاتھا بالمھنة المكتبیة.5.4.2

  .الجیل الجدید لمھنة المكتبي.5.2

  .تعریف اختصاصي المعلومات.1.5.2

  .لتحول من المكتبي إلى اختصاصي معلوماتأسباب ا.2.5.2

  .المبادئ الجدیدة لوظیفة اختصاصي المعلومات.3.5.2

  .اختصاصي المعلومات والمھن الجدیدة.6.2

    .خالصة الفصل
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  :دــتمھی

ات،       یمّر ع المعلوم ى مجتم صناعي ودخوال إل  العالم حالیا بمرحلة انتقالیة خروجا من المجتمع ال

ة، إضافة          ھذه المرحلة تسیر ع    ات وإدارة المعرف صاد المعلوم ي اقت ل ف دة تتمث ات جدی ا محرك ى جلتھ   إل

شاط           ا محورا للن ة واالتصاالت وجعلھ ة المعرف مفاھیم أخرى جدیدة تسیر بالمجتمع نحو استثمار وتنمی

  .البشري بكل أشكالھ

فة مناسبة   كل فرد في ھذا العصر مھما كانت مھنتھ في حاجة ماسة إلى معلومات مناسبة بتكل       إّن

ا أنّ         دة لمؤسستھ وإنتاجھ، وبم ة تنافسیة جی وفر    من أجل تسییر عملھ وضمان نجاحھ، ومكان ن یت ك ل  ذل

ع التطورات           ی بتوفیر اختصاص  ویتحقق إالّ  ابلین للتكیف م رات ق ة التغی ي معلومات قادرین على مواجھ

  :اسیة التالیةیتناول ھذا الفصل النقاط األس .التكنولوجیة وتعقد احتیاجات المستفیدین

  .التعریف بمھنة المكتبي ومقوماتھا -      

  .التحول من المكتبي إلى اختصاصي المعلومات -      

  .الكفاءات الواجب توفرھا في اختصاصي المعلومات -      

  .المھام والمھن الجدیدة الختصاصي المعلومات -      
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  :يــالتعریف بمھنة المكتب.1.2

ة المكتبي ارتباطا وثیقا بطبیعة المھام المسندة إلى المكتبي وبنوع المؤسسة یرتبط تعریف مھن

 ، من ینشط في مكتبة سواء كانت مكتبة عامةسمي مكتبي كّل أو المعلوماتیة اّلتي یعمل بھا فنالتوثیقیة،

ن  من یعمل في مركز للتوثیق وتسمیة أرشیفي لمن كاجامعیة ونستعمل تسمیة وثائقي لكّل، أو مدرسیة

  .یعمل في مركز األرشیف

تي یتواجد بھا المكتبي ھ ورغم اختالف ھذه التسمیات وارتباطھا بنوع المؤسسة اّلوالحقیقة أّن

  .تي یحققھایمكن الربط بینھا من خالل مبادئ العمل المكتبي واألسس اّل

موعات وما یتبعھا من قوم بھا المكتبي والمتمثلة في بناء المجتمدنا على المھام المحوریة اّلتي یوإذا اع 

فھرسة، (إجراءات االقتناء والتزوید إضافة إلى تحلیل المعلومات وما یبقى علیھ من عملیات تقنیة 

تي تبنى على الخدمة المرجعیة وأخیرا خدمات المعلومات اّل...) ف واستخالصی تكش،تصنیف

  .واإلحاطة الجاریة والبث االنتقائي وخدمات اإلعارة

تي تھتم برصد اإلنتاج الفكري ومعالجتھ وحفظھ الوظیفة اّل: ھانة المكتبي بأّنیمكننا أن نعرف مھ

  .ووضع وسائل استرجاعھ خدمة للمستفیدین من مختلف األصناف والمستویات

الوصول إلى المعلومات بطریقة سھلة وفعالة لھ أھمیة متزایدة وكبیرة لجمیع قطاعات المجتمع،  إّن

 أھمیتھم سوف ّنن بصورة كبیرة في ھذا المجتمع، وإن مطلوبیومتخصصوا المعلومات سوف یكونو

ل على األھمیة المتزایدة لمھنة المكتبي ولدورھا في  وھذا ما یّد1."تزداد ومكانتھم سوف تكون بازدیاد

  .مختلف مجاالت الحیاة االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة

 وتطورت تزامنا مع تطور وتنوع وسائل      عرفت مھنة المكتبي تطورا كبیرا، فلقد تغیرت مھامھ

 جدیدة حتى في ا ذاتھ جعل مھنة المكتبي تأخذ أبعادعملھ، وھذا الترابط بین الوسیلة والعمل في حّد

إلى اختصاصي التسمیة ذاتھا فأصبحنا نتعامل مع المكتبي، الوثائقي، األرشیفي إلى أن وصلنا 

لمؤسسات التوثیقیة في جمیع المستویات وفي ث تسمیة للعاملین في مختلف االمعلومات وھي أحد

                                                   
ة المستقبل    تقنیة المعل  . الھوش، أبو بكر محمود    -1 ات ومكتب ة    : اإلسكندریة  .وم ة اإلشعاع الفنی ة ومطبع  .1996 ،مكتب

  .220ص 
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تكنولوجیا المعلومات وتطور األوعیة المكتبیة وظھور شبكات لجمیع التخصصات العلمیة كانعكاس 

  .وأنظمة اإلعالم الحدیثة

وبناءا على ھذا التطور التسلسلي والمرحلي لمھنة المكتبي والتسمیات المختلفة في المكتبات 

لى مختلف التسمیات التي تطلق على العاملین بقطاع یف والبحث نتطرق إ التوثیق واألرشومراكز

  :المعلومات والمكتبات والتوثیق

  :يــالمكتب.1.1.2

ھا كانت تعتبر ّنوأتي عرفتھا المكتبة، خاصة تالزم تطور مھنة المكتبي مع مختلف التطورات اّل

ول عن المكتبة یلقى احتراما كبیرا  الروح عند فراعنة مصر، حیث كان القائم أو المسؤإلنعاشمكانا 

، والحارس وھي حافظ الكتب، األمین:  وقد نسبت لھ مجموعة من التسمیاتذي یعیش فیھفي الوسط اّل

  .ھا على من یعمل ویشرف على تسییر المكتبةل كّلتسمیات تّد

 ، حیث تغیر مفھوم العملبیر في تطویر مفھوم مھنة المكتبيلقد كان لظھور اإلسالم دور ك

  .المكتبي وتغیرت معھ التسمیات

ة     إّن ة االنجلیزی ي اللغ رف ف ا یع ة لم و ترجم ي ھ صطلح مكتب " librarian"م

ر أنّ        " Bibliothécaire"والفرنسیة ة، غی ین المكتب ة     ویقابلھ في اللغة العربیة أم ھ قریب ر وظائف ذا األخی  ھ

ي           ام المكتبي ومسؤولیتھ ف ى مھ ھ إل ة أو   إلى تسییر المحفوظات والسجالت من إدارة المعلومات بالمكتب

  1.مركز المعلومات

ضھا و مجموعة من الوظائف المرتبطة ببعفالمكتبي ھو من توكل لھ مسؤولیة القیام بوظیفة أ

إلى  على مستوى المكتبة وتقدیمھا ة الموجودقالبعض من أجل تیسیر الوصول إلى المعلومات والوثائ

 دعم عملیة التدریس والتكوین سواء على مستوى ھ مسؤول عنّنجمھور المستفیدین منھا، كما أ

  2.المكتبة أو المؤسسات الملحقة بھا

                                                   
  .75. ص. 1985دار المریخ، : الریاض. المدخل إلى علم المعلومات والمكتبات.  بدر، أحمد-1

2- Le coadic, Yves f, Molet, michel. Dictionnaire encyclopédique de l’information et 
de la documentions. Paris: Nathan, 1997.P.75.  
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تغیر مفھوم العمل المكتبي بصفة واضحة وأصبح یقوم على أسس علمیة حیث أصبح یعرف 

اختصاصي معلومات على درجة من التأھیل العلمي والتدریب العملي یسمح لھ بإرشاد األستاذ :" ھبأّن

  مستویاتھالب والجمھور العام على اختالف م المدرسي والطالجامعي والمعل

  1"معلومات ضمن فرق البحوث والدراساتلل ا ھذا األمین أصبح مستشار التعلیمیة والثقافیة، أي أّن

 أي كان یستطیع اس ولیس مھنة المكتبي لیست مھنة صالحة لجمیع الّنومن ثم یتضح لنا أّن

ھ من أداء وظائفھ على أكمل  أن تتوفر فیھ شروط وخصائص تمكّن البّدھذه المھنة، فمن یقوم بھاالقیام ب

دة، فالمكتبي إذن ھو شخص تلقى تكوینا في ھ یتعامل مع فئات مختلفة وشرائح متعّدوجھ خاصة وأّن

مجال تخصصھ، واكتسب معارف تمكنھ من تسھیل الوصول إلى المعلومات وإتاحتھا للمستفیدین منھا 

  . ودرجاتھممھما كانت مستویاتھم

  :يـــالوثائق.2.1.2

أخصائي الوثائق أو الوثائقي في أبسط تعریف لھ ھو من تسند لھ مھمة تنظیم الوثائق من خالل 

  .عملیات إداریة وفنیة ثم حفظھا من أجل الرجوع إلیھا وقت الحاجة واستعمالھا لغرض معین

 بالتحقیق في جوھر الوثائق اّلتي ب ما یكتب وثیقة وبالتالي فالوثائقي مطالھ لیس كّلّننحن نعلم أ

 یخضع لمنھجیة علمیة ھادفة ي ولھذا فالعمل الوثائقر مدى صالحیتھا لالستعمال،قوم بمعالجتھا لیقری

انطالقا من فھرسة الوثیقة إلى غایة حفظھا لتصبح جاھزة لإلجابة على أي استفسار أو اتخاذ أي قرار 

  .في الوقت المناسب

تي توجد في الوثیقة التي ر استعمال المعلومات اّلیسیلوثائقي ھو ت الھدف من العمل اإّن"

 براءات ، التقاریر،الدوریات، النشرات: أصبحت وعاء یحمل معلومات ذات قیمة علمیة مثل

  2. "وما كان مماثال لھا من المدونات الخطیة... االختراع

                                                   
  .76ص . المرجع السابق .بدر، أحمد -1
د-2 د محم شامي، أحم ات والمعلومات. ال وعي لمصطلحات المكتب م الموس اض.المعج ریخ، :  الری ، ص 1988دار الم

383.  
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 فھناك  كّل عمل،  وأھدافھناك من فرق بین العمل الوثائقي والعمل المكتبي من خالل مقاییس

  من یعتبر الوثائقي ضابط للمعلومات كون مھمتھ ترتكز على تجمیع الوثائق، تنظیمھا ثم 

تي تساعده في جمع الوثائق ومعالجتھا حفظھا وتخزینھا، ومن ثم فھو یبحث دائما عن الطرق اّل

ر یستي یمكن من خاللھا أن ییھتم أكثر بالطرق والوسائل اّل واسترجاعھا، لكن في المقابل نجد المكتبي

الوصول إلى المعلومات وتوفیرھا لمن یحتاج إلیھا، لكن في حقیقة األمر وبالنظر إلى الھدف المنشود 

ة لجال وھي خدمة معاأو یلتقیان عند نقطة واحدة أ كانتر كل من الوثائقي والمكتبي یشنجد أّن

  .أو معنويالمعلومات وإیصالھا لمن یبحث عنھا مھما كان شخص مادي 

صالھا      مھما تضاربت اآلراء حول المھنة الّ  " ات؟ أم انف م المكتب ا بعل دى ارتباطھ تي یقوم بھا الوثائقي وم

د أّن ي تؤك ھ فھ اھو إّالعن ق م ات، إّال التوثی م المكتب ن عل ب م تھ  ّن أ جان ھ ودراس یتھ وطبیعت ھ خاص ھ ل

  1"تي یجب إدراكھا للعمل في ضوئھاالخاصة اّل

  :ياألرشیــف.3.1.2

ی صطلح أرش ق م ّلیطل ى ك ائق اّلفي عل ف الوث ظ لمختل ة الحف ھ مھم سند ل دة  من ت شكل فائ ي ت ت

لّ           ستوى ك ى م ضروریة عل ن ال ن المھ یف م ة األرش ر مھن ة، وتعتب ة تاریخی ة أو قیم  إدارة أو علمی

ستدعي وجوب وجود        وأوثائق   الرجوع إلىمؤسسة مھما كان نوعھا ألنّ  ین ی ي ظرف مع معلومات ف

ي أنّ   شخص مخ   ذا ال یعن ة، لكن ھ ذه المھم ام بھ دّ    تص للقی ذا الح د ھ یفي تتوقف عن ة األرش د  مھن ، فبع

ة في انجاز وسائل البحث           لالقیام بالمعالجة المادیة ل    ة المتمثل وثائق أو التشخیص وكذلك المعالجة الفكری

   2:یقوم بنشاطات ثقافیة وعلمیة أبرزھا

  .وبة من طرف الباحث أو القارئالبحث في األرصدة عن المواضیع المطل*    

   .لحة األرشیفیئات في تنظیم طریقة العمل في مصمساعدة المؤسسات والھ*    

  .تنظیم معارض حول دور الوثیقة في كتابة التاریخ*    

                                                   
  .58ص . 1986،  الشركة العالمیة للكتاب:بیروت . الوثائق والمحفوظات:علم اإلعالم.  طباع، عبد اهللا أنیس-1
ھام  -2 ة، س یم والم.كركی ف األ التنظ ائق والوص ة للوث ة الفنی وطنيعالج یف ال ي األرش یفي ف ات . رش ة المكتب مجل

  57 . ص.1.ع. 2.مج.2003.قسنطینة، دیسمبر . والمعلومات
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مساعدة المؤسسات والھیئات في تكوین اإلطارات المختصین في تنظیم وتسییر مصالح *    

  .األرشیف

  : األرشیفي ھوي لمصطلحات المكتبات والمعلوماتالمعجم الموسوعحسب 

ذي یوفرھا للباحثین عند الطلب، كما یشرف على تقویمھا القیم على السجالت والوثائق وھو اّل"

  .1"ھا كما یقوم بتقدیم خدمات المعلوماتنھا وحفظھا وصیانتھا وترتیبھا ووصفوالتخلص م

شیفیة واالعتماد علیھا في تخزین واسترجاع  دخول تكنولوجیا المعلومات إلى المؤسسات األرإّن

 وأدى إلى تطویرھا فلم یعد یقتصر عملھ على المجال اإلداري بل يالمعلومات أثر على مھام األرشیف

الخ وھو في ھذه النقطة یلتقي مع ... یتعامل مع الباحثین والمؤرخینأصبح بمثابة مستشار أبحاث

ي داخل المكتبات الجامعیة ومراكز البحث والتوثیق ذي یعمل على خدمة البحث العلمالمكتبي اّل

  .وغیرھا

 ھناك نقاط رشیفي نجد أّن، األ الوثائقي،المكتبي: من خالل ما تقدم حول المصطلحات الثالث

 أو مركز أرشیف وھذه النقاط ، من یعمل على مستوى مكتبة، مركز توثیقمشتركة تجمع بین كّل

  :تتمثل في

  . للجمھور بكل فئاتھتقدیم الخدمة*           

  .وجود تقنیات عمل ومھارات یجب اكتسابھا من طرف المھني*           

  .توفر إنتاج فكري أو مادة علمیة تحتاج إلى المعاجلة*           

  .وجود قواعد أخالقیة وسلوكیة تنظیم عالقات أصحاب المھنة*           

  .الواجبات المھنیةد الحقوق ووجود نصوص قانونیة تحّد*           

  

  

  

                                                   
  .86 . ص. المرجع السابق. أحمد محمدالشامي،- 1
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  :يــالتطور التاریخي لمھنة المكتب.2.2

تي عرفھا اإلنسان، فقد تزامن ظھورھا مع ظھور تعتبر مھنة المكتبي من المھن العریقة اّل

قافات الشعبیة تي میزت الحضارات والثتي كانت تحوي مختلف األوعیة التاریخیة اّلالمكتبات القدیمة اّل

  .لح المكتبي تغیر وتطور عبر العصور تماشیا مع تطور مفھوم المكتبة مصطّنالمتعاقبة، لھذا فإ

راھا م تكن كاّلتي ناختلف مفھوم ومدلول المكتبة عبر العصور، فالمكتبة في العصور القدیمة ل

د أنواعھا وتطور خدماتھا وطرق تنظیمھا، وبالتالي فتغیر محیط العمل في الوقت الحالي من حیث تعّد

  .ى تغیر المھام والوظائف المسندة للقائم على المكتبةیؤدي بالضرورة إل

 ذاتھ لم یكن مصطلح موحد بین جمیع الحضارات في العصر القدیم،  مصطلح مكتبة في حّدإّن

 الحامل المستعمل عندھم لحفظ المعلومات ھو ألّن" وحاتبیت الّل"فقد استعمل السوماریون مصطلح 

لقوا علیھا قاعة كتابات مصر أو مكان إنعاش الروح، وإذا انتقلنا ما الفراعنة فقد أط، أاأللواح الطینیة

 في حین استعمل الرومان كلمة للداللة على المكتبة،" Bibliotheca:"إلى الیونان وجدنا مصطلح 

"libri "تي تعني الكتاب نفسھ ومنھا اشتقت كلمة اّل"library "تي تعني مكان للبحث والمطالعةواّل.  

 فقد  بعد القرن التاسع عشركتبة في الوطن العربي لم یكن مستخدم إّالبالنسبة لمصطلح م

  1.لداللة على المكتبة، و بیت لاستعمل العرب كلمة دار

رفون على إدارة  وجود مكتبات لحفظ اإلنتاج الفكري أدى بالضرورة إلى إیجاد أشخاص یشإّن

نھ، وبالتالي فمھنة المكتبي كانت جل حمایة التراث الفكري وتسھیل االستفادة مھذه المؤسسات من أ

 من تحصیال حاصال ألحداث سابقة لھا، فظھور الكتابة تسبب في إیجاد أفكار وانجازات علمیة البّد

  ار ووجود مادة علمیة مكتوبة استدعى  من االندثتدوینھا لحمایتھا

 بھذه المھام من ضرورة إیجاد أماكن خاصة لجمعھا والحفاظ علیھا ومن ثم استلزم ذلك وجود من یقوم

  1.خرة وتسھیل تداولھ من جیل إلى جیل آ ومعالجة لكل ما ینتج في میادین المعرف، تنظیم،جمع

                                                   
صطفى  -1 ي م ان، ربح ین  وعلی داوي، أم ي عل   . النج ة ف ات مقدم ات والمعلوم ان.م المكتب ة  : عم ر للطباع  دار الفك

  .5 ص 1999 ،والنشر
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 ربیة اإلسالمیة بتاریخ المكتبات ارتبط تاریخ المھنة المكتبیة والمكتبیین في الحضارة الع

ى الذاكرة والحفظ ولھذا لم  عل العرب قبل اإلسالم لم یھتموا بالتدوین فقد اعتمدوا أساساوالمعروف أّن

تي كانت ن لدیھم سجالت مدونة أو ما یشكل مكتبة ویمكن ربط ذلك بنمط الحیاة البدویة واألمیة اّلیك

 سعف ، وشرة قبل اإلسالم، إضافة إلى انعدام مواد جیدة للكتابة ماعدا عظام الحیوانات، الرقتمن

  .النخیل

أثر كبیر في ظھور التدوین وبدایة االھتمام بھ، ن الكریم لقد كان لمجئ اإلسالم ونزول القرآ

 شكل كتاب بالمفھومین العلمي والمادي ى علهللا ھو أول نص باللغة العربیة ظھرحیث یعتبر كتاب ا

ذي نعرفھ عن الكتب، كما كان لتدوین الحدیث النبوي الشریف أثر ایجابي في تطور التدوین عند اّل

ت اإلسالمیة وازدھرت في العصر العباسي نظرا الزدھار المسلمین، ومن ثم ظھرت أولى المكتبا

 وتمیز 2.حركة التألیف وتشجیع العلماء وانتشار صناعة الورق وبالتالي تطور مھنة الوراقین

لھام كبیر بمختلف العلوم میة بكونھم أصحاب ثقافة واسعة وإالمكتبیون األوائل في الحضارة اإلسال

 اإلسالمي سایرت تطور  مھنة المكتبي في الوطن العربيالقول بأّنیمكن   و...الدین، الطب، كالفلسفة

  :ورقي الحضارة اإلسالمیة وانحطت بانحطاطھا ویمكن تلخیص ذلك في المراحل التالیة

   .زول القران الكریم وتدوین الحدیثروز مع ظھور التدوین ونبدایة الب - أ      

  .مرحلة النمو والتطور في العصر العباسي -      ب

  .مرحلة التقھقر واالنحطاط ابتداء من القرن السابع الھجري - ج     

ي خاصة بعد تعرض قل الغیاب الكّلت مھنة المكتبي في التخلف إن لم نومنذ تلك الفترة استمر      

ر في معظم البالد العربیة لمختلف أشكال االستعمار حتى جاء القرن العشرین وظھرت حركات التحّر

 االھتمام ربیة ظھرت المدارس والجامعات وبدأ وبعد استقالل البالد الع،إلسالميالوطن العربي وا

  .بتكوین المكتبیین وتطویر المكتبات بمختلف أنواعھا ومن ثمة االھتمام بالمھنة المكتبیة من جدید

                                                                                                                                                                               
بیح-1 راھیم ، ص اد ، إب رون ، حم د وآخ ة    . أحم ة المكتبی ة والثقاف ة العربی ان .المكتب شر     دا: عم د للن ة الحام ر ومكتب

  .102 ص ] د، ت[والتوزیع،        
  .19 . ص. المرجع السابق. النجداوي، أمینعلیان، ربحي مصطفى و -2
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رن الحادي عشر وزوال سیطرة الكن        اظھور الحركات اإلصالحیة في أوروب     س  خالل الق ة أدى ی

ور الج   ى ظھ لّ إل ي ك ات ف ا  امع سا، ایطالی ا و  و، من فرن ور   بریطانی ة وظھ اة العلمی م تطویر الحی ن ث  م

  1.المكتبات والقائمین علیھا سواء كانت مكتبات على مستوى اإلدارات الكنائس الجامعات

 ساھم في زیادة 1544في القرن الخامس عشر " غوتن بارغ"ظھور الطباعة على ید األلماني 

ین إخراج األوعیة الفكریة، كما شھد القرن السابع عشر ظھور العدید من اإلنتاج الفكري وتحس

لقد أدى قیام م، 1659م، برلین 1642 فرنسا م،1602أوكسفورد : المكتبات الوطنیة في أوروبا مثل 

یف القائمین على م إلى ظھور مكتبات الجامعات والمكتبات العامة مع توظ1789الثورة الفرنسیة عام 

نة المكتبیة إلى ما بعد الحرب العالمیة الثانیة حیث شھد ، تواصل االھتمام بالمكتبات والمھھذه المكتبات

ث وضعت  سواء، حی أ على حّد. م.الو با ووالنصف الثاني منھ تطورا سریعا لمھنة المكتبي في أور

 من خالل عقد ھتمام بالنشر المكتبيبرامج لتكوین المكتبیین وتأھیلھم مع بدایة عقد الخمسینات بدأ اال

  :الت ومن بین اإلصدارات نذكر الكتب والمجالندوات والمؤتمرات وإصدار

  .م1956إنشاء أول مركز أكادیمي للبحث في علم المعلومات بجامعة كیس وسترن ریزیرف سنة  *

 م صدرت أول مجلة لتعلیم المكتبات وكانت مطلوبة جدا في أوساط المكتبیین 1960في عام  *

  .Journal of education for libraianship: بعنوان

  .Graduate library school بالمؤسسة المسماة 1964انعقاد مؤتمر في جامعة شیكاغو عام * 

ى باھتمام العدید من المؤسسات مثل بعینات أصبحت المھنة المكتبیة تحظمع حلول الس

ادات المكتبیة باإلضافة إلى  العلیا، وكذلك الجمعیات العلمیة واالتح، المدارسالجامعات، الكلیات

  2.االتحادات اإلقلیمیة والدولیة

 ا یمارسھ بعضوفّن كانت ھوایة أحصلت مھنة المكتبي على اھتمام كبیر عبر التاریخ، منذ أن

العلماء والمتبحرین في العلم وطالب المعرفة ورجال الدین في بعض المجتمعات القدیمة والوسطیة 

                                                   
  .15 ص .المرجع نفسھ- 1
ات والمعلومات     .  قاسم، حشمت  -2 اھرة . مدخل لدراسة المكتب ع،     : الق شر والتوزی ب الطباعة والن . ص. 1995دار غری

125.  
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 ثم عرفت تطورات خالل تصوراتھم ونماذجھم لتصنیف العلوم، ومتھلتنظیم المكتبات حسب اجتھادا

 متخصصة كان قد ظھر ءا بتأمین تعلیم خاص بھا في مدارسالعصور الحدیثة لتتضح معالم المھنة بد

مدرسة المكتبات بجامعة (في القرن التاسع عشر بالوالیات المتحدة األمریكیة على ید ملفل دیوي 

 ثم توالى تأسیس المدارس وأقسام المكتبات في الدول الغربیة ثم في باقي ،)م1887كولومبیا بنیویورك 

 1951ر أول قسم للمكتبات والوثائق في جامعة القاھرة عام ، وبالنسبة للدول العربیة ظھدول العالم

 كما ظھرت التجمعات المھنیة . تتبدل إلى الیوملوتغیرت تسمیات المدارس والمناھج التعلیمیة وال تزا

  1.لجمعیات المكتبیة الوطنیة واإلقلیمیة والدولیةوا

وأخذت الدول العربیة تسلك الطریق نفسھ من أجل النھوض بالمھنة المكتبیة من خالل إنشاء أقسام 

تاریخ المھنة المكتبیة ة متخصصة، وسن قوانین تخص المھنة و ھو ما اعتبره المختصون بدایة جامعی

تي میزتھ في عد التخلف الطویل الناتج عن الظروف االستعماریة اّلفي العصر الحدیث بالعالم العربي ب

  2.العصر الحدیث

  :ةــالوظیفة التعلیمیة للمھنة المكتبی.3.2

حد تبیة ضرورة من ضروریات التعلیم وأعلى عكس التصور التقلیدي أصبحت المھنة المك

 المراحل التعلیمیة في كّل السواء أصبحا یحضران عناصره األساسیة، فالمكتبة والمكتبي على حّد

سواء االبتدائیة، المتوسطة، الثانویة والجامعیة من أجل توضیح ذلك الحضور والدور البیداغوجي 

  .للمكتبي والمكتبة نتعرض فیما یلي للوظیفة التعلیمیة ودورھا في المدرسة والجامعة

  :ةــالدور التعلیمي للمكتبي في المكتبات المدرسی.1.3.2

قدمھ من خدمات ل التربوي والتعلیمي من خالل ما ی مشاركا فعاال في العمأصبح المكتبي

  :ومساعدات ومن بین ھذه المساعدات

   .التشجیع على المطالعة والقراءة وحث التالمیذ على استعمال المكتبة*         
                                                   

د -1 دورة، وحی دة     .  ق ن الجدی ة والمھ ذیر الھوی ین تج ة ب صر الرقمن ي ع ات ف صائیو المعلوم ون وأخ ة . المكتبی المجل
  .73ص . 12. ع.2002 ، تونس.ماتالمغاربیة للتوثیق والمعلو

ادي، -2 د الھ يعب د فتح ات  . محم ات والمعلوم ات : المكتب ا والمعلوم ي والببلوجرافی داد المھن ي اإلع ات ف  3 ط.دراس
  .87ص.1997 ، الدار العربیة للكتاب: القاھرة.)طبعة مزیدة ومنفحة (
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   ومختلف المساعدة في البحث عن المعلومات وتوجیھ التالمیذ إلى استعمال مواد المكتبة *         

  . أو المواد السمعیة البصریة دون استثناء، الورقیةاألوعیة

ى     *          ب عل م وج ن ث ة وم ررات التعلیمی ى والمق ا یتماش ار م اء واختی ة االقتن ي عملی شاركة ف الم

ى   ل عل ات العام صاصي المعلوم ي أو اخت یة أن یتح المكتب ة المدرس ستوى المكتب صائ  م ى بخ ص ل

ذ م  تھ شخصی ألّنواد مكتبتھوممیزات تجعلھ قدوة لر    اب     تؤثر مباشرة على التالمی دیرھم للكت ث تق ن حی

   :ب االطالع واكتساب ثقافة مكتبیة ومن بین ھذه الصفاتوالمكتبة وح

  .إدراك أھمیة وقیمة المكتبة المدرسیة *         

  .اكتساب ثقافة في علم النفس التربوي *         

  1.ة لكتب األطفال ومؤلفیھا ودور النشر المتخصصة في طباعتھااإللمام بمعرفة واسع *         

 تطویر المكتبة المدرسیة یتوقف على عنصرین أساسیین، األول انطالقا من ھذه المعطیات یتبین لنا أّن

  .یتعلق بالوسائل واإلمكانیات والثاني یرتكز على المكتبي ونجاحھ في أداء دوره التربوي والتعلیمي

  :ةــتعلیمي للمكتبي في المكتبة الجامعیالدور ال.2.3.2

ھا جمیع المصالح والوحدات الموجودة بتسعى الجامعة إلى تحقیق رسالتھا من خالل تشغیل 

تي تبني خدماتھا على إستراتیجیة والمكتبة الجامعیة تعتبر واحدة من بین ھذه المصالح أو الوحدات اّل

صر على الدرس النظري أو المحاضرة وما یقدمھ األستاذ التعلم والبحث، فالتعلم في الجامعة لم یعد یقت

  .ما اتسع لیشمل المكتبة والمكتبيفقط، إّن

 منھما وجد من أجل تحقیق ھدف إیصال المعلومات وتقدیمھا المكتبي واألستاذ في الجامعة كّل

مقرر وفي  األستاذ الجامعي یقدم معلومات في مقیاس معین في حدود برنامج لكن الفرق بینھما ھو أّن

إطار تخصصھ، لكن المكتبي یلعب دور الوسیط بین جمیع التخصصات والباحثین فیھا، فھو مسؤول 

عن تقدیم إجابات دقیقة حسب االستفسارات المطروحة سواء من طرف الطالب أو األستاذ أو الباحث 

مكتبة مركزیة جل البحث أو من أجل اتخاذ قرار معین، فالمكتبي العامل في ، سواء من أأو اإلداري

                                                   
  .89المرجع نفسـھ، ص - 1
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 التخصصات المختلفة الموجودة بالجامعة وھنا مطالب باإلجابة على جمیع الطلبات المقدمة لھ من كّل

  . في عمل المكتبي بالجامعةla pluridisciplinaritéد التخصصات یتحقق مبدأ تعّد

د ھم جد وأّنمستوى الجامعة صعوبات كبیرة في استخدام المكتبة خاصةیواجھ طلبة السنة األولى على 

تبة الجامعیة حتى وإن ضافة إلى العدد الكبیر من األوعیة الفكریة الموجودة بالمكفي الوسط الجامعي إ

تي قد تؤدي إلى  من أجل تفادي ھذه الصعوبات اّل. على استعمال المكتبة المدرسیةكانوا تعودوا

جیع الطلبة على ارتیاد عزوف وابتعاد الطالب عن المكتبة، فكرت المكتبات في إیجاد حلول لتش

ھا المكتبة، من خالل تنظیم محاضرات على مستوى المكتبة تعرفھم بمختلف الخدمات المقدمة، كما أّن

خصصت بمصالحھا مصلحة خاصة بخدمة التوجیھ واإلعالم، وھي مصلحة ذات عالقة مباشرة 

بة والتعریف بمرافقھا ھا وذلك من أجل إزالة الحواجز النفسیة وتقدیم معلومات عن المكتیبمستفید

  1.وأقسامھا وكذلك رصیدھا وخدماتھا

لم تعد المكتبة الجامعیة تكتفي بتوفیر مصادر المعلومات حول موضوع معین بل أصبحت تقدم دروسا 

 من الوالیات المتحدة ومحاضرات حول استخدام المكتبة ومصادرھا وھناك دراسات أجریت في كّل

استعمال المكتبة وھذه الدروس تقدم من طرف مكتبین مؤھلین وكان األمریكیة وبریطانیا حول تدریس 

 حیث یقدم المكتبي المدرس أو المكون محاضرات عن استخدام ةذلك في جامعة براد فورد االنجلیزی

وغرافیات، یلسواء كانت ببالمكتبة وطریقة البحث، وشرح األسالیب الفنیة المستعملة في أدوات البحث 

تي تسھل علیھ اإلحاطة بالمعلومات والوصول  مع تعلیمھم نظم التصنیف اّلكشافات أو مستخلصات

 بل تقدم بحوث حول المواضیع المكتبیة المقدمة وتأخذ ھذه البحوث إلیھا، وال تتوقف عند ھذا الحّد

  2.بعین االعتبار من طرف الھیئة التدریسیة في التقییم العملي

  

  
                                                   

1 -Renoult; Daniel. Les bibliothécaires dans l’université. Paris: Editions du cercle de la 
librairie, 1994.P.65 

ائع -2 اب الوق ن كت ات : م ات والمعلوم شر للمكتب اني ع ي الث ؤتمر العرب ج.الم شارقة2 م شارقة: ال ة ال   .2003،  جامع
  .160.ص
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  :اـأسس المھنة المكتبیة ومقوماتھ.4.2

إّن لكل مھنة مھما كان نوعھا مقوماتھا اّلتي تمیزھا عن باقي المھن، وعن مھنة المكتبات فإّن أول     

إلى أخالقیات باإلضافة  ثم التنمیة المھنیة  لممارستھامقوم لھا ھو التكوین باعتباره القاعدة األساسیة

  .  المھنة و الدفاع عنھا الجمعیات المھنیة و دورھا في تطویرانوني و كذلكالمھنة والتشریع الق

  :نــتكوین المكتبی.1.4.2

من أجل إیجاد المھارات و الخبرات الفنیة المتخصصة الالزمة لتقدیم الخدمات و األنشطة داخل     

  .  مؤسسات المعلومات جاء تخصص المكتبات لتحقیق ذلك ومن ثم نقدم لمحة عامة عن ھذا التخصص

  :اتــعلم المكتب.1.1.4.2

 وجوده وتطور، حیث تي برزت خالل القرن التاسع عشر وأكّدبات من العلوم اّلعلم المكت

 عند بدایتھ األولى .یرتبط بالمعرفة اإلنسانیة ویساھم في حفظھا وضبطھا وتیسیر الحصول علیھا

اعتمد على التجارب والمالحظة مثل العلوم األخرى وذلك من حیث تطبیق األسالیب العلمیة وبخاصة 

  .لتسییر والخدماتفي مجاالت ا

ة دقیقة، ، فقد اعتمد العلم على قواعد مقننولما كانت مھنة المكتبات ھي مھنة وحدة التطبیق

فأصبح علما یرتكز على أسس ونظریات راسخة تھدف في مجموعھا إلى تیسیر الحصول على 

  .اس وضبطھا وتوثیقھا وحفظھا، ومن ثم استرجاعھاالمعرفة اإلنسانیة ونشرھا بین الّن

  :وظھرت بدایة علم المكتبات كعلم ینتسب إلى العلوم االجتماعیة بالتركیز على العناصر التالیة

  .األسالیب والعملیات اإلداریة -أ       

جل بناء مجموعات مكتبیة وأیضا أأسالیب النظم الفنیة مثل الفھرسة والتصنیف، وذلك من  -      ب

لمین من  یسمح بتلبیة طلبات واستفسارات المستع1یحامن أجل تنظیم المكتبات وإعدادھا إعدادا صح

تي درسھا  وھناك من یعتبر علم المكتبات كنقطة التقاء للعلوم األخرى اّل.مختلف المستویات العلمیة

  .اإلنسان وطورھا لتعود علیھ بالمنفعة، وتساعده على تطویر قدراتھ في التأقلم مع الطبیعة والمحیط

                                                   
د اهللا، ، أي العل-1 د عب ة حم یة والعام ات المدرس شط: المكتب دمات واألن س والخ اھرة.ة األس صریة :الق دار الم  ال

  .15 ص 1993 ،اللبنانیة
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ذي تلتقي عنده حدود جمیع ھ العلم اّل واسع عریض ویمكن تعریفھ بأّنعلم المكتبات علم لھ نطاق

 خالل  المبدعالمعارف اإلنسانیة وھو في جوھره علم تطبیقي یتألف من نظریات مارسھا اإلنسان

 ومقدرتھا على ترجمة ھذا أمة ومدى اھتماما رحلة حیاتھ ومن ثم یتصل اتصاال وثیقا بحیاة كّل

  1.فید منھا فیما یتالءم مع تقدمھااالھتمام إلى خدمات تست

تي عرفت منذ وجود اإلنسان، وھو  علم المكتبات یھتم بجمیع العلوم األخرى اّلوالمالحظ أّن

علم یحیط بالمعرفة اإلنسانیة، حیث یعمل على حفظ الرصید العلمي اإلنساني في جمیع المجاالت 

  .قانینوالتویعمل على تنظیم ھذا الرصید ومعالجتھ بمختلف النظم 

ذي یعتبر مادتھ لقد تطور مفھوم علم المكتبات من خالل تطور اإلنتاج الفكري العالمي اّل

 التطورات الحاصلة في إنتاج األوعیة الجدیدة، باإلضافة إلى تحدیث النظم األساسیة واألولیة، كما أّن

تي تسمح لھ زمة اّللّالجعلت علم المكتبات یملك الوسائل ا الفنیة الخاصة بمعالجة الوثائق المختلفة،

بمواكبة ھذا التطور المتزاید الحاصل في حقل المعلومات واالتصال وظھور األجیال الجدیدة من 

 التطور االجتماعي والدور ّن فإباإلضافة إلى شبكات وأنظمة اإلعالم الجدیدة، وأخیرا الحواسیب،

ناء بعلم المكتبات وذلك بتطویر مناھجھ عتمكتبي أثر تأثیرا ایجابیا على االالتربوي للمكتبة والعمل ال

نھ أن یدعم ویثبت ، وھذا من شأھیلھموتأالدراسیة والبحث في أحسن الطرق لتأطیر وتكوین المكتبیین 

  .ى باھتمام الكثیر من العلماء والباحثینلم المكتبات كعلم قائم بذاتھ ویحظع

  :اتــبدایات تدریس علم المكتب .2.1.4.2

تي بدأ فیھا تدریس علم المكتبات في مختلف أنحاء العالم، ففي طیات اّلتختلف الظروف والمع

الوالیات المتحدة األمریكیة لعبت الجمعیات المكتبیة دورا ھاما في الدعوى إلى إنشاء معاھد ومدارس 

لتدریس المكتبات وتنظیم العمل المكتبي ووضع األسس القانونیة للمھنة المكتبیة ویعتبر بعض 

م في أمریكا حین انعقد مؤتمر 1853 التنظیم الحدیث للمھنة بدأ عام مجال المكتبات أّنالمؤرخین في 

  New York(.2(المكتبیین والدارسین واألساتذة في مدینة نیویورك 

                                                   
  .29 ص  .1989 ،دار المریخ: الریاض. مناھج البحث في علوم المكتبات.  أحمد، ناھد حمدي -1
  .409، ص 1985دار المریخ :  الریاض.المدخل إلى علم المعلومات والمكتبات.  بدر، أحمد-2
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اد          1876في سنة    ى اعتم ة عل ؤتمر تمت الموافق ذا الم اء ھ ات وأثن ة للمكتب ة األمریكی م تأسست الجمعی

ة    ات األمریكی ة المكتب ل     اّل)AMERICAN LIBRARY JOURNAL(مجل رف میلف ي أش ت

وي  دأ        )MELVEL DEWEY(دی د ب ة، ولق میة للجمعی ة رس ا كمجل ى تحریرھ ت الدراسات الخاصة   عل

رن التاسع عشر           بعلم المكتبات ف   ة الق ة في نھای وي    ) م19(ي الوالیات المتحدة األمریكی ل دی ونظم میلف

  1.سات المكتباتم في جامعة كولومبیا ثاني مقررا في درا1887سنة 

لقد ارتبط ظھور علم المكتبات في أمریكا باسم میلفل  دیوي نظرا لنشاطھ الكبیر في الجمعیات 

فقط، بل تعدتھ إلى العمل  العلمیة والمھنیة المھتمة بالمكتبات ولم تتوقف انجازات دیوي عند ھذا الحّد

م من 1876مكن في عام الفني المیداني ، حیث تمكن دیوي من وضع تصنیف عشري للمعرفة وت

  2.إصدار الطبعة األولى في التصنیف العشري

 القرن التاسع عشر كان مرحلة تمھیدیة لظھور تدریس علم أّن بالنسبة ألوربا فیمكن القول،

م في 1866 تدریس علم المكتبات عام الجمعیات المكتبیة، في ألمانیا بدأالمكتبات وتطور نشاطات 

 حیث وضع أول نمط منھجي لدراسة المكتبات وتنظیمھا وجمعت ،)GOTTENGEN(جنتنجامعة جو 

  .الدراسة في بدایتھا بین النظریة والتجربة المیدانیة

شأت أول         اني وأن ي واأللم امین األمریك ات بالنظ ات المكتب أثرت دراس د ت ا فق ي بریطانی ا ف أم

ا    دن ع ي لن ات ف ة المكتب ا لدراس ة علی دة  1919م مدرس دارس جدی ت م م وقام

ا للحصول              )(Polytechniquesتعرف دن دراسات علی ي لن ات ف في علم المكتبات وقدمت كلیة المكتب

ستیر ى ماج ات وماج عل ات المكتب ي دراس ن   یست اآلداب ف ضال ع ات، ف ات المعلوم ي دراس وم ف ر العل

ت          أثیر واضح في تثبی صة ت ات المتخص دراسات للحصول على درجة الدكتوراه وكان لجمعیات المكتب

  3.اسات العلیا للمكتبات في بریطانیاوتطویر الدر

                                                   
  .409المرجع نفسھ، ص . بدر، أحمد-1
  .17، ص 1993دار الفكر العربي،  :بیروت. فن تصنیف الكتاب. د،احمد البدوي  أبو زی-2
  381 ص.المرجع السابق، المدخل إلى علم لمعلومات والمكتبات .بدر، أحمد -3
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ھور وبروز شخصیات علمیة  القرن السابع بدایة لظھور معالم علم المكتبات في فرنسا وتمیز بظیعّد

مكتبة ال كتاب ، وأمین 40.000ذي جمع من الكتب مایربو على اّل )MAZARAN(نرامثل مازا

 المكتبات واّلذي ترجم إلى إنشاءذي ألف كتابا عن كیفیة اّل )GABRIELNAUDE(ابریال نودي غ

  1.اللغة االنجلیزیة

د اقة إلى وضع برامج دراسیة في المكتبات والتوثیق ھذا وتعّدكانت فرنسا من البلدان السب

) Ecole des chartres(دراسة الوثائق أقدم من دراسة المكتبات، إذ بدأتھا في باریس مدرسة الشارتر

  2.سة التدریب العلمي ال الدراسة األكادیمیة غلب على ھذه الدرام، ولكن1821عام

في العالم العربي بدأ تدریس علم المكتبات حدیثا وذلك نظرا للمعطیات السیاسیة واالقتصادیة 

اقة في ھذا المجال ولقد بدأ االھتمام نطقة العالم العربي وتعد مصر السبتي میزت مواالجتماعیة اّل

ربي في أواخر األربعینیات وكان للجمعیة المصریة للمكتبات بتدریس علم المكتبات في ھذا البلد الع

م دورا كبیر في الدعوى والتشجیع على تدریس علم المكتبات والتوثیق، ھذا ما 1944تي تأسست عاماّل

  .ات المتخصصة في علم المكتبات والتوثیق في مصرلیكى بالفعل إلى إنشاء العدید من الأد

ي        1951سنة    وبالتحدید   تفي أوائل الخمسینیا   ات ف ائق والمكتب د الوث شاء معھ انون بإن م صدر ق

اھرة  ة الق ة اآلداب بجامع دّ  3كلی ت ع ات افتتح ل الثمانی ي أوائ ة    ف سم بجامع ا ق رى منھ سام أخ ة أق

امعي    م الج ي الموس كندریة ف نة    م،1981/1982اإلس وان س ة حل سم بجامع د 1983/1984وق  م وبع

  1986/1987.4خر في جامعة طانطا سنة  وقسم آ،سنتین افتتح قسم آخر ببني سویف

كما أنشئت أقسام في سائر البلدان العربیة نذكر أول قسم لتدریس علم المكتبات والمعلومات بالمملكة 

العربیة السعودیة بجامعة الملك عبد العزیز ومعھدا لتدریس علم المكتبات بجامعة المستنصریة ببغداد 

                                                   
  .43المرجع نفسھ، ص .  بدر،احمد-1
  .382المرجع نفسھ، ص . بدر،أحمد -2
ات    .، محمد فتحي   عبد الھادي  -3 ات والمعلوم ات     دراسة : المكتب ا والمعلوم ي والبیلیوغرافی ي اإلعداد المھن اھرة . ف : الق

  .29، ص 1993مكتبة الدار العربیة للكتاب، 
  .29 ص .عبد الھادي، محمد فتحي، المرجع نفسھ-4
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ا بالنسبة لمنطقة المغرب العربي ، فلقد تأسس أول معھد في ومعھدا في جامعة الخرطوم بالسودان، أم

  .1م بقرار رسمي 1975الجزائر سنة 

ھ معھد علم المكتبات عدید من الجامعات في الجزائر لیلیوجاء ذلك في مرحلة تمیزت بفتح ال

، أما في تونس افتتحت المدرسة 1985م ومعھد جامعة وھران سنة 1982بجامعة قسنطینة سنة 

 م، كما یوجد قسم آخر للتوثیق تابع1971لإلدارة وبدأت تكون مكتبین ووثائقیین منذ سنة  ةالقومی

ھد م افتتح المع1981م، وفي سنة 1979 تدریس المكتبات سنة لمعھد الصحافة وعلوم األخبار بدأ في

وفي ، يلتكوین متخصصین في التوثیق ومھنیین في اإلعالم التوثیق ،األعلى للتوثیق بتونس العاصمة

م، وتقوم بتكوین مكتبیین ووثائقیین ومقرھا في 1974المغرب تأسست مدرسة علوم اإلعالم سنة 

  .الرباط

في لیبیا یوجد قسم لتدریس علم المكتبات والمعلومات بكلیة اآلداب بجامعة قار یونس بمدینة بنغازي 

  .م1976وقسم آخر بجامعة الفاتح تأسس عام 

  :ھــمستویاتتدریس علم المكتبات و. 3.1.4.2

یعتبر تدریس علم المكتبات أو كما یسمیھ البعض إعداد أمناء المكتبات من الدعائم األساسیة 

   تي تسمح بتطویر مختلف المؤسسات التوثیقیة وتمكنھا من تأدیة وظائفھا بأحسناّل

ي یتلقونھا تھا تعمل على تطویر مھارات العاملین بھا من خالل البرامج الدراسیة اّل الطرق ألّنو أنجع

  .تي یمرون بھافي مستویات التكوین المختلفة اّل

تي عرفتھا المكتبات وتطور أنماطھا ونظمھا وتزاید إذا أخذنا بعین االعتبار التحوالت اّل و

 مواكبة ھذه  لھا منن برامج ومناھج تدریس علم المكتبات البّد دورھا في حیاة المجتمع والفرد فإأھمیة

ذلك بتكییف وضبط البرامج مع المعطیات التكنولوجیة السائدة والتمكین من التحوالت ومالزمتھا و

اكتسابھا وتطبیقھا كمھارات علمیة ومھنیة راقیة ویدرس علم المكتبات حالیا باالعتماد على مناھج 

تي قدمتھا بعض الجبھات علمیة وفي مستویات مختلفة، والمالحظ حسب معظم الدراسات والتقاریر اّل

                                                   
ي               . األخرس، محمود  -1 ي المغرب العرب ق ف ات والتوثی ات والمعلوم م المكتب دارس عل ي م سیة ف ات التدری ع الھیئ  . واق

  65.ص . 2.ع.1984، مارس  للتوثیقربیة االمجلة المغ
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 ھناك مراجعة وتحدیث برامج علم المكتبات والمعلومات وھذا بالتأكید على إدماج واعتماد ّنأالرسمیة 

معاییر جدیدة في تصمیم المناھج لدراسة ووضع مقررات في مجاالت تكنولوجیات المعلومات 

وأنظمة االتصال  شبكات المعلومات ،اإلعالم اآللي، التكنولوجیا السمعیة البصریة (اواستخداماتھ

وھي في مجموعھا مواد ) ...إدارة نظم المعلومات ومواردھا، العلوم السلوكیة ،یدة، التسویقالجد

 ھیئة علمیة وتكنولوجیات حدیثة  تفرض نفسھا في إعداد برامج ومفردات علم المكتبات على كّل

أوجھة تتولى اإلشراف على تدریس علم المكتبات في أي بلد من بلدان العالم، ورغم االختالف في 

یمكننا أن نحصرھا في ثالثة  تسمیات الشھادات أو الدرجات العلمیة في دراسات علم المكتبات

  :مستویات أساسیة

  :وى األولـــالمست    

لمستوى الدراسي المتوسط ویشمل إعداد مساعدي أمناء المكتبات من خالل تكوین قصیر اوھو 

صوص في شعب المكتبات والوثائق في یدوم سنتین وھو مستعمل عادة في المشرق العربي نجده بالخ

الجامعات المصریة وكذلك في دولة الكویت، ویعرف ھذا المستوى من الدراسة عندنا في الجامعة 

ة الدراسة فیھ تدوم ثالثة سنوات یتحصل الطالب بعدھا على الجزائریة بالتكوین قصیر المدى ومّد

  .ن یسمى سابقا تقني سامي في علم المكتباتأو كما كا یة التطبیقیًةمعاً دبلوم الدراسات الجشھادة

  :انيــوى الثــالمست    

ذي تحضر فیھ شھادة اللیسانس في علم المكتبات والمعلومات وعادة ما تدوم وھو المستوى اّل

  ھذه الدراسة أربعة سنوات ویعرف كذلك بشھادة البكالوریوس في مصر وھو ما یعادل

التسمیة تبقى مقتصرة على الشعب العلمیة مثل ما ھو الحال في  ھذه  أّن شھادة اللیسانس عندنا إّال

الجامعات المصریة، ویعرف في الجزائر شھادة اللیسانس في علم المكتبات وھي تدخل في إطار 

جزائریة إلى  جامعاتنا ال فيذي كان معموال بھ حسب النظام البیداغوجي اّلكالتكوین طویل المدى وذل

  .2007غایة 
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    :ثــ الثالوىــالمست    

یلتحق بھذا المستوى من الدراسات  )Post-Graduation(وھو مستوى خاص بالدراسات العلیا

تي تنظم لتحضیر شھادات علیا الجامعیة الطلبة الحاصلین على اللیسانس وبعد النجاح في المسابقات اّل

  :مثل

  ).مصر(كتبات ھیلي للم، الدبلوم التأ)الجزائر(للمكتبیین الدبلوم العالي -           

  .الماجستیر في علم المكتبات-          

بعد الحصول على الماجستیر وفي حالة توفر الشروط البیداغوجیة الالزمة كالمعدل العام واقتراح 

یمكن للطالب أن یسجل . جنة العلمیة للقسم والمجلس العلمي للكلیةلبحث أكادیمي یلقى موافقة ال

  .المكتباتلتحضیر درجة الدكتوراه في علم 

  :اتـــالدبلوم-          

وھي دراسات خاصة بفئة العاملین في المكتبات والحاصلین على شھادات جامعیة ونجد ھذه  

كما علم المكتبات وتعرف بالدبلوم التأھیلي للمكتبات ودبلوم الوثائق الدراسات في المعاھد المصریة ل

  .تبیینتعرف في الجامعات الجزائریة بالدبلوم العالي للمك

وھي دراسات خاصة بفئة العاملین في المكتبات والحاصلین على شھادات جامعیة ونجد ھذه  

كما علم المكتبات وتعرف بالدبلوم التأھیلي للمكتبات ودبلوم الوثائق الدراسات في المعاھد المصریة ل

  .تعرف في الجامعات الجزائریة بالدبلوم العالي للمكتبیین

 العاملین في المكتبات والحاصلین على شھادات جامعیة ونجد ھذه وھي دراسات خاصة بفئة 

ھیلي للمكتبات ودبلوم الوثائق ،كما علم المكتبات وتعرف بالدبلوم التأالدراسات في المعاھد المصریة ل

  .تعرف في الجامعات الجزائریة بالدبلوم العالي للمكتبیین
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  :رــالماجستی-          

سانس        وھي درجة علمیة من درجات     ى درجة اللی ة الحاصلین عل ا خاصة بالطلب  الدراسات العلی

اء               سمح بانتق د إجراء مسابقة ت ا عادة بع دخول إلیھ تم ال أو البكالوریوس في علم المكتبات والمعلومات ی

ي الدراسة الج               ا ف ي تحصل علیھ ب الت سابقة للطال دالت ال ى   امالعناصر المؤھلة وقد تأخذ المع ة األول عی

  .تي تؤھل الطلبة للدخول إلى الماجستیراییر اّلكواحد من المع

  :وراهـــالدكت-         

وھي أعلى شھادة أو درجة علمیة في علم المكتبات وتحدد معاییر التسجیل  في ھذا المستوى 

ات أن یكون حاصال خر ویشترط على المترشح لدكتوراه علم المكتبآلحسب شروط تختلف من بلد 

ا على األقل من إحدى الجامعات المصریة أو على آلداب بتقدیر جید جّدر في ایستعلى درجة الماج

  1.عةام معھد علمي آخر معترف بھ من الج مندرجة معادلة لھا

لتسجیل في تحضیر امعة المصریة بالنسبة للمترشحین لوھذا یبین لنا الشروط المتبعة في الج

  .عالم العربيالدكتوراه في علم المكتبات كعینة للقوانین المطبقة في ال

  :مجاالت الدراسة في علم المكتبات والمعلومـات. 4.1.4.2

تتجھ حالیا معظم الھیآت والمؤسسات المسؤولة عن وضع برامج علم المكتبات والمعلومات 

إلى تكییف مواضیع الدراسة مع المعطیات والتطورات الحاصلة في العلوم األخرى من جھة، وعلم 

تي تمس الناحیة التطبیقیة لى ھذه التطورات في التكنولوجیا الحدیثة اّلالمكتبات من جھة أخرى، وتتج

تي تخص معالجة األوعیة المكتبیة وتخزین لعلم المكتبات والوسائل المستعملة في مختلف المیادین اّل

المعلومات وتبادلھا وتتمثل كذلك في تزاید اإلنتاج الفكري بالنسبة للعلوم األخرى ألن وتیرة البحث 

  .مي تضاعفت وحجم المعلومات یزداد یوما بعد یومالعل

  :ھا تنحصر فيوإذا حاولنا تحدید مجاالت الدراسة في علم المكتبات فإّن

  . وسائل االتصال السمعیة والبصریةمصادر المعلومات من كتب ومواد مطبعیة وغیرھا من -   

                                                   
  .45 . ص.المرجع السابق. عبد الھادي، محمد فتحي- 1
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  .المستفیدون من ھذه المصادر واحتیاجاتھم وأنماطھم -   

  .ت االجتماعیة والتعلیمیة المتعلقة بھؤالء الباحثینالمجاال -   

األسالیب الفنیة الالزمة لتجمیع وتحلیل وتخزین واسترجاع المعلومات بما في ذلك تكنولوجیا  -   

  .المكتبات من حواسیب الكترونیة وتجھیزات علمیة

  1. لمختلف أنواع المكتباتالتنظیمات اإلداریة والفنیة على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة -   

ذي تسعى إلیھ الھیآت المكلفة بتدریس علم المكتبات ھو إعداد  الھدف األساسي اّلوالحقیقة أّن

الدارسین الستیعاب التطورات الحدیثة في المكتبات ونظم المعلومات ومنحھم قاعدة علمیة تتالءم مع 

ة دائمة على تعدیل ومراجعة البرامج لھذا تعمل ھذه الھیآت بصفلوجیة الحدیثة المعطیات التكنو

  .الخاصة بتدریس علم المكتبات والمعلومات

  :رىـــعلم المكتبات وعالقتھ بالعلوم األخ .5.1.4.2

المكتبات یعترف علماء المكتبات تي سبقت نشأة علم بحكم الظھور المبكر للعدید من العلوم اّل

ت وجودھا، استفاد من تجاربھا تي سبقتھ وأكّد علم المكتبات قد استفاد من العلوم األخرى اّلّنبأ

 ونظریاتھا وممارستھا حیث ارتبط على سبیل المثال ارتباطا وثیقا بالعلوم االجتماعیة واإلنسانیة إذ أّن

المكتبات ومراكز المعلومات ھي في األصل مؤسسات اجتماعیة تؤدي خدماتھا إلى المجتمع وتحفظ 

على اتساعھ ي خدماتھا إلى المجتمع  كانت تؤدا جیل إلى جیل، وإذالتراث الفكري اإلنساني وتنقلھ من

 دكما ھو الحال في المكتبات العامة، فھي جامعة الشعب تقدم إلیھ الثقافة والعلم والمعرفة بال حدو

  2.وحواجز دون أیة تفرقة بین فئات المجتمع وأفراده

ستنتج أنّ     ك ن الل ذل ن خ م وكمعرف  م ى كعل ات یتجل م المكتب ات    عل وانین للعملی م وق الل نظ ن خ ة م

  .وھو اتجاه یمیل أكثر إلى تعریف علم المكتبات كعلم تطبیقي) اإلداریة والفنیة(المكتبیة المختلفة 

                                                   
  .275ص .1986دار الثقافة،  :الدوحة.الموسوعة العربیة في الوثائق والمكتبات. وابشرف الدین، عبد الت -1
د اهللا -2 د عب ي، أحم ة .  العل یة والعام ات المدرس شطة : المكتب دمات واألن س والخ صریة : اھرة الق.األس دار الم ال

  .23 ص 1993اللبنانیة، 
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ل         إّن   ة وتتمث وم االجتماعی دمتھا العل ي مق وم األخرى ف  علم المكتبات لھ عالقة عضویة بالعدید من العل

  :ھذه العالقة في

  . من ھذه العلومھ یشكل جزءاأّن -      

  . الخدمة المكتبیة في حد ذاتھا خدمة اجتماعیةأّن -      

 الخدمات المكتبیة تلعب دورا ھاما في التربیة، وتطور الخدمات التعلیمیة في دولة ما ینتج أّن -      

  1. إلتمام الدراسة التي بدأتھا المدرسةةعنھ ضرورة الحصول على المكتب

 دراسة میول القراء واتجاھاتھم ھا عالقة بعلوم المكتبات علم النفس إذ أّنتي لومن العلوم األخرى اّل

  .القرائیة تعتمد على علم النفس ومناھجھ

 لعلم المكتبات عالقة بعلم اإلحصاء ویتجلى ذلك من خالل الدراسات المیدانیة لقیاس كما أّن

  .النسب

یعة المجتمع الذي تقام فیھ وتتجلي دراسة اإلحصاء في علم المكتبات في معرفة البیئة وطب

  .ین واستفادتھم منھالمد المستعالمكتبة وغیرھا من المؤسسات التوثیقیة وقیاس مدى ترّد

تي كما یمكن استخدام أسالیب وطرق المسح االجتماعي واإلحصاء في التعرف على البیئة اّل

ذلك من البیانات الضروریة ال والشباب وما إلى ن والعّمیتخدمھا المكتبة مثل نسبة المتعلمین واألمی

تي ذي تقدم إلیھ الخدمة المكتبیة حتى یمكن االستفادة من المؤشرات اّلللتعرف على البیئة والمجتمع اّل

تم التوصل إلیھا في تحدید نوعیة الخدمات المكتبیة وطبیعة وخصائص مجموعات المواد الواجب 

وھناك صالت أخرى بین علم المكتبات . توفرھا، حتى یمكن بناؤھا وتنمیتھا وفقا لھذه المؤشرات

 علم تي أصبحااللكترونیات واالتصال عن بعد، اّل الریاضیات ،طق واللغاتوالعلوم األخرى مثل المن

 برامجھ وأسالیبھ الحدیثة المكتبات و المعلومات یرتكز علیھا و یعتمد علیھا اعتمادا أساسیا في إعداد 

تزانھا واسترجاعھا، فھو مثال یعتمد على المنطق في ضبط المعلومات والسیطرة علیھا واخ

                                                   
  .30 ص 1989دار المریخ :الریاض  .مناھج البحث في علوم المكتبات أحمد، ناھد حمدي، -1
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كذلك  وبرامج استرجاع المعلومات عند الحاجةغات في إعداد المكانز والتصنیف، والریاضیات والّل

  1.ر لحفظ المعلومات في أشكال غیر تقلیدیةعتمد على االستنساخ المصغی

وراتھا المتواصلة ویعمل لذلك فمن الضروري أن یواكب علم المكتبات العلوم األخرى في تط

على توفیر اإلطار األمثل للبحث في كیفیات تسجیل إنتاجھا وتخزینھ والبحث عن أسرع الطرق في 

 من خالل االعتماد على التكنولوجیات الحدیثة المتصلة كیفیات استرجاعھ وذلك ال یتأتى إّال

  .بالمعلومات وتكنولوجیات االتصال

مسیرتھ نحو التقدم تطورات على جانب كبیر من األھمیة وذلك نظرا ولقد صادفت علم المكتبات في    

   ّنت في جمیع األقطار ویمكن القول بأالزدیاد حجم اإلنتاج الفكري وتضخم المكتبا

  2.ازدیاد أھمیة المكتبات أدى إلى ظھور علم المكتبات تطبیقیا وتطورت مفاھیمھ ومجاالت دراستھ

  : تخصص المكتبات بمصطلحمن خالل ھذه العالقة اصطلح على   

BIBLIOTHECONOMIE   صاد ي اقت ع لكلمت ي تجمی ة ، )ECONOMIE(وھ ) BIBLIOTH( ومكتب

  :بمعنى تنظیم، إدارة وتسییر المكتبة وھو یتعلق ب

  . فھرستھا، وحفظھا،تصنیفھا  المجموعات من حیث بناؤھا، سالسل-     

 منظمة بقوانین خاصة، وموظفین وحیازتھا على  ذاتھا باعتبارھا مصلحةمایتعلق بالمكتبة في حّد -     

  . والعتادالمقّر

  3.أي تلك الواجبات المتبادلة بین الموظفین والجمھور ین،لم ما یتعلق بالقراء والمستع-     

 مؤشرات المستقبل في النشاط األكادیمي لتخصص المكتبات والمعلومات:  

ت والمعلومات ھي معرفة التطورات من أھم النقاط الواجب االھتمام بھا في تخصص المكتبا

لھم القدرة على القیام بالمھام المتنظرة مستقبال  ،جل إعداد اختصاصیین في المعلوماتالحاصلة من أ

                                                   
      24.ص.المرجع السابق. حمد عبد اهللا العلي، أ-1
سید   -2 امة ال ود، أس ة      . محم ة والنامی دول المتقدم ي ال ات ف ات والمعلوم ات، العالق  :المكتب سات، االتجاھ ات، المؤس

  .14ص .1987العربي للنشر والتوزیع :القاھرة. اإلنتاج الفكري
3 -Le coadic, Yves francois, La science de l’information. [S, l] : presse universitaire, 
1997 p17. 
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م بمجموعة من المؤشرات اّلتي من  من االھتماھ البّدّنتعلیم فإ ریاح التغییر تبدأ بإصالح الوبما أّن

  :تبیة ویمكن أن نلخصھا فیمایلينھا أن تضمن األداء الجید للمھنة المكشأ

  الدمج بین التعلیم في المكتبات والمعلومات وتحدید األھداف المراد تحقیقھا وعالقة علم

  .المكتبات بالعلوم األخرى

 تي تؤھلھم للتعامل مع اآلالت ووسائل تنظیم المعلوماتإكساب الخرجین مھارات التعامل اّل. 

  یة مث ررات الدراس رامج والمق یع الب ات  توس ن المعلوم ر ع وري والمباش ث الف ررات البح ل مق

د البی    وك والمراص شبكات والبن ر بی یلبوال ة والغی صاء   یلبوغرافی ات واإلح ة واللغوی وغرافی

  .واإلدارة

                   اع األحداث ك أن سرعة إیق دریب ذل یم والت رامج إعادة التعل قیام المؤسسات األكادیمیة بإعداد ب

صاص    ل اخت وف تجع صص س ي التخ ى ي المعلومیف اجون إل ذه  ات یحت ستمرة بھ ة الم  اإلحاط

  1.التطورات

 ل التخصص خاصة التقدم تتبع تطور مسارات البرامج والمقررات والمتغیرات الجاریة حو

 ھناك توقعات بزیادة مقررات نظریات االتصال، ودور المكتبة االجتماعي ّن فإ،التكنولوجي

ررات للتحسین ونظم المعلومات اإلداریة وتحلیل أسئلة المستفیدین وخدمات المراجع وزیادة مق

  .وطرق ومناھج البحث في المكتبات والمعلومات

 2.ستتیح أجھزة تكنولوجیا التعلیم آفاقا جدیدة في العملیات الخاصة بإعداد أخصائیین للمعلومات  

  ومن االتجاھات الحدیثة كذلك التعلیم المصغرMicroteaching الطالب  وھو اتجاه حدیث یقوم

س من إحدى المحاضرات فتقتبرس بتطبیقھ لمساعدتھ في التعرف على مستوى تحصیلھ والمّد

المسجلة صوتیا أو مرئیا ثم یعید سماعھا ورؤیتھا لنقد ما قام بعملھ بنفسھ ویستغل ھذا النوع 

من المحاضرات واإلعداد في دراسات المكتبات المقارنة والدولیة المعاصرة على وجھ 

  .الخصوص

                                                   
  .171-170 محمود، أسامة السید، المرجع السابق، ص -1
  .171 المرجع نفسھ، ص -2
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 نجد أن التعلیم المستمر والتعلیم المبرمج والتعلیم الذاتي وغیرھا من األسالیب أخیرا سوف  و

واالتجاھات التربویة الحدیثة، نقول سوف یكون لھا دور ھام في تدریس المكتبات 

 1.والمعلومات

 تكوین اختصاصي المعلومات حول أھمیة ثقافة المعلومات سیؤدي إلى تحسین مستوى إّن 

  .لمھنة المكتبات والمعلوماتالزیادة المستقبلیة 

 2.على اختصاصي المعلومات أن یتعلم كیفیة تكوین اآلخرین    

  :اآلفاق الجدیدة للتكویـــن. 6.1.4.2

أصبح من الضروري دراسة موضوع التكوین العالي الجامعي في علوم المكتبات والمعلومات 

ھ یؤھل ّن ھذا التكوین على أ یجب النظر إلىالیوم بصورة تختلف تماما عن أي وقت مضى، إذ ال

سیع مناصب د أن یعمل على تواإلطارات للعمل في المكتبات وفي مراكز التوثیق والمعلومات بل الّب

البنوك،   المھنة لیشمل مختلف المؤسسات االقتصادیة، االجتماعیة،ظوالعمل للخرجین وتحسین حظ

  .الخ...المكتبات الرقمیة، االفتراضیة

في المكتبات ومراكز المعلومات أصبح في ظل التطورات الحاصلة یفرض  التكوین للعمل ّنإ

  : في"عبد اللطیف صوفي "دھا األستاذ الدكتور االختیار بین محاور أساسیة یحّد

 خدمات المعلومات واالستعالمات، یتضمن الخدمات المركزیة واكتساب القدرة على :األولـور المح 

  .لمعلومات وتحضیرھا بشكل معمقنقل المعلومات للمستفیدین وتجھیز ا

   . تقنیات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات واالتصال: المحـور الثاني

من ) Multi- Media(دة  إدارة المكتبات خاصة بالنسبة لتكنولوجیا الوسائط المتعّد:ور الثالثـالمح 

ئط وانعكاساتھا على العمل أجل معالجة األسئلة اآلنیة، التطورات الخاصة بتطبیقات ھذه الوسا

  1.دة أساس مكتبة المستقبل الوسائط المتعّدالمكتبي، ألّن
                                                   

دین، -1 رف ال واب ش د الت ة . عب ات والتربی ي المكتب ة ف ات الحدیث اھرة. االتجاھ ع، : الق شر والتوزی ي للن . 1985العرب
  .189ص 

2-BRUCE, H, LAMPSOH, M .Information professionals as agents for information 
literacy, education for  information. Juin 2002.Vol. 20, N. 2.P.81 
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 االتجاھات الحدیثة في التكوین في علوم المكتبات والمعلومات تؤكد على ضرورة جعل ّنإ

الدراسة تتجھ نحو الموضوعات والمواد أكثر من أي شيء آخر، باإلضافة إلى ضرورة تنظیم دورات 

ن تؤخذ بعین  المكتبات، ومن المواد اّلتي یجب أابعة للموظفین والعاملین على مستوىتكوینیة متت

الفھارس على الخط، المعالجة اآللیة للمعلومات، تقنیات األقراص  2:االعتبار في البرامج الجدیدة نذكر

اعد النشر االلكتروني، قو ، الخط المباشر، الوسائط المتعددةالمعلومات على، )CD-ROM(المدمجة

نظم  ،جة، األسس الریاضیة لعلم الحاسوبالبیانات االلكترونیة، شبكات المعلومات، لغات البرم

استرجاع المعلومات، حقوق التألیف الرقمیة مع عدم إھمال بعض المعلومات الخاصة بالتكوین 

  3.التقلیدي

 من االستعداد جل الوصول إلى مستوى التكوین المنشود وتطویره باستمرار البّدمن أ

د عقد ملتقى وطني بألمانیا في وفي ھذا الصّد.  في سبیل مھنة المكتبات والمعلوماتفلالحترا

 لموضوع التكوین ضلمكتبات حول تخصص المكتبات بالتعرلمارس بإشراف االتحاد األلماني 20

  :تي خرج بھا الملتقىومن أھم النتائج اّل. والتكوین المستمر) القاعدي(العادي 

  .التأكید على ضرورة تنویع التكوین والتكوین المستمر لمواكبة المھن المعلوماتیة الجدیدة -    

  .إعطاء التدریب العملي الجانب األھم من االھتمام والرعایة -    

  .ضرورة التبادل المستمر بین الدروس النظریة والتطبیقیة -    

   .ابتكار خدمات معلومات جدیدة مالئمة وتطویرھا -    

من أجل الوصول إلى مستوى التكوین المنشود وتطویره : "د یقول الدكتور برجس عزاموفي ھذا الصّد

 4".باستمرار البد من االستعداد لالحتراف في سبیل المھنة المكتبیة
                                                                                                                                                                               

وفي -1 د الل  ص ف ، عب ات     . طی ات والمعلوم وم المكتب ي عل الي ف وین الع ة   : التك ھ الحدیث ھ واتجاھات ھ، أنواع  .أھداف
  .74ص . 2002مخبر بحث تكنولوجیا المعلومات ودورھا في التنمیة الوطنیة، : قسنطینة

   74. ص.المرجع نفسھ. صوفي، عبد اللطیف-2
ف -3 د اللطی وفي، عب امعي  . ص وین الج ي التك ة ف ات الحدیث ات  االتجاھ ات والمعلوم وم المكتب ات و .  لعل ة المكتب مجل

   6-5. ص.1.ع.1مج .2002قسنطینة، أفریل . المعلومات
زام-4 رجس، ع ات و دو . ب صاصي المعلوم ات  رهاخت ع المعلوم اء مجتم ي إرس ات   . ف سة للمكتب ة الخام دوة العربی الن
ة و ات جویلی ر] 2005-01-24[2002المعلوم ط المباش ى الخ  : http :عل

//www.Arabcin.net/arabic15nadweh/piot3/ information spécialiste.htm.  
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  :التنمیة المھنیة للعاملین في قطاع المكتبات والمعلومات.2.4.2

ي أن یتطور معھ وذلك بالتفتح على التطورات  مفھوم العمل المكتبي الیوم یستدعي من المھنّنإ

   العمل المكتبي یسیر الجدیدة المرتبطة بالمھنة والرفع من كفاءتھ وخبرتھ، وبما أّن

 یمكن للمكتبي السیطرة علیھ إّال ذي النحو التعقد والتخصص خاصة مع حجم اإلنتاج الفكري اّل

  .لكفاءة والتأھیل في إعداد المكتبي للقیام بمھامھتي تستدعي بدورھا اباستعمال التكنولوجیا الحدیثة اّل

ذي یتلقاه في المكتبات ومختلف  المھنیة وھو ذلك التكوین الخاص والمستمر اّلةالمقصود بالتنمی

  .المؤسسات التوثیقیة األخرى

 المھنیة ھي محاولة منھجیة للتوفیق بین اھتمامات ورغبات األفراد وبین المتطلبات ةالتنمی

  1.لتنظیم المتوقع أن یعمل بھ ھؤالء األفراد وھي مرتبطة باكتساب وتعزیز مھارة ماالوشیكة ل

ھا جزء ھام من التعلیم المستمر ھي عملیة حیاتیة یمارسھا اختصاصي وھناك من یعرفھا بأّن

المعلومات بدافع ذاتي لتطویر نفسھ وتنمیتھا مھنیا، وبمساندة ودعم من مؤسسات اإلعداد المھني على 

  2.ف أنواعھااختال

ة تسمیات تستعمل للداللة على التنمیة المھنیة، فھناك من یستعمل التكوین المتواصل توجد عّد

 ھذه التسمیة  أّنم ویستعمل البعض اآلخر تسمیة التطویر المھني أو الرسكلة، إّالاأو التكوین المستد

ل في مجملھا على مفھوم وھي مصطلحات تّد )Recyclage(األخیرة مأخوذة من أصل الكلمة الفرنسیة 

ذي یتلقاه العاملون في مختلف مجاالت النشاط وعادة ما یجري التكوین المتواصل التكوین الخاص اّل

عند بروز منھجیات جدیدة وأسالیب عمل مستحدثة أو بظھور تجھیزات ووسائل جدیدة تستعمل في 

ة والمتواصلة في طرق العمل المكتبي العمل وإذا أخذنا المھنة المكتبیة وبالنظر إلى التطورات الھائل

 مھنة المكتبي من یمكن القول أّنطور المفاھیم والمناھج والتقانین، من الناحیة النظریة المرتبطة بت

  تي تحتاج إلى التنمیة المھنیة أولى المھن اّل

                                                   
  . ع نفسھالمرج.  عزام برجس،-1
د فتحي    عبد  الھاللي، محمد مجاھد و    -2 ادي، محم ي   . الھ ات   بحوث ودراسات ف ات و المكتب اھرة . المعلوم ة  : الق المكتب

  .115 . ص.1999األكادیمیة، 
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یاتھم للعاملین بھا وإتاحة الفرصة أمامھم للتمكن من وسائل العمل الجدیدة وبالتالي النجاح في ح

  :ة مؤسسات في ھذه العملیة منھاة طرق وصیغ للتنمیة المھنیة، كما تدخل عّدالمھنیة، وتوجد عّد

   .التعلیم الذاتي في التنمیة المھنیة -          

  .كلیات علم المكتبات والتنمیة المھنیة -          

  .التعاون في مجال التنمیة المھنیة -          

  . في التنمیة المھنیةدور الجمعیات -          

  :التعلیم عن بعد ودوره في التنمیة المھنیة. 1.2.4.2   

ي   د ف ن بع یم ع وم التعل ل مفھ ن   دخ د م رف العدی ن ط تخدم م ات واس ات والمعلوم وم المكتب عل

ى ات عل ات والمعلوم دارس المكتب دول الم ة يمستوى ال ات العالمی بكة المعلوم ور ش ت( وظھ ) االنترنی

ل للمع ن   كوسیط للتوص د م ن بع یم ع ل التعل ى نق شبكة أدى إل ذه ال ر لھ و الكبی ا، والنم ات وتوزیعھ لوم

  :تي یمكن تحقیقھا ومن أھم المزایا اّل أسلوب البث التفاعلي األكثر نجاعةأسلوب البث اإلذاعي إلى

  یلجأ للغیاب من مكان عملھ، ویمكن الذي یشاء، بحیثتسمح للمتعلم بالتعلم والدراسة في الوقت اّل *

  .ذین یعملون في مؤسسات معینةأن یعتبر التعلیم عن بعد الفرصة الوحیدة لكثیر من األفراد اّل

  .ذي یختارهیمكن للمتعلم أن یتعلم في الوقت والمكان اّل *

  .التعلیم عن بعد یوفر للمستفید مصاریف السفر واإلقامة وغیرھا من المصاریف األخرى *

متعلم أن لدة ومختلفة وبالتالي یمكن لمتوفرة عن طریق وسائط متعّدالعدید من برامج التعلیم عن بعد  *

  .یختار الشكل األكثر مناسبة الحتیاجاتھ وموارده

 ھناك العدید من المواد تعلیم أو التدریب على المستوى العالمي، حیث أّنلالقدرة على التوصل ل *

  لحالي، حیث تقدم مواد تي توفرھا الجامعات، خصوصا األمریكیة في الوقت االدراسیة اّل

 التعلیم عن قصیرة األجل ومواد للحصول على شھادات أو درجات علمیة عبر االنترنت، ولذلك فإّن

التكالیف المرتفعة، أو : تي قد تواجھ عملیة التعلیم أو التدریب مثلبعد یمكن أن یوفر حال للمشكالت اّل

  .الخ... عدم توفر أعضاء ھیئة التدریس
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تي یحققھا ھذا النوع من التعلیم ھناك العدید من مدارس المكتبات والمعلومات اّلونظرا للمزایا 

تأخذ بھذا األسلوب اآلن في العدید من دول العالم وخصوصا الدول المتقدمة تكنولوجیا، ویعود التعلیم 

 دیوي لمدرسة المكتبات بجامعة كولومبیا بات إلى فترة قصیرة عند إنشاء عن بعد في علم المكت

- نیویورك في الربع األخیر من القرن التاسع عشر، حیث كان أسلوب الدراسة بالمراسلةب

correspondance study -تي استخدمت آنذاك في ھذا المجال وھو أحد طرق التعلیم عن بعد اّل.  

والتعلیم عن بعد من  part-time في دراستھ الخاصة بالتعلیم الجزئي BARRONویشیر بارون 

 ھیئة التدریس واإلدارة في مدارس المكتبات المعتمدة من جمعیة المكتبات وجھة نظر أعضاء

 التعلیم عن بعد  أعضاء ھیئات التدریس واإلداریین بھذه المدارس یوافقون على أّناألمریكیة إلى أّن

  یعتبرون التعلیم عن بعدت والمعلومات كمایعتبر إضافة ھامة إلى أسلوب التعلیم التقلیدي داخل المكتبا

  .عملیة ایجابیة مع االھتمام الكبیر بنوعیة الخبرة المكتسبة

تي قد تقف كعقبة أمام تقدیم برامج التعلیم  ھناك بعض المعوقات اّل أّنBARRONذكر بارون  و

 بعد وعدم خبرة بعض األساتذة بوسائط  عن التعلیم عدم توفر الموارد المناسبة لطالب:عن بعد مثل

  1.ستخدمة في التعلیم عن بعد وغیرھاالتعلیم والتكنولوجیا الم

 عن كیفیة تشكیل أو صیاغة علم المكتبات والمعلومات k .Dowlin داولن ثوقد تساءل كینی

  والخدمات المكتبیة في القرن الحادي والعشرین، وأجاب عن ذلك بإنشاء المدرسة

 بجامعة virtual school of library and information scienceاالفتراضیة لعلم المكتبات والمعلومات 

  :تي تھدف إلى وزیھ في الوالیات المتحدة األمریكیة واّلسان أ

استخدام التكنولوجیا في توسیع دائرة مدرسة علم المكتبات والمعلومات للتغلب على عقبات -           

  .الزمن والمسافة في برامجھا التعلیمیة

  .المكتبیینالتأكید على عامل الجودة في تعلیم  -           

                                                   
د -1 اح محم اب، مفت د  . ذی ن بع یم ع ات   التعل ات والمعلوم یم المكتب ي تعل تخدامھ ف تراتجیة  : واس ة، وإس ارب عالمی تج

ة    ائع  . مستقبلیة عربی اب الوق ات        . كت ات والمعلوم ي للمكتب اد العرب اني عشر التح ي الث ؤتمر العرب شارقة . 2مج . الم : ال
  .263. ص. 2003 االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات،
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  .نشر المعرفة المتحصل علیھا من البرامج في مجال المكتبات والمعلومات -           

 ھاأما الرؤیة المستقبلیة لمدرسة المكتبات االفتراضیة فتتمثل في برنامج معتمد دولیا یساھم في إعداد

لقرن الحادي غیرون المكتبات إلى مؤسسات ا سیي المكتبات والمعلومات الذینی أخصائھاوتحدیث

  1.والعشرین من خالل اإلبداع والمشاركة

دور بارز في ھذا المجال، واتبعت ومن ثم بدأت المؤسسات العلمیة والجامعیة بالعالم المتقدم تقوم ب

   : 2حدث األسالیب لتحقیق أعلى مستوى مھني ممكن وذلك بالحرص علىأ

  .نوعیة المتدرب -       

  .مادة التدریب -       

  .اإلمكانیات التكنولوجیة -       

  .األجھزة الكھربائیة وااللكترونیة -       

  . برامج ونظم االسترجاع-       

  .البیانات والمعلومات االلكترونیة المتداولة -       

  .الشبكات المحلیة والدولیة العالمیة -       

  :وقد یأخذ التدریب أنماطا أخرى مثل

   .ذي سیواجھ تغییرات كبیرة في وظیفتھاّلویحتاجھ الموظف : بـالتدری -     أ

 ھناك دراسات تتطلب تفرغا كامال أو جزئیا، ویقبل على ھذا النوع من :اـالدراسات العلی -    ب

ر أو دكتوراه في علم یذین یعدون رسائل ماجستالتأھیل العاملون في قطاع المكتبات والمعلومات اّل

  .المكتبات والمعلومات

                                                   
  .264  ذیاب، مفتاح محمد، المرجع نفسھ، ص-1
ق، مبروك -2 ر  محیری ي         .ة عم صر االلكترون ي الع ات ف ق المعلوم املین بمراف ي للع دریب المھن ل والت  .1 ط.التأھی

  .48 . ص.2005مجموعة النیل العربیة، : القاھرة
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 ویأخذ شكل التعلم ویتمثل في أن یتولى العاملون القدامى واألكثر تجربة :ةـء الخدم التدریب أثنا-   ج

نقل معارف نظریة ومعارف تطبیقیة داخل أقسام المكتبة أو مركز المعلومات، وقد یأخذ شكل برنامج 

  .تدریبي یدخل في نطاق برنامج عام لتدریب الموظفین

  :ةــالبشریاألدوات الجدیدة للتدریب والتنمیة .2.2.4.2

 ما تحتاجھ المكتبات الیوم ھو أن تجد مكتبیین واختصاصیي معلومات قادرین على مواجھة إّن

ر المھام الموكلة تكیف مع التغیرات الحاصلة ، وتغیالصعوبات وقادرین على عملیة اإلرشاد، قابلین لل

ت وضعت مجموعة لھم في عالم سریع التغیر یتطلب مھارات جدیدة ومن أجل اكتساب ھذه المھارا

  1:لـمن الوسائل واألدوات للتمكن من اكتساب معارف جدیدة ومن بین ھذه الوسائ

  :Expert system:رةــالنظم الخبی*  

تعرف أیضا بالنظم المبنیة على المعرفة، وھي أنظمة تتشكل من مجموعة من البرامج 

ون جاالت المعرفة، ویتكباستطاعتھا أن تعوض العنصر البشري وتحل محل الخبیر في مجال من م

د یة تحّدث وھذه األخیرة تتكون من حقائق عن مجال معین وقواعد بحالنظام الخبیر من قاعدة معرفة،

  .كیفیة استخدام تلك القواعد

  Artificial Intelligence: نظم الذكاء االصطناعي*   

محاكاة السلوك  قادرة على ھو فرع من فروع الحاسوب یھتم بتصمیم برامج ومكونات مادیة

حاسوب انجاز لاالستنتاج المنطقي باستخدام التقنیات الجدیدة بما یحقق لو ، مثل اإلدراك، البشري

  .العدید من المھام الصعبة والمعقدة

  Multimédia:ددةــالوسائط المتع*  

الصورة، الصوت، الحركة تطورة تستخدم كافة وسائل التأثیر، ھي عبارة عن نظم وتطبیقات م

  ).Interactive(یم المعلومة مع إمكانیة إضافة استخدام األسالیب المتفاعلةلتقد

  

                                                   
ود-1 ارق محم اس، ط ات  .  عب ات والمعلوم ع المكتب ى مجتم أثیره عل ي وت نھج الرقم اھرة . 1ط .الم ز : الق المرك

   .   89-88.ص. 2004والنشر والتوزیع، األصیل للطبع 
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  :Virtual Reality:راضيــع االفتـالواق*  

ھا ات خاصة، حیث أّنتي یمكن التعامل معھا من خالل معّدیقصد بھ جمیع النظم والتطبیقات اّل

عند ممارستھ وتستعمل ھذه التطبیقات تي یشعر بھا اإلنسان تحدث تأثیرا مماثال للتأثیرات الحقیقیة اّل

سوق األوراق المالیة، نظم محاكاة القرارات اإلداریة  نظم محاكاة: أو النظم في مجاالت مختلفة

  .الخ...والتنظیمیة، الجوالت المكتبیة

 أھم ھدف للتنمیة المھنیة والتعلیم المستمر ھو تشجیع المتخرج على أن یكون بارزا مدى إّن

ذي یقتل تكالي اّلثھ بحیث ال یتم تقییده بالفكر اإلى االستقالل الفكري في دراستھ وأبحاالحیاة وحثھ عل

ویؤكد الدكتور أحمد بدر على أھمیة التنمیة المھنیة أو التكوین . والتجدید واالبتكار فیھ روح اإلبداع

سیجدون ) علوماتمجال المكتبات والم( الذین لن یطوروا كفاءتھم في ھذا المجال إّن:" المستمر بقولھ

  1".أنفسھم في موقف مختلف بالنسبة لسوق العمل والتوظیف

  :ةـــأخالقیات المھنة المكتبی.3.4.2

دراسة األخالقیات في مھن المعلومات تعتبر كدراسة فرعیة لدراسة األخالقیات بصفة عامة، 

طلح بطریقة عامة د لمصطلح األخالقیات فالبعض یستخدم المصفلیس ھناك اتفاق على التعریف المحّد

  :لتعني الحق أو العدل أو السلوك السلیم وھناك أیضا من یستخدمون المصطلح للداللة على

  .تي یرتضیھا مجتمع معینطریقة الحیاة اّل -           

تي تضبط نسیج المجتمع نحو الخیر والصواب في مواجھة مجموعة من القواعد السلوكیة اّل -           

  .النشر أو الخطأ

  2.ن یتبعھا أفراد جمعیة مھنیةالمطلوب أد المعاییر األخالقیة والسلوكیة المھنیة ھا وثیقة تحّدتعرف بأّنو

ھا بیان بالمعاییر المثالیة لمھنة من المھن تتبناه جماعة مھنیة أو مؤسسة لتوجیھ وتعرف أیضا بأّن

  3. مسؤولیاتھم المھنیة وأعضائھا
                                                   

ود  -1 ر محم و بك وش، أب ات   .الھ ات والمكتب ي المعلوم ة ف ة الحدیث ع   : التقنی ستقبل مجتم ة لم تراتیجیة عربی و إس نح
  .244 . ص.2002  ، دار الفجر للنشر والتوزیع:طرابلس .المعلومات

  .249 . ص.مرجع السابق ال.التقنیة الحدیثة ومكتبة المستقبل . الھوش، أبو بكر محمود-2
  .65. ص. المرجع السابق.  الھاللي، محمد مجاھد وعبد الھادي، محمد فتحي-3
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ن یتبعھا الناس وتتعلق بسلوكیات األفراد في ك اّلتي نتوقع أي معاییر للتصرفات والسلوفاألخالق ھ

  .نشاطاتھم العملیة المختلفة

ھ ال قیمة ّنان مجالھا أو تخصصھا والحق یقال أتي تبنى علیھا المھنة مھما كوتعد األخالق الركیزة اّل

القاعدة الصلبة لم تؤسس وتقام على  ألي برامج تربویة أو تعلیمیة أو دورات تدریبیة أو تطویریة ما

 ارف ویتعارف علیھا جمھور العاملینتي تعقاعدة األخالق أو ما اصطلح علیھ األخالق المھنیة واّل

  .تي یشتركون كذلك في صیاغتھا واالتفاق علیھا والتعامل على ھدى منھابالمھنة وقادتھا واّل

ھا تشكل أّنبى  جملة من العالقات مع محیط العمل یر1ویطرح الدكتور محمد مجاھد الھاللي

األخالقیات المھنیة في مؤسسات المعلومات، حیث یركز ویبرز عالقة المكتبي أو اختصاصي 

بنى على التقوى والخوف من اهللا في تأدیة المھام  وجّل اّلذي ینبغي أن تالمعلومات مع اهللا عّز

  .واإلنصاف باألمانة واإلخالص والضمیر الحي

ل المكتبة في عجراعاة القیم االجتماعیة والسعي لوذلك بمكما یبرز عالقة المكتبي بالمجتمع 

  .خدمة المجتمع بكل فئاتھ

وفي تعرضھ إلى عالقة المكتبي بالمھنة ذاتھا، ركز المؤلف على جملة من العناصر ذكرھا 

  :على النحو التالي

  .الرغبة واالعتزاز باالنتماء إلى مھنة المكتبي -                  

  .القدرة على تحمل المسؤولیة -                  

  .ن المھنة وااللتزام بالقواعد األخالقیة الرفع من شأ-                  

  .التشجیع على االلتحاق بالمھنة للدارسین لعلم المكتبات -                  

  .المشاركة في نشاطات الجمعیات واالنخراط بھا والعمل على تطویر المھنة -                  

                                                   
  .69-68ص . المرجع نفسھ. الھاللي، محمد مجاھد و عبد الھادي، محمد فتحي-1
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 أیضا عالقتھ بالزمالء والجمھور وذلك بتبني االمتیازات المھنیة للمكتبیین من خالل تحسیس ویبّین

ذي یجب أن یقابل باالعتراف اإلدارة المشرفة على العاملین بالمكتبة وتعریفھم بدور المكتبي وجھده اّل

  1.والتحفیز وتوفیر االستقرار للمكتبیین

  :ةــللمھنالحاجة إلى میثاق أخالقي .1.3.4.2

  المھنة یمكن أنّن سلوك أعضاء تلك المھنة وإ ھو، الطریقة الوحیدة للحكم على مھنة معینةإّن

  .، الكفاءة والكرامةمحفاظھا على قیم عدیدة كالثقة، االحتراخالل ن تنجح وتزدھر م

  .نتظامالوضوح واال، عن االتجاھات الحدیثة في القواعد األخالقیة المھنیة تتجھ نحو االختصار و 

  .، مقبولة عملیا یمكن تطبیقھاولةأن تكون معق -    

  .كون شاملة وایجابیة أن ت-     

تطبیق الرؤیا األخالقیة في مؤسسات المعلومات یتطلب تطبیق خطة عمل في الممارسة وفي إّن 

 لتعلیم المستقبلي وتمثل المجاالت التالیة جدول أعمال أخالقيلالمقررات األكادیمیة المھنیة 

  2:الختصاصي المعلومات

في المجال التعلیمي، یجب إدماج االھتمامات األخالقیة في مناھج التدریس في علوم المكتبات  -    أ

والمعلومات، ألن إدماج الجوانب األخالقیة في المقررات األساسیة یعتبر أمرا ضروریا لربط 

  .األخالقیات بدور ومسؤولیة المھنیین في المعلومات

  . في المجال األكادیميا متوازنة لمواصلة العمل اّلذي بدأبرامج التعلیم المستمر جھودتتطلب  -   ب

یجب على مجالس المكتبات والمعلومات االستشاریة أو التنفیذیة أن تظھر اھتماماتھا األخالقیة  -   ج

  .ات األمال من الجوانب األخالقیة ولتحقیق أھداف وغایات المؤسسحیث یمكنھا تقییم القرارات والعّم

یجب على المھنیین في المعلومات على جمیع المستویات االعتراف بالدور الھام الذي یمكن أن  -    د

  .تي ینتمون إلیھایلعبونھ في دمج المسؤولیات األخالقیة من خالل المنظمات اّل

                                                   
  .70 . ص. المرجع نفســھ-1
ود   -2 ر محم و بك وش، أب ات    .الھ ات والمكتب ي معلوم ة ف ة الحدیث ترا : التقنی و إس ع   نح ستقبل مجتم ة لم تیجیة عربی

  .260-259 . ص. السابق المرجع.المعلومات



 من المكتبي إلى اختصاصي المعلومات: فصل الثانيال

 - 62 - 

تبیین یجب رؤیة وضع السیاسة المعلوماتیة للھیآت الرسمیة من منظور أخالقي ولألمناء والمك -    و

  .دور في ھذا الحوار خصوصا في صیاغة القواعد المتصلة ببث المعلومات

یس والمھنیین في یجب القیام بمزید من البحوث والدراسات من قبل أعضاء ھیئة التدر -    ك

تناول الجوانب األخالقیة في اتخاذ القرارات الخاصة بالمكتبات ومؤسسات المعلومات وذلك ب

  .المعلومات

ت فیھ دد، ّح1982 دستورا أخالقیا عام )A.L.A(عیة األمریكیة للمكتبات أصدرت الجم

ي المعلومات االلتزام بھا وتطبیقھا أثناء ممارسة مھامھم یمجموعة من المبادئ یجب على اختصاص

  1:وتتخلص فیما یلي

ھم بمھارة ن االلتزام بتقدیم الخدمة المكتبیة إلى المستعلمین واإلجابة على أسئلتییجب على المكتبی - 

  .ودون تحیز

ي المعلومات حمایة حق المستفیدین في الخصوصیة وذلك بالتعامل معھم ییجب على اختصاص - 

  . المعلومات الخاصة بھمبأمانة وااللتزام بحفظ كّل

ذي یتبناھا المكتبي االلتزام بعدم توجیھ العمل داخل المكتبة أو المؤسسة حسب الفلسفة الشخصیة اّل - 

  .في حیاتھ

البتعاد عن تحقیق مصالح شخصیة أو مزایا مادیة على حساب مصلحة المكتبة أو مصلحة ا - 

  .المستفیدین

عند محاولة فھم المبادئ العامة للدستور األخالقي لجمعیة المكتبات األمریكیة نجدھا تركز على 

 العمل، تي یجب على المكتبي التحلي بھا وھي مبنیة على الضمیر المھني، حبالصفات واألخالق اّل

  .األمانة في تأدیة الواجبات وخدمة المستفیدین

  :ةــالتشریع القانوني للمھنة المكتبی.4.4.2

                                                   
ي  -1 د فتح ادي، محم د الھ د    . عب رن الجدی اب الق ى أعت ات عل ا المعلوم ات وتكنولوجی اھرة.المعلوم دار  :  الق ة ال مكتب

  .44 .ص.2000 ،العربیة للكتاب
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ذي ینظم العمل التشریع القانوني ھو أساس تنظیم العمل في المكتبات باختالف أنواعھا، فھو اّل

  .والمستفیدین من المكتبةد العالقة بین العاملین، وكذلك بین العاملین ومسؤولیاتھم، وبین العاملین ویحّد

د ھ ومن خاللھ تحّدذي یقاس بھ األداء داخل المكتبات ألّنیعتبر التشریع المكتبي المقیاس اّل و

  . فرد من أفراد فریق العمل في المكتبةالمھام والصالحیات الخاصة بكّل

تم في نفس ھا تھتھتم الدول في مختلف أنحاء العالم بإنشاء المكتبات بمختلف أنواعھا، كما أّن

ھم فرصة التحدیث للمعلومات ك من خالل االھتمام بتكوینھم ومنحالوقت بالعاملین والموظفین بھا، وذل

 القوانین سّنتي أو الحتمي كذلك أن روھ من الضرّن طرق التكوین المستمر وبالتالي فإبمختلف

  .ىتي تنظم مھنتھم وتحمیھم مثل ماھو معمول بھ في المھن األخروالتشریعات اّل

د شروط التوظیف المؤھالت العلمیة تي تحّدوالنظام األساسي للمھنة ھو مجموعة من القواعد اّل

 عالقة مباشرة بأجھزة الدولة ذاتھ جھات سّنتالمطلوبة، وعادة ما یكون ھذا النظام نظاما وطنیا 

ذي لسلك الّّّّّ حسب اد المھام المسؤولیات في مختلف درجات السلم الوظیفي كّلومن ثم تحّد الرسمیة،

  .ینتمي إلیھ

لمجتمع ووجود یلعب التشریع القانوني دورا مھما في تطویر المھنة وتحدید موضعھا في ا

 على عكس  بھا، یشجع على جلب أشخاص ذوي كفاءات علیا للنھوض بالمھنةقاعدة قانونیة یھتدى

 ين الرجوع إلى سند قانونھ یؤدي بالضرورة إلى االختیار عن طریق الصدفة دوّنغیاب ھذه القاعدة فإ

  1.د مما یؤدي إلى دفع المھنة إلى الدرك األسفل في السلم االجتماعيمحّد

  :ة من الضوابط القانونیة تتمثل فــيتقوم المھنة المكتبیة على مجموع

  .تحدید الشروط الالزمة لاللتحاق بالمھنة *     

  .تحدید المھام حسب األسالك *     

  . اإلداري للمؤسسات التوثیقیةتنظیم التسییر *     

  .تنظیم التسییر التقني للمؤسسات التوثیقیة *     

                                                   
الي لمدین        . كـریم، مراد -1 یم الع ة في مؤسسات التعل ة المكتبی الة . ة قسنطینة المھن سنطینة . ماجستیر رس سم  :  ق م  ق عل

  .56 .ص. 2001 ،المكتبات
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  .وضع الھیاكل التنظیمیة للمؤسسات *     

  . المختلفةكتحدید شروط الترقیة واإلدماج في األسال *     

  .تحدید األجور والدرجات االستداللیة لألسالك *     

  :ةــلمھنة المكتبیجمعیات المكتبیین وعالقتھا با.5.4.2

تلعب الجمعیات المھنیة دورا أساسیا في الدفاع عن المھنة والدعوة إلى إنشاء معاھد متخصصة 

  ھا تعتبر في بعض الدول المتحدث الرسمي عن لتدریس المكتبات والمعلومات، كما أّن

معیات مكانا العاملین بمؤسسات المعلومات بالتعبیر عن أفكارھم وطموحاتھم، كما قد تكون ھذه الج

  .یتیح الفرصة للعاملین لتبادل وجھات النظر ومناقشة األمور العالقة حول التخصص

ینبغي أن تعمل ھذه الجمعیات إلى جانب كونھا جماعات ضغط على اكتساب ثقة المجتمع نحو العاملین 

وھة رة المشلعاملین فیھا وتغییر الصو ووضع ا،بمجاالت المكتبات والمعلومات وتدعیم احترام المھنة

  1.عنھم

  :اــوظائف الجمعیات المكتبیة ونشاطاتھ.1.5.4.2

اتسع نشاط الجمعیات المھنیة وأصبحت تقوم بدور حیوي في مختلف بلدان العالم، فبعدما كانت 

تركز أعمالھا على الجانب القانوني للمھنة وتدعو إلى تطویر المناھج الخاصة بتدریس علم المكتبات 

ھ وال تقتصر اآلن تساھم في التكوین والتدریب وتقوم بنشاطات تفید المجتمع كّلأصبحت  والمعلومات،

  2: وتتمثل وظائف الجمعیات المھنیة فیما یلي العاملین في المؤسسات التوثیقیة،على

  :ةـالتعــریف بالمھن*      

 إبراز تعمل الجمعیات المكتبیة على التعریف بالمھنة المكتبیة وتغییر الرأي العام حولھا مع

   .ذي تلعبھ في تثقیف المجتمع ومحو األمیةالدور اّل

  

  

                                                   
  .405 . ص. المرجع السابق.، أحمد بـدر-1
  .58. ص. المرجع السابق. كریم، مرد-2
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  :ةــالتظاھرات واألنشطة الثقافی*      

تقوم الجمعیات المكتبیة بأنشطة ثقافیة وعلمیة لجمع المتخصصین في علم المكتبات 

ھا تنظم كما أّن والمعلومات من أجل تبادل الخبرات والتجارب في إطار محاضرات أو ندوات،

 التكنولوجیا الجدیدة وتقنیات  لبیع الكتب والمجالت والتعریف بكیفیات العمل المكتبي في ظّلمعارض

  .المعالجة والحفظ

  :دریبــالتعلیم والت *     

تساھم الجمعیات المھنیة في تنظیم دورات تكوینیة للعاملین في المكتبات ومراكز المعلومات 

  .دةــھم على التأقلم معھا واكتساب مھارات جدیلدعم معارفھم حول التقنیات الجدیدة ومساعدت

إضافة إلى ھذه الوظائف المقدمة من طرف الجمعیات المھنیة تلعب دورا فعاال في الدفاع عن 

  .المھنة والمطالبة بحقوق العاملین فیھا

  :ةــأھداف الجمعیات المكتبی.2.5.4.2

  :تھدف الجمعیات المكتبیة إلى تحقیق أربعة أھداف أساسیة

 ل في جمع المعلومات والعاملین في مجالھا من أجل توحید جھودھم ث اجتماعي ومھني یتمھدف

  .ومناقشة آرائھم إلثبات وجودھم والدفاع عن تخصصھم وأھمیتھم في المجتمع

 بیون فبالضرورة ھم مدركون ألھمیة  الجمعیات ھم مكت أعضاء ھذه، بما أّنھدف تعلیمي

ب قدرات ومھارات جدیدة في التخصص، وھناك االستمرار في التكوین من أجل اكتسا

مؤسسات مھنیة تأخذ على عاتقھا مسؤولیة منح شھادات دراسیة، كما تقوم بتقییم البرامج 

  .التكوینیة الموجھة للموارد البشریة

  من ھذه األھداف ما یتعلق بإجراء البحوث وتطویر المھارات والممارسات في التخصص

قییم وإعداد وتطویر التقنیات والمعاییر والنشر مع إقناع وعادة ما یكون ھذا في مجال ت

 على مستوى المؤسسات باستخدامھا ھناك مؤسسات خاصة تسھر نالمتخصصین والمسؤولی
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حسن األبحاث تي تظھر أثناء التطبیق مع منح جوائز ألعلى تمویل األبحاث لحل المشكالت اّل

  .المقدمة

 المكتبات، (لى مستوى مؤسسات التخصص آخر ھدف وھو مرتبط باالستثمارات سواء ع

أو مؤسسات أخرى تحتاج إلى المشورة في مجال المعلومات مھما كان ) مراكز المعلومات

ھا في تقدیم االستشارات ذي تمارسھ، حیث تستغل مالدیھا من خبرات أعضائالنشاط اّل

  .المطلوبة

  :بيــالجیل الجدید لمھنة المكت.5.2

ي تعیشھا المكتبات أصبح من الواجب علیھا أن تتحول بقوة من تأمام التحوالت الكبرى اّل

 باستمرار لذلك اتي یتوسع انتشارھالمكتبات التقلیدیة إلى المكتبات االلكترونیة، االفتراضیة والرقمیة اّل

  والتمكن من وساطة المعلومات وسبلأصبح من الواجب التحكم في المجال الواسع لحقل المعلومات،

عرف بالمكتبیین حاجة إلى تكوین ما یالعلوم والبحث العلمي والتعلیم كما یجعل الاستخدامھا في 

 ملحا وضروریا عوض المكتبیین التقلیدیین للعمل في  أمراریانیین أو اختصاصي المعلوماتبالس

  .مختلف نظم المعلومات مھما كان نوعھا وشكلھا

  :اتــتعریف اختصاصي المعلوم.1.5.2

وعات المكتبة  فھرسة، وتكشیف مجم،اختیار، ذي یتولى تجمیعالشخص اّل المكتبي ھو نعلم أّن

 إضافة إلى أعمال 1.جل وضعھا بین أیدي العلماء والباحثین الستخدامھامن كتب، وثائق وذلك من أ

  .أخرى كتكوین المستفیدین والقیام بنشاطات إعالمیة

في مراكز المعلومات اختصاصي المعلومات تسمیة عریضة تغطي عددا من فئات العاملین 

 أنماط استرجاع المعلومات، واإلفادة من مراصد كالمسؤولین على البحث عن اإلنتاج الفكري، وكّل

ما ھي مھنة في الواقع ال یمكننا أن نجد عمل المكتبي ینحصر في وظائف معینة، وإّن. المعلومات

  .فھمھ لدوره ووعیھ برسالة مھنتھدة االتجاھات وكل فرد فیھا قادر على العطاء واالبتكار بقدر متعّد

                                                   
  .75ص . المرجع السابق.  بدر، أحمــد-1
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 المعلومات أصبحت العملة األساسیة المتداولة بین مختلف المؤسسات أصبحت الكفاءة بما أّن

د مستوى المؤسسات العاملة في قطاع تي تحّدفي المعالجة، السرعة في البحث والتنفیذ من المعاییر اّل

  لمكتبي بالمفھوم التقلیدي المكتبات والمعلومات، وبالتالي فلم یعد ھناك وجود ل

ما ظھر جیل جدید لیرث المھنة المكتبیة جیل یطلق علیھ اسم اختصاصي المعلومات أو خبراء وإّن

  1.المعلومات

شخص یھتم بإعداد وتجھیز المعلومات في مجال من مجاالت : ھبأّن" البنھاوي"یعرفھ قاموس 

ھ بأّن: الباحثون في علوم المكتبات والمعلومات ویعرفھ .المعرفة أكثر من اھتمامھ بضبط الوثائق نفسھا

 علم المعلومات، الحاسب اآللي ، علم المكتبات،: اة مجاالت منھشخص ذو تعلیم أكادیمي لھ معرفة بعّد

ھ بالرغم من ویرى البعض أّن .ویقوم بمعالجة البیانات في مجال معین... ھندسة النظم وإدارة األعمال

د نفسھ بعیدا عن ھذه التحوالت ھ من المفارقة أو الصدفة وجّنمعلومات، إال أتبي یعد أخصائیا لل المكأّن

  2.ما أصبح یعرف الیوم بمجتمع المعلوماتفی

 أھمیة اختصاصي المعلومات تزداد یوما بعد یوم ویجد كل من ینتمي إلى مھنة ولھذا فإّن

ماھو جدید سواء تعلق ذلك بخطط  أمام تحدیات كبیرة تلزمھ بالتأقلم مع كّل نفسھ المكتبات والمعلومات

العمل ومناھجھ أو بالتحكم في الوسائل التكنولوجیة، لیتمكن من تأدیة رسالتھ كاملة في عالم متغیر، 

ھ عالم تكنولوجیا المعلومات المتقدمة والفائقة، عالم ّنختلف كثیرا عما كان علیھ من قبل إعالم ا

 أیضا تسمیة ، فاختصاصي المعلومات یطلق علیھلمدىالتكتالت المعلوماتیة وشبكات االتصال بعیدة ا

Cybrarainر ن طریق ما یكل باوین وھو مصطلح تمت صیاغتھ عMichel Bauwens وھو 

اختصاصي معلومات بلجیكي یعمل في أحد مراكز المعلومات الغذائیة في بلجیكا، وقد صاغ ھذا 

                                                   
  .31ص . المرجع السابق.  كریم، مـراد-1

2-SAVARD, Rejean. A la croisée des chemins: l’évolution de la profession de 
bibliothécaire. ARGUS.  Paris, 1992. Vol. 21, N. 1. P.9 
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ھ الشخص صي المعلومات بأّنالمصطلح لوصف العاملین في المكتبات التحلیلیة ویعرف اختصا

  1.المسؤول عن استخدام تكنولوجیا االتصاالت الرقمیة في استرجاع، تقییم وبث المعلومات

  : في القوامیس اللغویةCybrarainمصطلح  -

   : في قاموس علم المكتبات والمعلومات على الخط المباشرCybrarain  مصطلح

ODLIS ھو مصطلح مشتق من cyberlibrarianذي تم صیاغتھ من ئي المكتبات التخیلي واّل أخصا

  أخصائي المكتبات والمقصود librarian  الفضاء التخیلي وcyberspaceو مصطلحین ھما

ذي یعمل بصفة دائمة في استرجاع وبث المعلومات   أخصائي المكتبات اّلCybrarainبمصطلح  

  .رعبر االنترنت ویستخدم جمیع المصادر المتاحة على الخط المباش

  :Cambridge Advanced Learner's Dictionary    أما قاموس 

ذي یعمل في ، أو الشخص اّل Cybraryذي یكون مسؤوال عن المكتبة التخیلیةھ الشخص اّلیعرفھ بأّن 

 بمصطلح یعتبر جالمكتبة ویستخدم الكومبیوتر واالنترنت كجزء من عملھ، وقد جاء قاموس كامبرید

تي مجموعات من المواد المكتوبة والصور وغیرھا من المصادر اّل: ھصد ب  ویقCybraryجدیدا وھو 

تي تكون متاحة على االنترنت، وبذلك فھذا المصطلح یعبر عن المصادر تتعلق بموضوع معین، اّل

 Cybrary مصطلح االلكترونیة على االنترنیت أي المكتبة الرقمیة، ومن الناحیة اللغویة نجد أنّّّ

  2. بمعنى المكتبة التخیلیة أو االفتراضیةlibrary و cybe :ھمامشتق من مصطلحین 

  :En cartaفي حین یعرف في موسوعة    

                                                   
1-Cybrarians.[17/02/2005] available on the internet:  
http://www.sha.org/content/help/industopics .cybrarian. Fim. 
2- Cambridge Advanced learner’s dictionary.[ 17/02/2005] Available at : 
    http:// vax-wcsu.edu /library/odlis. html  
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 للمعلومات  دلیالذي یعّدھ أخصائي مكتبات االنترنت أو جامع المعلومات، وھو الشخص اّلّنأ

ستخدم االنترنت ذي یذي یقدم خدمات جمع المعلومات عبر االنترنت، أو اّل االنترنت، واّلالمتاحة على

  1.كمصدر أو أداة للقیام بعملھ

 ھذا المصطلح قد تطور ّنة فیستعمل أمین المعلومات، ونجد أبالنسبة للمقابل في اللغة العربی

 ھذا المصطلح لھ ویعتبر الكثیرون أّن" اختصاصي المعلومات" اآلن وأصبح شائعا بین المتخصصین

  .أمین المكتبةوقع خاص في المجتمع وأكثر تطورا من مصطلح 

محاولة أخرى للتعریب كانت على ید األستاذ الدكتور حشمت قاسم، وھي غیر منشورة حیث 

ذي عقد كان ذلك في إحدى جلسات المؤتمر القومي السابع للجمعیة المصریة للمعلومات والمكتبات واّل

 مصطلح، حیث أجاب على سؤاال حول المقابل العربي ل2003 فیفري 28- 26بجامعة حلوان في 

Cybrarain المعلوماتي" انسب مقابل عربي لھذا المصطلح ھو ّنإ قائال".  

 مكتبات أفضل مقابل  ھو اختصاصيCybrarain ھ الخالف على أّنّنبق یتضح لنا أمما س

ھ ال فرق بین ّن المعلومات حیث یتبین لنا أ المكتبات أو  ھو اختصاصيCybrarainعربي لمصطلح 

 فكالھما یعبر عن الشخص الذي یعمل في المكتبات، حیث Cybrarain  ومصطلحlibrarianمصطلح 

 للعاملین بھا من التأقلم والعمل مع تلك زت المكتبات وبالتالي كان البّدة قد غأن التكنولوجیات الحدیث

  :البیئة التكنولوجیة الجدیدة وما یدعم ذلك ھو

ل التكنولوجیة فنجد في الوقت الحالي أن  باستخدام الوسائlibrarian  یتمیز عن Cybrarainإذا كان  - 

ن كان ھناك من الیزال ر مع الوسائل التكنولوجیة، وإیتعاملون بشكل كبی ) librarian(أمناء المكتبات 

ھ حتما سیأتي یوما تصبح التكنولوجیة ھي النمط السائد للتعامل في تخصص المكتبات ّنیا لكن فإتقلید

  .والمعلومات

                                                   
1 -msn Encarta dictionaries. Accessed(17/02/2005) Available at: 
http://encarta.msn/encnet /features/dictionary /dictionary results opx ?refid 
=5615388461 
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لدیھ القدرة  librarian فكذلك مل في بیئة االنترنت وشبكات االتصال ، یعCybrarainإذا كان 

تي على العمل في بیئة االنترنت فالكثیر من المكتبات تقدم اآلن الخدمات المرجعیة عبر االنترنت واّل

  استطاع تطویع االنترنت كأداة librarian  كما أّن   Ask librarian المكتبات اسأل اختصاصيتسمى 

 بعملھ كالبحث في فھارس المكتبات، والحصول على التسجیالت البیلیوغرافیة عبر االنترنت، للقیام

  1.تي یمكن تحقیقھاإنشاء بوابات الكترونیة للمكتبات على االنترنت، وغیرھا من التطبیقات اّل

  :اب التحول من المكتبي إلى اختصاصي لمعلوماتـــأسب.2.5.2

فرض على مھنة المكتبات والمعلومات أن ومجتمع المعرفة یمجتمع المعلومات  التحول نحو ّنإ

 من ثم  وتطور وتتغیر بصفتھا المعني األول بإیصال المعلومات إلى من یحتاجھا في وقتھا المناسب،ت

 یمكننا ن المكتبي إلى اختصاصي المعلوماتبرز إلى الوجود مجموعة من األسباب أدت إلى االنتقال م

  :إجمالھا فیما یلي

 تواجھ المجتمعات المعاصرة ومؤسساتھا العلمیة الثقافیة واإلنتاجیة تدفقا  انفجار المعلومات،:الأو   

تي أخذت تنمو بمعدالت كبیرة نتیجة للتطورات العلمیة والتقنیة الحدیثة،  اّلفي المعلوماتھائال 

علومات وظھور تخصصات جدیدة، وتحول إنتاج المعلومات إلى صناعة، وتتخذ ظاھرة انفجار الم

  :أوجھا عدیدة ھي

 لقد عرف اإلنتاج الفكري نموا وزیادة كبیرین لم تعرفھما :ريـنتاج الفك النمو الكبیر في حجم اإل-أ

 وحدھا فاقت 1985 حجم المنشورات والمطبوعات العلمیة الصادرة لسنة البشریة من قبل، حیث أّن

شیر  كما ت1976نھضة وبین عام ن عصر الالعدد اإلجمالي لما نشر في الفترة الممتدة ما بی

- 12صل ما بین  ی- مقدار بعدد الوثائق المنشورة-  اإلنتاج الفكري السنوي اإلحصائیات أیضا إلى أّن

وریة جدیدة في  د15.000 ملیون وثیقة، ویبلغ رصید الدوریات على المستوى الدولي ما یقارب 14

  . كتاب600.000، أما الكتب فقد بلغ اإلنتاج الدولي منھا حوالي كل عام

                                                   
ان - 1 میر، عثم ستقبل   .  س ة الم ین مكتب ات وا     Cybrarian.:أم ي المكتب ة ف ات الحدیث اتلاالتجاھ انفي.معلوم  ، ج

  .13 . ص.9.ع. 4.مج .1998
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:  نتیجة لتطور التخصصات وتفاعلھا مع بعضھا ظھرت فروع جدیدة مثل:ريـشتت اإلنتاج الفكت -ب

الھندسة الطبیة، الكیمیاء الحیویة، وموضوعات أخرى أكثر تخصص ودقة، ھذا ما أبطل فائدة اإلنتاج 

  .ي المتخصصتي تغطي قطاعات عریضة وظھور اإلنتاج الفكرالفكري الشامل كالدوریات اّل

ین وحتى المكتبي أصبح سمما جعل من الصعب متابعتھ واإلحاطة بھ من قبل الباحثین والدار

لكم الھائل من المعلومات في المستقبل ناھیك عن المستعمل أو المستفید من اغیر قادر على تسییر ھذا 

  .ھاتھ المعلومات

وعیة المطبوعة فترة من الزمن عرف  بعد أن سادت األ:اـ تنوع مصادر المعلومات وتعدد أشكالھ-ج

العصر الحالي تطورا ھائال في أنواع وأشكال مصادر المعلومات، فباإلضافة إلى الكتب والدوریات 

والرسائل الجامعیة والتقاریر العلمیة وبراءات االختراع واألشكال المصغرة واألوعیة الممغنطة 

م مورد للمعلومات في العصر الحدیث وھو شبكة دة إضافة إلى أھواألوعیة البصریة والوسائط المتعّد

  .االنترنت وما تمنحھ من خدمات

، تعتبر المعلومات موردا الیمكن بدونھا المعلومات كمورد حیوي واستراتیجي زیادة أھمیة :ثانیـا   

استثمار أي مورد آخر فقدرة اإلنسان على استثمار الموارد المتاحة األخرى رھینة بقدرتھ على 

  . المعلوماتاستثمار

، الطاقة الكھربائیة، الطاقة )السائلة(إذا كان اإلنسان اآلن یستثمر موارد الطاقة الجاریة  و

 باستثمار ما توفر لدیھ من معلومات  ذلك ما كان یتحقق إّالالشمسیة وغیر ذلك من مصادر الطاقة، فإّن

  .حول مصادر ھذه الموارد وسبل اإلفادة منھا

  . فئات المستفیدین وتعقد احتیاجاتھم نمو وتعدد:اــثالث   

 بزوغ تكنولوجیا االتصاالت والتزاوج الحاصل بینھا وبین تكنولوجیا المعلومات وظھور :رابعــا   

إلى أوعیة التخزین باإلضافة  Internet, Intranetشبكات المعلومات  :النظم المتطورة للمعلومات مثل

   ...  CD .Rom, Flash discذات القدرة العالیة 

  . المنافسة الشدیدة في خدمات المعلومات:اـخامس   
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  :اتـــالمبادئ الجدیدة لوظیفة اختصاصي المعلوم.3.5.2

لقد أدى االنفجار المعلوماتي من جھة واإلقبال الھائل على المكتبة من جھة أخرى إلى تطویر     

علومات بصورة خاصة وكان مفاھیم وأنشطة المكتبات بصفة عامة ووظیفة المكتبي أو اختصاصي الم

  :ذلك على النحو التالي

 وتقدیمھ إلى الحصول على المعلومات لخدمة المكتبیة من الحصول على الكتابتحول فلسفة ا *   

تي یحتویھا ھذا الكتاب وتقدیمھا لمن یحتاجھا أي تطور االھتمام من الكتاب كشكل مادي إلى اّل

  .معلومات تسوق

  .ول على المعلومة المطلوبة والمناسبةاالھتمام بكیفیة الحص *  

ما وسیلة لتسییر سبل االستفادة من  ذاتھ وإّنلم یعد تجمیع أوعیة المعلومات وتنظیمھا ھدفا في حّد *  

 وبناءا على ھذه المبادئ أصبحت وظائف المكتبة تقوم على ه األوعیة وخدمة المستفیدین منھا،ھذ

  : االعتبارات التالیة

  . في أشكالھا المختلفة تخصص لالستخدام ولیس للحفظ بمعنى تسوقالمعلومات -      

  .عمیال  أو  باھتماماتھ وتخصصاتھ بمعنى أصبح القارئ زبونا لكل قارئ معلومات خاصة -      

  . في الوقت المناسب عند طلبھاتوفیر المعلومات -      

  . المكتبة أو مركز المعلومات مؤسسة متقدمة و متطورة-      

العمل المكتبي عملیة تعلیمیة للقراء وأمین المكتبة لم یعد حارسا للوثائق أو وسیط للمعلومات بل  -     

  .تحول إلى استشاري للمعلومات

انطالقا من ھذه الفكرة أصبح اختصاصي المعلومات، شخصا یتمیز بدرجة عالیة من الكفاءة   

 ما من عالم اإلدارة والتسییر عده إلى حّدتي تتسم بصبغة فكریة تقربھ من عالم البحث العلمي، وتبواّل

  . ھ یمكنھ أن یتكفل بمسؤولیة تصمیم وابتكار نظم معلومات مع إدارتھاولكّن
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  :دةــاختصاصي المعلومات والمھن الجدی.6.2

 المھن الجدیدة الختصاصي المعلومات في عصر المعلومات كانت محل اھتمام الكثیرین إّن  

   Smith ALASTAIRE 1:نذكر منھم

استقبال األسئلة وتوفیر أجوبة جاھزة من خالل األشكال المطبوعة، ): Intermediary(وسیط*  

  .قواعد البیانات على الخط، االنترنت

یقدم مؤشرات لمساعدة المستفید في البحث والتقییم النقدي للمصادر ): Guide(مرشد أو موجھ*  

  .ذات الصلة بموضوعھ

وتنظیم البنیة التحتیة للمعلومات، االرتباط بشبكات المعلومات، إعداد ): Facilitator(مسھل *  

  .رة التراخیص الستخدام المصادر المشفالبرمجیات،

تقدیم تكوین على استعمال االنترنت، األدوات مھارات البحث عن المعلومات، ): Educator(مربي*

  .وإعالم المستفید بالمصادر الجدیدة في مجال موضوعھ

  :اللــمن خ) Web site Builder(ویبمصمم لمواقع ال*

  .تحدید، تقییم وتوفیر روابط إلى مصادر المعلومات المناسبة، وتقدیم نظرة وافیة حول االنترنت - 1

  .تقدیم معلومات حول المكتبة وخدمات المعلومات المتاحة على الشبكة - 2

مھارات المعلوماتیة من ستعمال التیسیر إدارة المعلومات الخاصة بمنظمتھ على موقع الویب وا - 3

  .جل إنشاء نظام معلومات خاص بالمنظمةأ

جد الدكتور برجس عزام قد قدم تصورات أخرى للمھن وغیر بعید من التصور اّلذي یطرحھ ألستر ن

  :تي ستناط باختصاصي المعلومات ومن بین ھذه المھناّل

ة لمجال المعلومات ویسھم بما یقوم یھتم أساسا بالجوانب النظریة والعلمیة األساسی عالم المعلومات، *

  .بھ من بحوث في تنمیة المعرفة في المجال

                                                   
1- ALASTAIRE, Smith. Role of librarian in the internet environment. Beyond the 
Basics. [11/05/2007]. Disponible sur internet: www.vuw.ac.wz /staff /Alstaire-smith 
/beyond /2 role. htm. 
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 علیھا اعتمادا ضابط المعلومات، یتعامل مع المستفیدین مباشرة، یتلقى استفساراتھم ویتولى الرّد *

  .على ما یتوفر لدیھ من مراجع

 أشكالھا، حتویات الوثائق بكّلل اإلنتاج الفكري، یستخدم األسالیب غیر التقلیدیة في تحلیل ممحّل *

  . من التكشیف واالستخالصوتشمل عملیة التحلیل ھذه كّل

ما تحلیل للبیانات ذي یتم لیس تحلیال ببلیوغرافیا وال تحلیال لوثائق وإّنل المعلومات، والتحلیل اّلمحّل *

  .والمعطیات والحقائق بھدف الربط والخروج بمعلومات وحقائق جدیدة

 یرتبط عملھ باستخدام الحواسیب االلكترونیة في أي نشاط وتحلیل  ھذه النظم خطوة ل النظم،محّل *

  .ر ھذه المھمةیة تسبق مھمة وضع البرامج حیث تیسأساس

ھ غویة ومن ثم فإّنالمترجم العلمي، مھمتھ األساسیة ھي مساعدة المستفیدین على تخطي الحواجز الّل *

  .غة الرسمیةاألقل خالف الّلینبغي أن یكون متمكنا من لغة أخرى على 

دت أیضا مواقع د وظائفھ فقد تعّدد كفاءات ومھارات اختصاصي المعلومات وتعّدنتیجة لتعّد  

  :عملھ ومن ثم نحاول ذكر بعض األماكن الحصرھا
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  بعض مواقع عمل اختصاصي المعلومات: 01شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

ǧǠȵɀȲȞƫǟ ǧǠȮǤȉ 
 ǥǿǟǻǙ ȴȚȹ
ǧǠȵɀȲȞƫǟ  ǧǠȵɀȲȞƫǟ ȂȭǟȀȵ

ȯǠȎǩɍǟȿ 

 ɄȍǠȎǪǹǟ
ǧǠȵɀȲȞƫǟ 

ǠǤǪȮƫǟǧ ǧǠȵɀȲȞƫǟ ȴȚȹ 

ȤɆȉǿɉǟ ǥǿǟǻǙ 
 ǽǠơǟ ȴȝǻ ȂȭǟȀȵ
ǧǟǿǟȀȪȱǟ 

 ȨɆǭɀǪȱǟ ȂȭǟȀȵ
ǫɀǶǤȱǟȿ 

  نظم معلومات اقتصادیة 

  نظم معلومات الموارد البشریة

  نظم معلومات جغرافیة 

  نظم معلومات إداریة

  نظم معلومات اجتماعیة

  نظم معلومات تعلیمیة 

  نظم معلومات تربویة 

   نظم معلومات ثقافیة

  نظم معلومات اجتماعیة 

  

  مكتبة وطنیة 

  مكتبة جامعیة 

  مكتبة عامة 

  مكتبة مدرسیة 

  .مكتبة متخصصة
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  :لـــخالصة الفص

 أكبر غنى عنھا بأي حال من األحوال  ولعّل  المعلومات أصبحت عمود وعصب العصر والبما أّن

  .جل الحصول على المعلوماتتشھده شبكة االنترنت من أذي دلیل على ذلك ھو اإلقبال اّل

ن یتسلحوا أ" تیي المعلومااختصاص"ومن ھذا المنطلق وجب على العاملین في قطاع المعلومات 

ھم من إثبات وجودھم في عالم سریع التغیر، فمن لم تكن لھ االستعدادات بكفاءات ومھارات تمكّن

ن العمل على مستوى  أداء مھامھ على أكمل وجھ خاصة وأالالزمة لن یستطیع التأقلم ولن یتمكن من

 الخبرات والمعارف، نظام المعلومات أصبح یرتكز على العمل الجماعي من أجل تشارك وأالمكتبة 

تي  ما یعرف بإدارة المعرفة ھذه األخیرة اّل فاعال في ظّلافاختصاصي المعلومات یعتبر عنصر

أصبحت سبب لنجاح المنظمات في تحقیق أھدافھا ویتوقف تطبیقھا على كفاءة الموارد البشریة العاملة 

 . أو المنظمةداخل المؤسسة
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تي تؤثر في مختلف مجاالت یشھد العالم الیوم جملة من التحوالت والتغیرات والتطورات اّل

  . معینتي ال یتوقع لھا أن تقف عند حّد واّلةالحیا

 المنظمات بما یجري حولھا، والسبب في ذلك أّنوتتأثر المنظمات العامة والخاصة جمیعھا 

تي تقدمھا، تتعرض إلى الضغوطات المتنامیة من أجل زیادة تحسین نوعیة المنتج أو الخدمة اّل

 جل مواجھة ھذه التحدیات وتحسین األداء، فإّنخدمات ذات التقنیة العالیة، ومن أوالمنافسة بجودة ال

تي یمكن للمنظمات اللجوء إلیھا،  أحد السبل اّلیعّد Knowledge Managementتطبیق إدارة المعرفة 

ویتم ذلك من خالل عملیات إعادة تكوین وتعلیم القوى العاملة وتدریبھا على إدارة المعرفة، وبناء 

تي تمتلكھا إلى أبعد ما یمكن من الكفاءة القاعدة المعرفیة لدى المنظمات، وتوظیف المعرفة اّل

  .Best practiceلتمیز وتحقیق ما یعرف بأفضل الممارسات والفاعلیة، وصوال إلى ا

ما في مجتمعاتنا العربیة بصفة عامة فصل إلى المتغیر الجدید نوعا ومن ثم نتعرض في ھذا ال

والمجتمع الجزائري بصفة خاصة من خالل عناصر تتمثل في مفھوم إدارة المعرفة وعالقتھا 

  .وأھمیتھا ووظائفھا ومجاالتھا إضافة إلى فوائدھابالبیانات، المعلومات، الحكمة، في نشأتھا 
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  :ـــةمفھوم إدارة المعرف.1.3

تي تعتبر من أھم السمات الحیویة  إدارة المعرفة من أحدث المفاھیم في علم اإلدارة، واّلتعّد

  .وعیة وجودة العملتي تؤثر على نلألنشطة اّل

 مركز مھم للمجاالت األكادیمیة، اإلداریة،  في أوائل التسعینات وأصبحت ذاتھا نشأتإذ أّن

الفنیة، والتجاریة، فقد ازدھرت أھمیتھا في العصر الحاضر بسبب ما حققتھ من أھمیة واضحة 

 أوال بعض المصطلحات  نوضحوخاصة في الفرص التنافسیة، وقبل التعرض لمفھوم إدارة المعرفة

  .ذات العالقة بمفھوم إدارة المعرفة

  :ات، المعرفةــ، المعلومالبیانات. 1.1.3

  :Data: اتــالبیان*  

ھي مواد خام وحقائق مجردة غیر منتظمة ومستقلة عن بعضھا البعض على شكل أرقام أو 

  .كلمات أو جمل أو عبارات یمكن لإلنسان تفسیرھا أو تحلیلھا

  :Information: اتـالمعلوم* 

 مجموعة من الخبرات :ھا بأّن وھو مختص في إدارة المعلومات"كروسبدافبیلروت "یعرفھا 

تي تجتمع والقیم والبیانات المرتبطة واإلدراك المتمعن والمسلمات البدیھیة القائمة على أساس معین واّل

 أن یساعد على التقییم والجمع بین طار المناسب اّلذي من شأنھكي توفر البیئة المواتیة واإل سویا

  1.الخبرات

  :Knowledge: ةــالمعرف*

ھا االطالع على الوقائع أو الحقائق أو المعرفة على أّن " Random House"وس یعرف قام

المبادئ، سواء من الدراسة أو من التقصي، ویمكن العثور على تعریفات عدیدة مختلفة للمعرفة، ولكن 

  2.غالبیتھا تعالج المعرفة باعتبارھا حالة ذھنیة تتعلق بمیدان خاص من المعلومات

                                                   
  .20. ص .]د، ت[  دار غریب، :القاھرة . المعلوماتمدخل دراسة المكتبات وعلم  .اسم، حشمت ق-1

2 -Tallawy. Mervat. Knowledge Management Methodology: an Empirical Approach 
in core sectors. New York: ESCWA, 2003. P. 4. 



 أساسیات إدارة المعرفة: فصل الثالثال

 - 80 - 

  K=(I+T)^ S:د إلى فعل ویمكن تعریفھا ریاضیا كمایليالمعرفة ھي أمر یقو

، فالمعرفة ھي  أو التشاطرالتقاسمS  التكنولوجیا وT المعلومات وI المعرفة وKحیث یمثل

  .تي یزداد تأثیرھا ازدیادا كبیرا عند تقاسمھاالمعلومات متزاوجة مع التكنولوجیا اّل

 من ھذه المصطلحات لھ عالقة  مصطلح كّل مصطلح یتضح لنا أّنمن خالل تعریف كّل

بالمصطلح السابق لھ، والجمع بین ھذه المصطلحات یشكل وحدة متكاملة وفقدان إحدى الحلقات فیھا 

 ما یمكن إعالمھ أو  المعلومات ھي كّلیؤدي حتما إلى الخلل، فالبیانات ھي رموز مسجلة، في حین أّن

 Boorstinتي عبر عنھا معرفة ھاتھ األخیرة اّلإخباره، وتقدیمھ في شكل لھ معنى ومدلول، ثم تأتي ال

أنھ یمكن إعالم أو إخبار : "م قائال1979في مؤتمر البیت األبیض للمكتبات وخدمات المعلومات عام 

 One can beھ یمكن جعل الشخص عارفا أو معرفیا، ولیس القول بأّنCan be informedالشخص 

knowedged،اس ھي خارجیة یمكن تلقیھا أما المعرفة فھي داخلیة  المعلومات في األس وھذا یعني أّن

 ،1"ال یمكن تلقیھا ولكن یجب تولیدھا، ابتكارھا، وتشكیلھا داخلیا بناءا على رصید معلوماتي كبیر

: ھا تصنف إلى صنفینولكي ندرك مفھوم المعرفة بشكل أكثر وضوحا وبما لھ عالقة بإدارتھا فإّن

  .ةالمعرفة الصریحة والمعرفة الضمنی

  : المعرفة إلى Nonaka and Takeuchi)1995(نانوكا وتاكیوشي یصنف 

تي المنظمة والمحدودة المحتوى اّلوھي المعرفة  :  Explixit Knowledge: المعرفة الصریحة*  

تتصف بالمظاھر الخارجیة لھا ویعبر عنھا بالرسم والكتابة والتحدث وتتیح التكنولوجیا تحویلھا 

  .ونقلھا

وھي المعرفة القاطنة في عقول وسلوك األفراد وھي تشیر  :Tait Knowledge: لضمنیةالمعرفة ا*

ھا معرفة خفیة تعتمد على الخبرة ویصعب تحویلھا ّنإإلى الحدس والبدیھیة واإلحساس الداخلي، 

  2.تكنولوجیا، بل ھي تنتقل بالتفاعل االجتماعي

                                                   
  .46 . ص.2002 الدار الدولیة، :القاھرة. دراسات في المعلومات . شرف الدین، عبد التواب-1

2 -ALAVI, Maryam. Knowledge Management and Knowledge Systems. [03.03.2008]. 
Available on Internet: http:// www. Rh Smith. Und.edu/is/ malavi/icis- 97-Kms. 
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  : اآلتيویمكن تنظیم العالقة بین ھذه المصطلحات من خالل الشكل

  

   

  

  

  

    

  

  .ةــمن البیانات إلى الحكم: )02(شكل رقم 

  من كّل المعلومات لیست معرفة بعیدا عن النقاشات الفلسفیة حیث أكّدما یمكن تأكیده أّن   

Vorbeck et Mertins Heisigمن البیانات إلى المعرفة مع المرور ل على وجود تواصل لالنتقا 

 المعرفة من؟ ماذا؟ متى؟ أین؟ في حین أّن: معلومات تجیب على األسئلةبالمعلومات، كون البیانات وال

 مؤسسة أو منظمة وسائلھا وأدواتھا التي تسمح لھا تجیب على األسئلة الخاصة ب كیف؟ ولماذا؟ ولكّل

  1.بتطویر أو إیجاد حلول لمشاكلھا واتخاذ القرارات المناسبة

  :وم اإلدارةـــمفھ. 2.1.3

ارة وذلك بسبب عدم وجود نظریة شاملة وعامة أو متفق علیھا لإلدارة وذلك د تعاریف اإلدتتعّد

  :لألسباب التالیة

  .ھا علم تطبیقي أكثر مما ھو نظريألّن -

 .ھا تتعامل مع العنصر البشريھا علم اجتماعي ولیس طبیعي وأبرز ما فیھا أّنألّن -

                                                   
1  -GENIAUX, Isabelle et BONNARDEL, Sylvie Mira. Gestion des compétences et 
Knowledge Management dans les réseaux d'entreprises. Gestion des compétences et 
Knowledge Management. Paris : Edition LIAISONS, 2002. P. 105. 

  الحكمــة
Sagesse 
Wisdom  

  المعرفة 
Savoir 

Knowledge
e 
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Data 

  المعلومات
Informations 
Information 



 أساسیات إدارة المعرفة: فصل الثالثال

 - 82 - 

: ھ من العلوم األخرى مثل یأخذ مبادئھ ومفاھیمحیث Interdisciplinaritéھا علم متداخلألّن -

 .الخ...والعلوم الریاضیة والفیزیائیةعلم النفس لدراسة السلوك وعلم االجتماع 

د، حیث ال توجد نظریة إداریة تصلح ھا تعتمد في كثیر من األحیان على الموقف المحّدّنأل -

 .لكل زمان ومكان

ھم  الرجال أن یعملوه ثم التأكد من أّنھي المعرفة الدقیقة لما ترید من: یعرفھا فرید ریك تایلور بقولھ

  .یقومون بعملھم بأحسن وأرخص طریقة

  یعرفھا ھنري ومن خالل ھذا التعریف نالحظ إشارة تایلور إلى أھمیة المعرفة النجاز األعمال،    

  1.دارة ھي أن تتنبأ وتخطط وتنظم وأن تصدر األوامر وأن تنسق وتراقب اإل:فایول فیقول

ھا إنجاز األھداف التنظیمیة من خالل األفراد وموارد منظور التنظیمي على أّنوتعرف من ال    

  .أخرى

 اإلدارة ھي مجموع األنشطة الھادفة إلى إنجاز األعمال من خالل ھذه التعاریف یمكن القول أّن    

ستوى  لتنفیذ األعمال على مةبكفاءة وفاعلیة، وھذا ضمنیا یتطلب المعرفة العلمیة والعملیة المتخصص

  .المنظمة

  :مفھوم إدارة المعرفة. 3.1.3

 ما، خالفا لمصطلح إدارة المعلومات ونظم  مصطلح إدارة المعرفة جدید وغریب إلى حّدإّن

العشرون (خیرین  بھ في العقدین األ تزاید االھتماممورغتي تعتبر شائعة نسبیا، المعلومات اإلداریة اّل

زال ھناك جدل حول المفھوم الحقیقي إلدارة المعرفة فھناك من ھ الفي إدارة المعرفة فإّن) سنة األخیرة

ھا مفھوم  إدارة المعرفة مرادف لمصطلح إدارة المعلومات، في حین یرى آخرون أّنیتصور أّن

عات دارة المعرفة ھي آخر صر إیتمركز على الجھود الخاصة عبر الشبكات، ویرى فریق ثالث أّن

  .یین بھدف بیع حلولھم المبتكرة إلى رجال األعمالمنتجي تقنیة المعلومات واالستشار

  : حسب وجھات نظر مختلفةة نذكر مجموعة من التعاریف لمصطلح إدارة المعرفيوفیما یل

                                                   
وف -1 راھیم الخل اھیم . الملكاوي، إب ة الممارسات والمف ع، : ، األردن1ط. إدارة المعرف شر والتوزی وراق للن ، 2007ال

  .64ص 
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  . تحویل الموجودات الفكریة إلى قیمة أعمال، إدارة المعرفة ھي فّنZerger( 1998(حسب *

تي تسھل الممارسات والتقنیات اّلھا على أّن ) Frappaola) 1999وCapshaw من یعرفھا كّل*

  .تولید وتبادل المعرفة على مستوى المنظمة

 على البعد التقني  یؤكدانCapshawو  Frappaola نالحظ من خالل التعریف السابق أّن   

  .وعالقتھ بالمعرفة من حیث تولیدھا، حفظھا ونشرھا

 من المعرفة الشخصیة شجیع تولید كّل تابیئة تعلم من شأنھ ونظام تولید عمل مزدھر إدارة المعرفة *

(  .میعھا، واستخدامھا وإعادة استخدامھا سعیا وراء قیمة جدیدة لألعمالجوالمعرفة المنظمیة، وت

2002 ،Little.(  

  إدارة المعرفة مدخل نظمي متكامل إلدارة وتفعیل المشاركة في كّل)2004 الرفاعي(حسب *

اإلجراءات، باإلضافة إلى تجارب و لوثائق، السیاسات المشروع، بما في ذلك قواعد البیانات، ا

  1.وخبرات سابقة یحملھا األفراد العاملین

ھ ال یوجد تعریف دارة المعرفة وأّنإلد في تعاریف  ھناك تعّدذا العرض نالحظ أّنمن خالل ھ

د واحد وشامل وواسع ومتفق علیھ إلدارة المعرفة، فھناك اختالفات كبیرة حول تحدید مفھوم واح

  .د إلدارة المعرفةومحّد

  2:يف إدارة المعرفة وفقا لمجموعة من المناھج تتمثل فیما یلھناك أیضا من عّر

 :ج الوثائقيــالمنھ .1

ویرى ھذا المنھج في إدارة المعرفة استخالصا للمعرفة من األفراد وتحلیلھا وتشكیلھا وتطویرھا إلى 

لیسھل فھمھا ) CD-ROM( راص المضغوطة وثائق مطبوعة أو إلكترونیة في أقراص مرنة أو األق

وتطبیقھا ونقلھا إذ یتمثل ذلك بتكوین قاعدة معرفیة في المنظمة تدار من خاللھا وبواسطتھا المعرفة 

 .ذاتھا

  

                                                   
  .74 .ص. المرجع نفسھ- 1
  .102 .ص. 3.ع.4. مج.مجلة الرابطة.  المعرفة للتحول إلى جامعة رقمیةعملیات إدارة.بسمانمحجوب، - 2



 أساسیات إدارة المعرفة: فصل الثالثال

 - 84 - 

 :ج التقنيـــالمنھ .2

وینحاز ھذا المنھج إلى تقنیة المعلومات مع إغفال الجوانب الفكریة إلدارة المعرفة ویتأكد ذلك بموجب 

تي تبحث في قابلیة تقنیة المعلومات في معالجة ارة المعرفة كونھا تجسد العملیات التنظیمیة اّلتعریف إد

الوسائل المشاركة في و الشبكة العالمیة والبرید اإللكتروني من أھم القنوات البیانات، وبالتالي فإّن

 .تحقیق ھذه المھمة وتأكید مضمونھا التقني

 :ج االجتماعيـالمنھ .3

المعرفة ھنا طریقة للتعامل بین العاملین عن طریق توفیر الوسائل الالزمة لذلك لتؤمن وتعتبر إدارة 

  .ةافالمشاركة الجماعیة في الخبرة والقیم والثق

  :منھج القیمة المضافة .4

    یعتبر ھذا المنھج إدارة المعرفة منھجا وطریقة الستخالص القیمة المضافة عن طریق تطبیق 

األفراد والتقنیة والعملیة جد مكونات إلدارة المعرفة تتمثل في وواستخدام المعرفة، وھنا ت

  .واإلستراتیجیة

  :ج الماليـــالمنھ .5

 إدارة المعرفة تتضمن مھمات تكوین رأس المال الفكري بصفتھ موجودا عن طریق حیث أّن

  .االستخدام والتداول

  

  

  :ج المعرفيــالمنھ .6

 رة المعرفة إلى أقسام المنظمة كافة، وحیث أّنویختص بالمنظمة المعرفیة حیث تمتد تطبیقات إدا

ي و كونھم ذ،اع المعرفة فیھاتي یوفرھا صّنالمنظمة منتج للمعرفة فھي مصدر للقیمة المضافة اّل

مؤھالت عالیة، وذلك یتطلب توفیر المعتقدات المعرفیة وااللتزام والشكل التنظیمي ومعرفة الكیف 

  .مھمباإلضافة إلى دور تقنیة المعلومات ال
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  :منھج العملیة .7

جمع وابتكار المعرفة وإدارة قاعدتھا وتسھیل المشاركة منھج تعتبر إدارة المعرفة عملیة وفق ھذا ال

 إدارة المعرفة ھدفھا االرتقاء باألداء فیھا من أجل تطبیقھا بفاعلیة في المنظمة وھذا یشیر إلى أّن

  1.تحقیق عوائد ملموسةالمنظمي باعتماده الخبرة والمعرفة من أجل االستثمار و

  :أة وتطور إدارة المعرفةــنش. 2.3

ت إدارة المعرفة بوصفھا تطورا فكریا بمجموعة من االنتقاالت الفكریة والتطبیقیة وتكمن مّر

تي كانت معروفة على مدى عقود، المشكلة المركزیة في إدارة المعرفة على المستوى النظري واّل

داثة في موضوع إدارة المعرفة  قبل سنین، والح معروفة إّالھا على مستوى التطبیق لم تكنلكّن

 في السنوات األخیرة، وتحدیدا بعد أن تم ھ لم یأخذ مداه إّالرت في الجانب التطبیقي، ذلك أّنانحص

وضع بعض المقاییس لھا، وتزاید اإلدراك لفوائد بعض مبادراتھا الناجحة، وأول من استخدم مصطلح 

 في بدایة الثمانینات من القرن "Don March"  ھو Knowledge Managementإدارة المعرفة 

ھ لم یشر إلیھا  الفرضیات المتعلقة بتطور نظم المعلومات لكّننھا المرحلة النھائیة مالماضي على أّن

 العمل لى أّن إ"Drucker" بشكل مستقل أو بوصفھا عملیات، وفي المرحلة ذاتھا تنبأ رائد اإلدارة 

 Knowledge" اع المعرفة  المنظمات ستتكون من صّنن قائما على المعرفة، وأّنالنموذجي سیكو

Workers "ذین یوجھون أدائھم من خالل التغذیة العكسیة لزمالئھم ومن الزبائناّل.  

ى  ات األول ى التطبیق دایاتھا إل ضھم ب ع بع ركة  وأرج دأتھا ش ي ب ة اّلت  Hewlett  إلدارة المعرف

Packard اجر      ا، وتحدید1985 األمریكیة في عام اة الحاسوبیة للت ة للقن ا إلدارة المعرف     في برنامجھ

Managing Knowledge for the Computer dealer Channelار،      واّل ا شبكة أخب ق علیھ ي أطل ت

ى أنّ             ال، حت ى مسار األعم ا عل ة وبتأثیرھ إدارة المعرف رون ب ع الكثی م یقتن رة ل  Wall لكن في ھذه الفت

Street مال في العالم تجاھل إدارة المعرفة في بادئ  أكبر سوق  

                                                   
  .103.ص.  المرجع نفسھ-1
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ھ اھتم بھا بعد ذلك، وأخذ یتعامل مع إدارة  محاوالت تحدید قیمة نقدیة للمعرفة، لكّن عنداألمر خاصة

تي تتحول إلى نماذج إلیجاد القیمة، وبدأ بمكافأتھا، ومن وجھة نظر المعرفة في الحاالت اّل

Stromguist and Samoffوفي عام 1997 االستراتیجي إلدارة المعرفة بدأ عام  التأثیر فإّن ،

 1. من المیزانیة اإلداریة السنویة لتطویر أنظمتھا%4، خصص البنك الدولي 1999

 إدارة المعرفة ولدت في المجال الصناعي ولیس داخل األكادیمیات وما تجدر اإلشارة إلیھ أّن

 العدید من المدیرین  أّن2001سنة " Turban Etal"وال حتى داخل المنظمات المعرفیة وأشار 

  .وا إدارة المعرفة أعظم عملیة إستراتیجیة متمیزة تطورت خالل السنوات العشرین الماضیةعّد

 أّن: مراحل تطور إدارة المعرفة إلى أربعة مراحل حیث یقول" Karl Erik sveiby"وقد قسم 

  .الوصول إلى مرحلة النضجت بمراحل قبل إدارة المعرفة مثلھا مثل أي مفھوم حدیث مّر

بالنظر إلى األعماق تركز ھذه المرحلة على زیادة اإلنتاج  :)1998-1992(   المرحلـة األولى

كیف یمكن استعمال أنظمة تكنولوجیا المعلومات في زیادة : واإلنتاجیة وكان السؤال المطروح ھو

 بتولید الكثیر من 1992منذ تي تحول دون ذلك ؟حیث بدأت اإلنتاجیة والتغلب على الصعوبات اّل

  .الخ...وقواعد بیانات أفضل الممارساتالمشاریع الخاصة بقواعد البیانات، 

ھا ھذه المرحلة ھي مرحلة مماثلة للمرحلة السابقة لھا غیر أّن :)1999-1998(ة الثانیةـالمرحل   

خدمھم أحسن عرف عنھم؟ وكیف نین وكیف یمكن التنبؤ بھم؟ وماذا نأصبحت تركز على المستھلك

 خاص بھم یمكن الرجوع "Data warehousing"خدمة؟ ومن ثم جاءت فكرة إنشاء مستودع البیانات

إلیھ والتنقیب في بیاناتھ في أي وقت من أجل دراسة سلوكھم، لكن المشكلة تكمن في كیفیة توظیف 

  . نشیط وغیر نشیطھو  ماالبیانات واستخدام النصوص األرشیفیة إلزالة اللبس حول القیم ومعرفة كّل

 إدراك قدرة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من أجل خلق :)2001-1999(المرحلة الثالثة   

: تفاعلیة بین المنظمة والمستھلكین وبین الموظفین وغیرھم في مختلف أنحاء العالم وذلك من خالل

                                                   
  .33-32.  ص.ص. 2005لمنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة،  ا:القاھرة. إدارة المعرفة . الكبیسي، صالح الدین-1
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 الخط المباشر، المؤتمرات علىصفحات الویب، التجارة االلكترونیة، األعمال االلكترونیة، الصفقات 

  .الخ...

  1.ھذه المرحلة ولدت الكثیر من الحماس فیما یخص تثمین وتقییم المعرفة

إدراك مفتاح   تمھ في ھذه المرحلةّن حسب كارل ایریك، أ:)2005-2001(ة الرابعةـالمرحل   

ق علیھ بمسار المعرفة وھو اإلنسان أو المورد البشري أو ما یطل إلى المیزة التنافسیة لالوصو

 طفولتھ  في ھ قدیم في الظھور نظریا لكن وحتى اآلن ھوّنأفعلى الرغم من ) People-track(األفراد

 جمیع المؤسسات أو تي أصبحت تشھد رواجا كبیرا ألّنبالنسبة إلدارة المعرفة وتطبیقاتھا، اّل

ر المناخ المناسب لتمكینھم المنظمات أصبحت تھتم بالكیف ولیس بالكم بالنسبة لكفاءات األفراد وتوفی

  .من ابتكار المعارف الجدیدة وتجسید ثقافة تشاطر المعرفة على مستوى المنظمة

 أفراد من یتوفر لدینا ذي یطرح نفسھ ھو كیف یمكن توسیع ابتكار المعرفة من خالل ماالسؤال اّل و

ذي یعتبر النقطة االیجابیة اّل) اإلبداع(كیف یمكن تحسین مستوى اإلبداع في محیط العمل؟ ھذا األخیر 

تي یمكن من خاللھا التنافس مع المنظمات المتشابھة ومن ثم التغلب على الصعوبات المواجھة وكذا واّل

  .االستثمار في تكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتھا

ا ما یمكن ألي شخص أن یشتري أو یقتني برمجیة معینة لكن نادرا أو قلیال جّد "Karl Erik:"یقول

  2.یع الحصول على كفاءة من أجل ابتكار معرفة لدعم منشآت المنظمةیستط

دة      ) ةرد البشریاالمو( االستثمار الدائم في األفراد      ارات جدی ساب مھ ل واكت یؤدي إلى تحدید محیط العم

ذلك البّ  سات، ل ستوى المؤس ى م ة    عل ة التحتی شریة أو البنی ة الب دة الھیكلی ي القاع رابط ف ود ت ن وج د م

شریة لت  وظفین    الب سة واإلدارة والم راد والمؤس ین األف ة ب ة واألمان ة  إّن.                    وفیر الثق  البنی

ات          ا المعلوم ة لتكنولوجی ة التحتی وفر البنی رد ت تثمارات بمج ر من االس ي الكثی ة البشریة تقتن د ، التحتی لق

سي إل         ن الرئی تثمار والممك ائل االس ن وس شریة م ة الب ة التحتی بحت البنی الي   داأص ة، وبالت رة المعرف

                                                   
1- SVEIBY, Karl-Erik. What is knowledge Management? [19-01-2008]. available on 
Internet: http: www.sveiby.com /portals /articles /knowledge. 
2-  Idem. 
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سیم                   أصبحت تن  ذلك تق ار واآلراء وك ادل األفك دوات من أجل تب ى االجتماعات والن رة عل فق أمواال كبی

  .الوقت من أجل حوار بناء ومثمر

ھا ستواصل النمو، وستغطي أغلب وعن مستقبل إدارة المعرفة، یتوقع العدید من الباحثین أّن   

تي  ھذا النمو في عدد المنظمات اّلنفاق علیھا، ویرى الكثیرون أّنالمنظمات في العالم وسیزداد اإل

 المزید من تعتمد برامج إدارة المعرفة سیزداد تبعا للضغوط في اتجاه االبتكارات السریعة وظھور

 في ،كیفة اجتماعیا، فضال عن إعادة التفكیر في كیفیة مساھمة المعرفة ذاتھابرامجھا الشاملة والم

وتبني المزید من تكامل المفاھیم لتام لمبادئ اقتصاد المعرفة  تبني الفھم ا ومالھاكیفیة تسویق أع

  1.الشاملة إلدارة المعرفة

 الفترة الممتدة من الثماننیات إلى منتصف التسعینات من القرن من خالل ما تقدم یمكن القول أّن   

ھومھا بمفلھا  البدایات الحقیقیة  أّن، إّال نحو إدارة المعرفةالتوجھ و االھتمام الماضي ھي مرحلة

تي تسمى مرحلة النضوج واالعتراف، ومن أمثلة ذلك تنفیذ البرامج ، واّلالحدیث ھي أواخر التسعینات

 للتأمین ، Skandia األمریكیة، وفي تطبیقات شركة )HP(الناجحة لمبادرة إدارة المعرفة في شركة

عتراف بإدارة المعرفة مرھون بالوصول إلى  المزید من االوإّن... للكیماویات) DOU( ومنظمة

  .مقاییس أكثر دقة لقیاس نتائج تطبیقھا

  : ررات التحول في اتجاه إدارة المعرفةـمب.3.3

ة ما جاء استجابة لعّدتحول المنظمات لالھتمام بإدارة المعرفة لم یكن ترفا فكریا مجردا، وإّن

 إلدخال التغییر في اتجاه تحقیق نوع من متطلبات ومؤثرات بیئیة داخلیة وخارجیة، وھي محاولة

ه إدارة تي شجعت للتحول في اتجاالتكیف مع ھذه المتطلبات البیئیة ویمكن أن نلخص ھذه المبررات اّل

  : 2المعرفة في النقاط اآلتیة

مي، لكونھا فرصة كبیرة لتخفیض التكلفة ورفع موجودات ینظتإدراك دور المعرفة في النجاح ال -      

  . لتولید اإلیرادات الجدیدةالمنظمة

                                                   
  .33 . ص.المرجع السابق.  الكبیسي، صالح الدین1- 
  .54 ص .المرجع نفسھ- 2
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تي جعلت المجتمعات العالمیة اآلن على تماس مباشر بوسائل سھلة قلیلة التكلفة العولمة اّل -      

تي أسھمت في تسھیل ابتكار وتبادل التقاریر القیاسیة وتوفیر نظم االتصال كالفضائیات، االنترنت اّل

  .عن بعد وتوفیر تحتیة أخرى لالتصاالت

ملموسیة القیاسیة للمعرفة ذاتھا، حیث أصبحت غالبیة المنظمات قادرة على تلمس أثر المعرفة ال -      

  .وقادرة على قیاس ھذا األثر بشفافیة أكبر في عملیات األعمال فیھا،

أھم موجودات رأس المال (تي تمثل  المعلوماتیة والمعرفة اّلإدراك أسواق المال العالمیة أّن -      

رأس المال، : ھي مصدر المیزة التنافسیة وھي أھم من المصادر التقلیدیة مثل) ظماتالفكري في المن

  .الخ...المباني، األراضي

دة من المعرفة تشعب إدارة المعرفة، وزیادة احتماالت تطبیقھا، فضال عن وجود أنواع متعّد -      

  .تي تدعم تطبیقھاوتنوع النظم والعملیات اّل

  .لمعرفة ال تعتمد بالضرورة على قیمتھا في لحظة تولیدھال القیمة الحقیقیة، تزاید اإلدراك أّن -      

الطبیعة الدینامیكیة للموجودات المعرفیة وإمكان تعزیزھا المستمر بتطویر معرفة جدیدة یجعل  -      

  .دة، مما یحتم الدفع في اتجاه تطویر برامج إلدارة المعرفةمن إدارتھا عملیة متعّد

ف طبیعة المعرفة كثیرا عن البیانات والمعلومات، فضال عن اختالف نظم تفسیرھا ونقلھا اختال -       

  .عن نظم تفسیر ونقل المعلومات، وبالتالي تختلف القیمة المضافة لھا عن القیمة المضافة للمعلومات

ط اإلداریة تي جعلت األنماواّل) المستفید(التغییر الواسع والسریع في أذواق واتجاھات الزبون -       

  .التقلیدیة غیر مالئمة لمواكبة تلك التغییرات

تي نجحت إدارة المعرفة في معالجتھا، سیما في مجال التنافس واإلبداع اتساع المجاالت اّل -       

  .والتجدید والتنوع

  :ة إدارة المعرفةــأھمی .4.3

  :یمكن إجمال أھمیة إدارة المعرفة في النقاط اآلتیة
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ة المعرفة فرصة كبیرة للمنظمات لتخفیض التكالیف ورفع موجوداتھا الداخلیة لتولید تعد إدار -      

  .اإلیرادات الجدیدة

  .تعد عملیة نظامیة تكاملیة لتنسیق أنشطة المنظمة المختلفة في اتجاه تحقیق أھدافھا -      

  .رفة وتحسینھتعزز قدرة المنظمة لالحتفاظ باألداء المنظمي المعتمد على الخبرة والمع -      

تتیح إدارة المعرفة للمنظمة تحدید المعرفة المطلوبة، وتوثیق المتوفر منھا وتطویرھا والمشاركة  -      

  .بھا وتطبیقھا وتقییمھا

 إدارة المعرفة أداة المنظمات الفاعلة الستثمار رأسمالھا الفكري، من خالل جعل الوصول تعّد -     

  .بة لألشخاص اآلخرین المحتاجین إلیھا عملیة سھلة وممكنةإلى المعرفة المتولدة عنھا بالنس

أداة تحفیز للمنظمات لتشجیع القدرات اإلبداعیة لمواردھا البشریة لخلق معرفة جیدة والكشف  تعّد -     

  .المسبق عن العالقات غیر المعروفة والفجوات في توقعاتھم

  1.غیرات البیئیة غیر المستقرةتسھم في تحفیز المنظمات لتجدید ذاتھا ومواجھة الت -    

توفر الفرصة للحصول على المیزة التنافسیة الدائمة للمنظمات، عبر مساھمتھا في تمكین المنظمة  -    

  .من تبني المزید من اإلبداعات المتمثلة في طرح منتجات وخدمات جدیدة

بتوفیر إطار عمل لتعزیز تدعم الجھود لالستفادة من جمیع الموجودات الملموسة وغیر الملموسة،  -    

  .المعرفة التنظیمیة

 وخیر مثال نستشھد بھ عن أھمیة ،تسھم في تعظیم قیمة المعرفة ذاتھا عبر التركیز على المحتوى -    

 Arthur"تي أجریت من طرفإدارة المعرفة على مستوى المنظمات ھي نتائج الدراسة اّل

Anderson "  2:ج اآلتیة حیث توصلت إلى النتائ2000في سبتمبر 

المعرفة المناسبة التكون متاحة في الوقت المناسب، والمكان المناسب وبالكم المناسب بنسبة  -    

  . حالة55%

  . حالة%53ر بنسبة نفس األخطاء تعاد وتكّر -    

                                                   
  .43 . ص.المرجع نفسھ- 1

2 -GÉNIAUX, Isabelle et BONNARDEL, Sylvie Mira. Op. cit.P.103. 
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  .حالة% 43المنظمة لیست على اطالع بالمعلومات المھمة والضروریة المتاحة بنسبة  -    

  . حالة%32  والمھمة تفقد بنسبةالمعارف الحیویة -    

  :رفةــعملیات إدارة المع .5.3

ذي یؤدي إلى فھم إدارة المعرفة  تي تتضمنھا تقدم المفتاح اّل دورة المعرفة والعملیات اّلإّن

 ھذه العلمیات، ّنیتفق المفكرون في ھذا المجال على أوكیف تنفذ على أحسن وجھ داخل مؤسسة ما، و

ھا مع ذلك حاسمة لنجاح أي نظام من أنظمة میتھا حسب نمط المؤسسة، فإّنوإن كانت تختلف في أھ

  .إدارة المعرفة

 المعرفة ، حیث تؤكد ةأربع عملیات معرفیة أثناء مناقشتھا دینامكی) VERNA Allee)  1997ف تعّر

  . المعرفة بعد تجدیدھا، یعاد تولیدھا من جدید وھكذا المعرفة ھي دوریة بمعنى أّنأّن

  

  

  

  

  

  

  تجدیدھا   تقاسمھا  استدامتھا  لقھاخ

  تغییرھا   تشاركھا  تعریفھا  تولیدھا

  تحسینھا  تواصلھا  تنظیمھا  حیازتھا

  توسیعھا  توزیعھا  تخزینھا  مزاوجتھا

  تعمیقھا  تعلیمھا  تجمیعھا  

  تكییفھا  نقلھا  تمثیلھا  

      تحلیلھا  
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      )ترمیزھا(تشفیرھا  

      تطبیقھا  

  )Verna Allee1997.(ھاـ وعملیاتھا وأنشطتدورة المعرفة: )03(جدول رقـم

تي قدمت أداة تقییم  لالستشارة في األعمال، اّلArthur Andersenفي مقاربة ثانیة وھي لشركة 

فھا، یھي تحدیدھا، تكی: د فیھا سبع عملیات دوریة ینبغي تطبیقھا على المعرفةإلدارة المعرفة تحّد

 كل عملیة في ھذا النموذج إلى دعم ثقافة المؤسسة تنظیمھا، تطبیقھا، تقاسمھا وخلقھا، وتتطلب

  1. النتائجسوقیادتھا وكذلك إلى دعم تكنولوجي وقیا

 مؤسسة كانت قد قامت 25 واثنان من زمالئھ بحثا في أكثر من  Thomas Davenportوأجرى

كانت تي قامت بھا المؤسسات  أكثر العملیات اّل فوجدوا أّن2001 سنة بمحاوالت لتحسین عملیاتھا

 التحسین الناجح وا بناءا على نتائج الدراسة أّنموجھة نحو تولید المعرفة، تنظیمھا وتطبیقھا وقد أكّد

یشمل في الوقت نفسھ إعادة الھندسة من الذروة إلى األسفل أي من اإلستراتجیة إلى العملیات، ومن 

  . المعرفة المستقلین ذاتیا إلى اإلستراتیجیةالاألسفل إلى الذروة أي من عّم

 خلق المعرفة أّن) 1995(Nonaka and Takeuchi)نوناكا وتاكیوشي ( من في حین یؤكد كّل

وتطویرھا یحدثان نتیجة التآلف بین المعرفتین الصریحة والضمنیة ویعتمدان على تعریف أربعة 

  2.أسالیب لتحویل المعرفة

  . وھذه عملیة مزاوجة بین المصادر إلنتاج معرفة جدیدة:ةمن صریحة  إلى صریح *     

   .لك بھضم المعرفة أو بالتعلم وحیازة الخبرةذ و:من صریحة إلى ضمنیة *     

 بواسطة التشارك عندما یتقاسم األفراد معارفھم الشخصیة مع غیرھم، :من ضمنیة إلى ضمنیة *     

 منھما أو في تجارب أخرى یة في أمور مبیعات كّلمثلما یتناقش عامالن متشاركان بصورة غیر رسم

  .تخص المنتج نفسھ أو منتجا متشابھا

                                                   
1 -TALLAWY, Mervat. Op.cit. P. 9 
2 -SVEBY, Karle-Erik. What is Knowledge Management? [19.01.2008].Available on 
internet: http.www.sveiby.com/portals/articles/knowledge. 
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بر عن المعرفة لفظیا بأي وسیلة ریق التعبیر الذاتي، عندما یع عن ط:من ضمنیة إلى صریحة *     

الخ فالمعرفة دوریة، تبدأ دورتھا عند نقل ...ل تترجمھ وثائق وكتب ومنھجیاتتأخذ صورة تواص

معرفة من فرد إلى آخر محولة بذلك المعرفة الضمنیة إلى معرفة صریحة، ومن ثم تنتقل المعرفة ال

عملیة ھضم المعرفة قبل ذي سیحولھا إلى معرفة ضمنیة عن طریق الصریحة إلى فرد آخر اّل

  .استعمالھا

  

 

 

 

 

   

                               

 1دورة عملیات إدارة المعرفة): 03(شكل رقم

 جوھر تحسین إدارة المعرفة یتمثل في تحسین عملیات إدارة المعرفة المتمثلة ن الواضح أّنم

، توزیعھا، وتعتبر االنترنت  المعرفة، تقاسمھافي استقطاب أو االستحواذ على المعرفة، إنشاء أو تولید

الشركة ومع  استخدامھا من قبل الشركات بالعالقة مع العاملین داخل  یمكن تيوشبكات األعمال اّل

موردیھا وزبائنھا خارجھا من أجل تبادل البیانات وتقاسم المعلومات وتوزیعھا على نطاق واسع 

  .ت إلى زیادة أھمیة المعرفة وإدارة المعرفة وعملیاتھا عموماوسریع، قد أّد

  :ویمكن أن نلخص عملیات إدارة المعرفة والمھام الفرعیة المكونة لھا من خالل الجدول اآلتي

  

  

                                                   
1-Sveiby, Karl Erik. Idem.  

Learn 
 تعلم

Create 
 خلق

Use 
 استعمال

Store 
 تخزین

Find 
 إیجاد

Acquire 
 تحصیل

 



 أساسیات إدارة المعرفة: فصل الثالثال

 - 94 - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العملیات الفرعیـــة  العملیات األساسیــة  المؤلف

   تولید طرق جدیدة لعمل األشیاء-    إنشاء المعرفة-1

   تطویر الدرایة الفنیة- 

   تحویل المعرفة الجدیدة إلى قیمة-    الحصول على المعرفة-2

   جلب المعرفة الخارجیة للشركة- 

   وضع المعرفة الجدیدة في سیاق معین-   لمعرفة تنقیح ا-3

   مراجعة المعرفة في ضوء الوقائع الجدیدة- 

  

  

  

  

  

توربـــان 

E .Turban 4-وضع المعرفة في صیغة مالئمة-    خزن المعرفة   
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  . خزنھا في مستودع یسھل الوصول إلیھا- 

   إدارة المعرفة-5
   المكتبة لالحتفاظ بالمعرفة- 

  . تقییم المعرفة لجعلھا ذات صلة ودقیقة- 

  نشر المعرفة -6
   صیغة مالئمة للمعرفة تسھل الوصول إلیھا- 

   المعرفة متاحة للجمیع في أي وقت ومكان- 

 الحصول على المعرفة -1

  وترمیزھا

   الحصول على المعرفة من مصادر داخلیة وخارجیة- 

   ترمیزھا بطریقة مالئمة- 

   أنظمة الذكاء الصناعي- 

   المعرفة إنشاء-2
   التوصل إلى المعرفة الجدیدة- 

  )KWS( أنظمة العمل المعرفي- 

   تقاسم المعرفة-3

   جعل المعرفة متاحة للتشارك- 

   أنظمة التشارك الجماعي برمجیة التشارك الجماعي- 

  ) والشبكة الداخلیة

الودون و 

الودن

Laudon et 

Loudan  

   توزیع ونشر المعرفة-4
   جعل المعرفة سھلة الوصول من خالل الخزن والنشر، - 

  مـــة المعلومات أنظ- 

   اإلنشاء-1

   أسالیب اإلبداع- 

   المـــحاكاة- 

   الحوار المھیكل- 

  دیفید سكایرم

D.Skyrme  

   التحدید-2
  
  

  

   التدقیق المعرفي- 

   تحلیل المحتوى- 

   تنقیب النصوص وتحلیل المفاھیم- 

   تحدید الخبرة- 
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   الجمــع-3
   طلب المعرفة- 

   االستقصاء واالسترجاع- 

  مالتنظــی-4
   إدارة أدلة المعرفة- 

   خرطنة المعرفة- 

  التقاســم-5

   الممارسات األفضل- 

   تقاسم األفضل من حوادث المعرفة- 

   جماعات الممارسة المشتركة- 

   فرق متعّددة الوظائف - 

  . تصمیم فضاء العمل- 

   مراجعات ما بعد العمل-    التعلم-6

   یومـیات القرار- 

   تواریخ المشاریع- 

   سـرد القصص- 

   شبكـات التعلم- 

   التطبیق-7
   أنظمة دعم القرار- 

   إدارة التشغیل- 

   إدارة األصول الفكریة-    اإلستغالل-8

   إدارة حقوق الملكیة الفكریة-    الحمایة-9

   التقییم-10

   تقییم إدارة المعرفة- 

   معایرة إدارة المعرفة- 

   محاسبة رأس المال الفكري- 

  
  المعرفة تحدید -1

   روتینیات وعقود الشركة- 
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   ذات صلة بأعمال الشركة- 

   اكتساب المعرفة-2
   التوصل إلى المعرفة وتوثیقھا- 

   جعلھا متاحة للجمیع- 

   تولید المعرفة-3
  البحث والتطویر/ معرفة جدیدة- 

  الزبون/ معرفة جدیدة- 

 التحقق من صالحیـــة -4

  المعرفة

   حقوق ملكیة المعرفة- 

  یة استغاللھا قابل- 

  

  

  مارك دودیسون

  ة  نشـــر المعرفــ-5

  )ضمنیة/صریحة(

  )معرفة صریحة(خارج الشركة / داخل - 

  ).الممارسات والمنافسة(ضمنیة / داخل الشركة - 

   تجسید المعرفـــة-6

   تحویل المعرفة إلى قیمة- 

   التدریــب - 

   ثقافة الشركة- 

   تحقیق المعرفـــة-7
   الوعي بأصول المعرفة- 

  ق قیمة مضافة للشركة والزبائن تحقی- 

  

   استغالل وتطبیق المعرفة-8
   تحقیق أھداف محددة - 

   استخدام المعرفة في الحوار- 

  1.عملیات وممارسات إدارة المعرفة: )04(دول رقمـــج

    :ةـــوظائف إدارة المعرف .6.3

زمة طلبات الّال الوظیفة الرئیسیة إلدارة المعرفة ھي العمل على توفیر المتیمكن القول أّن

 من التشخیص إلى التطبیق ومن ثم توفیر اتي من شأنھا أن تسھم بالمعرفة في جمیع عملیاتھا ابتداءواّل
                                                   

م،    -1 ود نج م، عب ة نج تراتیجیات   :  إدارة المعرف اھیم واالس اتالمف ان . والعملی وراق،  : عم سة ال  .ص. 2004مؤس
101-103.  
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 إدارة المعرفة على وظیفتین أساسیتین، األولى منھا افة اّلتي تؤدي إلى المعرفة وتشتملالسبل ك

  .فكریة، والثانیة مادیة تقنیة

    :ةـــالوظیفة الفكری .1.6.3

 وظیفة إدارة المعرفة تركز حول العنصر تعلق ھذه الوظیفة بالجانب اإلنساني، وتعني أّنت

البشري  القادر على تولید المعرفة سواء داخل المنظمة أو خارجھا، ویقع على عاتقھا جلب الكفاءات 

 وھم ما البشریة المھاجرة، وبعد توفیر العنصر البشري المؤھل یتم إعدادھم وتھیئتھم للعمل المعرفي

 توفر لھذا الفریق وعلى إدارة المعرفة بالتعاون مع إدارة المنظمة أّن" فریق المعرفة" یطلق علیھم

سبل النجاح كافة، وتھیئ لھم الظروف المناسبة، وینشأ عن ذلك عالقات بین إدارة المعرفة واإلدارات 

 وضع نظام خاص للحوافز، حیث یمكن زاألخرى مثل إدارة المالیة السیما ما یتعلق بنظام الحواف

  1.كما یتم االھتمام بھم من حیث الجوانب اإلبداعیة وتنمیتھا ألفراد المعرفة

 أن ھناك جانب آخر یتعلق بإعداد األفراد من النواحي القانونیة واألخالقیة، فإدارة المعرفة البّد

 ھا والحصول علیھا، فال بّدتعمل على تنمیة الجوانب القانونیة واألخالقیة تجاه المعرفة وأسالیب تولید

أن تكون قانونیة وأخالقیة، أي متابعة جمیع عملیات المعرفة بجعلھا تتفق مع النصوص القانونیة 

 أن یكون ھدف المعرفة قانونیا ووسائل تولیدھا والحصول علیھا والمبادئ األخالقیة العامة، كذلك البّد

القیة للحصول على المعرفة ل غیر القانونیة والألخ على الوسائوتخزینھا ونشرھا، قانونیة ومن األمثلة

ما تقوم بھ بعض شركات األدویة عند تجریب المستحضر الدوائي الجدید على أفراد مقابل مبالغ مالیة 

  2.ؤدي إلى الوفاة أو اإلعاقة الدائمةغم من علمھا بخطورة المستحضر اّلذي قد یعلى الر

ة تنظیمیة تشجع تقاسم المعرفة حیث تحث األفراد  إدارة المعرفة تؤسس وتنشئ ثقافكما أّن

آلخرین والقبول باستخدام معارفھم مع وجود نظام للحوافز لمالكي المعرفة على تعلیم معرفتھم 

 المنظمة وفریق المعرفة لتشجیع ذلك من أجل خلق نظام أو مناخ تنظیمي تسوده الثقة بین جمیع أفراد

  .بشكل خاص

                                                   
  .82 .ص.المرجع السابق.  الملكاوي، إبراھیم الخلوف-1
  82 . ص. المرجع نفسھ-2
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  :ةـــتقنیالوظیفة المادیة ال.2.6.3

تتعلق ھذه الوظیفة، بإعداد البنیة التحتیة الالزمة وجلب الوسائل التقنیة الحدیثة ذات العالقة 

تي تسمح بالنفاذ إلى مصادر المعرفة بالمعرفة مثل الحواسیب، البرمجیات ووسائل االتصال الحدیثة اّل

 تتابع عملیة تطبیق المعرفة وتسھل من عملیات نقلھا وتخزینھا ونشرھا، كما على إدارة المعرفة أن

  1.ومعرفة النتائج إلدخال التعدیالت الالزمة، وتجدید المعرفة وتولیدھا لتكون دورة متكاملة

  :یلي ویمكن تلخیص وظائف إدارة المعرفة فیما

  .من حیث جلبھم واستقطابھم ورعایتھم) أفراد المعرفة(االھتمام بالعنصر البشري *          

  .ظام خاص للحوافز أو اإلسھام بذلكوضع ن*          

  .االھتمام بالثقافة التنظیمیة الداعمة للمعرفة من حیث تولیدھا وتقاسمھا واستخدامھا*          

  .توفیر الوسائل اإلبداعیة الالزمة ألفراد المعرفة*          

   بحیث تكون قانونیة االھتمام بالجوانب القانونیة واألخالقیة للمعرفة بجمیع عملیاتھا *          

  .وأخالقیة

  .إعداد البنیة التحتیة الالزمة للمعرفة من حواسیب وبرمجیات ووسائل االتصال الالزمة*          

  :ةــمجاالت إدارة المعرف .7.3

تنبثق إدارة المعرفة من مدى واسع من العلوم والمجاالت والمداخل والتكنولوجیات المتداخلة 

  :ل فيوالمترابطة معا وتتمث

  Cognitive science:ــرفيالعلم المع - 

یرتبط ھذا العلم ببصیرة األشخاص حول كیفیة التعلم والتعرف جیدا على المفاھیم والموجودات 

  .والعالقات لتحسین األدوات واألسالیب المرتبطة بجمع المعرفة وتحویلھا

  :م اإلدارةــ وقاعدة معرفة نظـرةالذكاء االصطناعي والنظم الخبی -

                                                   
  .83المرجع نفسھ ص  -1
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اكتسب الذكاء االصطناعي والتكنولوجیا المرتبطة بھ مكانة كبیرة في جمیع النشاطات 

ا نحو تطبیق ھذه التكنولوجیات بتوسع كبیر في السنوات المقبلة، الممارسة وتوجد توقعات عالیة جّد

  . الدروس المستمدة منھا لدى الممارسین تعتبر ممكنة التطبیق على إدارة المعرفةحیث أّن

تعتبر إدارة المعرفة مرادفة لبرمجیات : البرمجیات أو العمل التعاوني المدعم بالحاسوبوعة مجم - 

وبرامج المشاركة والتعاون ذات  lotus notesمثل برمجیة ) Groupe ware(المجموعة في أوروبا

  .طبیعة جوھریة وأساسیة إلدارة المعرفة التنظیمیة مع التكنولوجیا المساندة لھا

 فھارس المكتبات المختلفة تساعد الباحثین عن  یوجد اعتراف كبیر بأّن:ات والمعلوماتعلم المكتب - 

المعلومات والمعرفة على إیجاد ما یبحثون عنھ محمال على األوعیة التقلیدیة والرقمیة المختلفة وعلى 

ب ابتكار  البحث عن المعرفة وتصنیفھا وتنظیمھا المرتبط بالعمل واألداء المكتبي سوف یتطلذلك فإّن

  1.زمة من معاجم مصطلحات وخطط تصنیف تساعد بالفعل في إدارة المعرفةأو إیجاد األدوات الّال

ي، وتشكل الكتابة الفنیة نظریة تسوغ مسبقا تكنولوجیا  تسمى أیضا باالتصال الفّن:الكتابة الفنیة - 

  .تي لھا دور ھام في أنشطة إدارة المعرفةإدارة الوثائق والسجالت اّل

 تمكن الباحثون في مجال نظم دعم القرار من التوصل لرؤى منبثقة عن العلوم :ظم دعم القرارن - 

 ھندسة النظم إلنتاج مسلمات الكترونیة ، بحوث العملیات،المعرفیة والعلوم اإلداریة، علم الحاسوب

ھ ذلك إدارة تساعده في أداء المھام المعرفیة المختلفة واتخاذ القرارات في المنظمات الحدیثة، ویشب

ھ یركز ّنالكیفي، كما أ/ من التحلیل النوعيھ یركز على التحلیل الرقمي بدال ّن أ بعید إّالالمعرفة إلى حّد

  2.تو المنظماإلیھا مدیرتي یحتاج على األدوات اّل

 ھناك مجاالت أخرى أو تقسیم آخر لمجاالت إدارة  إلى أّنwingباإلضافة إلى ھذه المجاالت یشیر 

  :وھي مجاالت متداخلة ویؤثر كل منھا في اآلخرالمعرفة 

                                                   
یم - 1 د العظ المة عب سین ، س سین وح سن ح یالوي ، ح یم. الب ي التعل ة ف كندریة. 1.ط.إدارة المعرف اء، : اإلس دار الوف

 .134.ص.2007
  .134 ص .المرجع نفسھ-  2
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القدرات ، المھارات ویشمل على الخبرة، التجربة، البراعة، الكفاءة: مجال موجودات المعرفة -       أ

  .والقابلیات

  . االستخدام والتقییم، المراقبة، النقل،عملیات التولید، البناء: مجال نشاطات المعرفة -       ب

ھم وكذلك على قدرات المنظمة لبناء لویتمثل في قدرات األفراد ومی: یولدرات والممجال الق -       ج

  .المعرفة واستخدامھا من أجل تحقق الحد األعلى من مصالح المنظمة

  1.تھا، ممارساتھا وثقافتھاا، إستراتیجییشتمل على أھداف المنظمة، توجھھا: لمنظمةمجال ا -      د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةــلمجاالت الرئیسیة إلدارة المعرفا: )04(ــل رقمشك

  :ةــنماذج إدارة المعرف .8.3

تي یمكن االستفادة منھا لتطویر نظام إدارة لقد قامت نماذج عدیدة من طرف المختصین واّل

  :المعرفة داخل المنظمة ومن بین ھذه النماذج نذكر

                                                   
  .28 . ص.2005األھلیة للنشر والتوزیع، :  عمان.01ط. مدخل نظري: إدارة المعرفة. حجازي، ھیثم علي- 1

ǧǟǻɀǱɀƫǟ 

ȷ ǧǠȕǠȉ
ǦȥȀȞƫǟ 

ǦȶȚȺƫǟ 

 ǥǿǼȪȱǟȯɀɆƫǟ 
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  :ةـــ إلدارة المعرفLeonard –Bartonنموذج .1.8.2

وذج ع   ذا النم ى أساس أنّ  یقوم ھ ة       ل درة جوھری ة ھي مق ي المنظم ة ف               Core المعرف

capabilityتوجد في أربعة أشكال-المقدرة الجوھریة- ھذه المعرفة وإّن :  

المعرفة قد توجد أو قد تكون في شكل مادي مثال في شكل براءة اختراع وھي معرفة یمكن أن  - 1   

  .نراھا ونلمسھا

 مجسدة أیضا في األنظمة اإلداریة، وھذه یمكن أن تكون مجسدة في طرق المعرفة قد تكون - 2   

  .التعلم لعمل األشیاء األكثر فاعلیة

تي المعرفة قد تكون مجسدة في المھارات الصریحة والكامنة للعاملین، أي في القدرات الفردیة اّل - 3   

  .تجلب إلى المنظمة أو تطور ضمنھا من خالل التجربة أو الخبرة

للعمل مع ) Little valuesالقیم الصغیرة(المعرفة قد توجد أیضا فیما یسمیھ لیونارد بارتون  - 4   

  .یدعوه اآلخرون الثقافة التنظیمیة معاییر السلوك في موقع العمل أو ما

الخدمات، العملیات، ، المنتجاتھذا النموذج یمثل محاولة لتوسیع المعرفة في الشركة لتشمل كّلإّن 

تتجسد في ) الضمنیة(طرق والقواعد التنظیمیة وصوال إلى األفراد حیث المعرفة الكامنة األنظمة، ال

 ھذا النموذج یھتم باألنشطة المعیقة للمعرفة مھاراتھم وأسالیبھم وعالقاتھم وسیاقاتھم التفاعلیة، كما أّن

  1.ھا محدودة المشكالت، الحصول على المعرفة، التجریب، االبتكار كّلتي تجعل حّلاّل

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .124 . ص. المرجع السابق.ودنجم، نجم عّب- 1

ĊýơƘǚǂƬǆǃƒ  

ƗǒǃƓǆǃƒ ƗǆƲǈǕƒ 
ƗǒƥƓǆǃƒ ƗǆƲǈǕƒ 
ǅùùùǒǀǃƒ 

ƔùùǒƧƞƙǃƒ 

ǈ
ƙ
ǃ
ƒ

ù
ù

ǂ
ƙ
ǃ
ƒ
Ǎ
 
Ʀ
ǒ
ƽ

ù
ù

ý
ǆ
Ɠ

  
Ɨ
Ƽ
Ƨ
ƶ
ǆ
ǃ
ƒ
 
Ǐ
Ǆ
Ƶ
 
ý
Ǎ
Ʈ
ơ
ǃ
ƒ

 



 أساسیات إدارة المعرفة: فصل الثالثال

 - 103 - 

  .ون إلدارة المعرفةـــنموذج لیونارد بارت: )05(شكل رقم

  :ةـــ إلدارة المعرفMOUAL  موئلنموذج .2.8.3

 المعرفة ویقوم ھذا النموذج على أّن) D.E.Winnosky(ھذا النموذج قدمھ دینس ونیوسكاي 

، وفي ھذا النموذج توجد  ھناك سلسلة دائریة إلدارة المعرفةھي خبرة بدون بدایة والنھایة، لھذا فإّن

ھا في نفس الوقت ذات اعتماد  أّن واحد منھا یعمل بشكل مستقل إّالأربع مكونات أساسیة متفاعلة كّل

  :متبادل وھي

تتمثل في البیانات والمعلومات ) :ماذا یتم ویتابع اآلن(ارة المعرفة  القاعدة األساسیة إلد:أوال    

رفة في الشركة أو المنظمة، وتعتبر الھیكلة الفنیة إلدارة المعرفة المتداولة من خالل أدوات إدارة المع

  .دارة المعرفة في المؤسسة لالستجابة لحاجات المستفیدینإلتي تستخدم وتنشئ إمكانات نموذج موئل اّل

دارة د االتجاه والقیم والتفضیالت في إتي تحّدھذه الثقافة اّل) ھو المھم؟ ما( ثقافة إدارة المعرفة :ثانیا    

 تي تنشئ الثقافة، كما أّنتي تأتي باإلستراتیجیة ولیس اإلستراتیجیة ھي اّلالمعرفة، وھذه الثقافة ھي اّل

  .د التكنولوجیا والممارسات المالئمةتي تحّدالثقافة ھي اّل

وھذه األھداف تتمثل عادة في تحسین قدرات ) ھو الھدف األساسي؟ ما( أھداف إدارة المعرفة :ثالثا    

نظمة سواء في تحسین استغالل المنظمة لمواردھا أو تحسین قدراتھا وكفاءتھا في استغالل مواردھا الم

 .في منتجاتھا وخدماتھا

تي وھذه تشیر إلى الممارسات األفضل اّل) ھو ممكن التحقیق؟ ما( معاییر إدارة المعرفة :رابعا   

رات عین وكذلك مع التكنولوجیات والقدتستخدمھا المنظمات بالعالقات مع الزبائن، الموردین، الموز

  .المحققة مقارنة مع المنافسین
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 ǥǿǟǻɋ ǦɆȅǠȅɉǟ ǥǼȝǠȪȱǟ
 ǦȥȀȞƫǟ  

KM Baseline 
ǒǠȭȀȊȱǟ 

 ǧǠȅǿǠȶƫǟȿ ǯǽǠȶȺȱǟ
 Ȱȭ ȯǠƭ Ž ȰȒȥɉǟ
ȷɀȮȵ 

ǦȥȀȞƫǟ ǥǿǟǻǙ ǦȥǠȪǭ 
KM culture 

ǪȪƫǟ ȷȿǿǼ) ȰǮȵ
 ɄȵǼȪȵ ÛƙȞǝǠǤȱǟ
ǦȲȵǠȮȱǟ ǦȵǼƪǟ(  

 ǥǿǟǻǙ ƘɅǠȞȵ
 ǦȥȀȞƫǟ 
KM 

standards 

 ǥǿǟǻǙ ǦɆǲɆǩǟȀǪȅǙ
 ǦȥȀȞƫǟ 

KM strategy 

  ابني  - 
 انشيء  - 
 استخدم  - 
 حافظ - 

 ماذا یجري الیوم؟

 ما ھو المھم؟
 ما ھو ممكــن؟

 ما ھو الھدف؟
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  1.ةــنموذج موئل إلدارة المعرف :)06(ل رقمــشك

  :زةــ المی- التدفق-نموذج الرصید.3.8.3

-Stock(ود نجم وأطلق علیھ اسم ھذا النموذج ھو نموذج مقترح من طرف الدكتور نجم عّب

Flow-Advantage (ویتمیز ھذا النموذج باآلتي:  

الصریحة، الضمنیة، (، وألنواع المعرفة )الداخلیة والخارجیة(شامل لمصادر المعرفة *

) لجدیدةوتولید المعرفة ا ،االستقطاب، االكتساب، التقاسم والنشر(ولعملیات المعرفة ) ةولالكامنة،المجھ

، عملیات وأخیرا أفراد وجماعات م وذاكرة تنظیمیة، منتجات، خدمات، نظزبون، عالقات(ولمجاالتھا 

  ).مشتركة

قاتھم المتبادلة ، وھذا یتجلى من خالل احتوائھ على البعدین األساسیین للمعرفة في إطار عالمنطقي*

ل بما تعرفھ في معجعل المنظمة توالتعلم وھو عملیة  )االبتكار(التعلم وإنشاء المعرفة الجدیدة : وھما

دة للشركة وعملیاتھا ومنتجاتھا  أنحائھا وأقسامھا، وإنشاء المعرفة الجدیدة ھو القوة المحركة المتجّدكّل

  .وخدماتھا واستداماتھا

القیمة في لحظة ( ذا طابع تسلقي متصاعد یبدأ من الرصید المعرفي  النموذجتحفیزي، حیث أّن*

تي تعبر عن دینامیكیة العمل الصیرورة المعرفیة اّل(إلى التدفق المعرفي ) القیمة الساكنة: زمنیة معینة

م الرصید أي تحویل استخدا(وصوال إلى المعرفة التنافسیة أو المعرفة كمیزة  )المعرفي في المنظمة

  .یا على المیزة التنافسیة للمنظمة تحویلھا إلى قیمة تنعكس إیجابةمت المعرفة ومن ثفي عملیا

  

  

  

  

  

                                                   
  .125. ص.  المرجع نفسـھ-1
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ƙƗùùƼƧƶǆǃƒ ƗùùǆƒƥƙƪƒǍ ÜǅùùùùǒƲƶ  

ƙ   ǅƒƥƤƙƪƒ ƖƥƓùƵƍƓùǆƓǆƙ Ɩƥǒƥƞ   ƗƼƧƶǆǃƒ Ǉǒƪơ  

   ƗùùƼƧƶǆǃ     

 ƘƓƞƙǈǆĲǅùƲǈǃƒ     -ƥƒƧƼǕƒ    - ǇǍƕƨǃƒ    -  

ƘƓƿǚƶǃƒ    ƾƧùƽǃƒ     ƖƧùǂƒƦǃƒ       ƘƓǒǄǆƵ  

  تحقیق
  زةـمی

 تنافسیة

  تحدید 
  أصول 
المعرفة 

 ǅƓùùǆƙǋǙƒ          Ǉǒƪơƙ      ƗƼƧƶǆǃƒ      Ǎ ƧƬǈǃƒ      ƔƓƱǀƙƪƒ  

   ƔƓƪƙǂƒǍƧǒǍƱƙǃƒǍ ƚơƕǃƓƕ      ƗƼƧƶǆǃƒ                   ǅƪƓǀƙǃƒ      

  وعي 
المعرفة 

          ƗǃǍǌƞǆ       ƗǈǆƓǂ      Ɨǒǈǆư        ƗơǒƧƮ

  االھتمام 
 بالمعرفة 

          ƗùǒƞƧƓƤ       ƗƼƧƶǆǃƒ ƧƥƓƮǆ        ƗùùǒǄƤƒƥ

ƥƑøǀƗƓǗƐ  

ǃøǂƴƗǁƐ 

 ƕƺƥøƴǄǁƐ  
 ƣǐƬƥ 

 ƕƺƥøƴǄǁƐ  
ǐǂǄƳƕøø  

 ǃǐưƴƗ ƕƺƥƴǄǁƐ  
 ƔƦøøǐǄǁƐ 
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  المیزة-التدفق-نموذج الرصید): 07(شكـل رقم

  

  

  

  

  

    :فوائد إدارة المعرفة. 9.3

 MYERS و WICKHAM 20011994 WIIG ,الدراسات التي أجریت من طرف   أشارت 

 حول فوائد تنفیذ مبادرات إدارة المعرفة، أّن المنظمات اّلتي اعتمدت تغیرھا من الدراسا، و2004

  :1مثل ھذه المبادرات حققت الفوائد التالیة

تحسین عملیة اتخاذ القرارات، بحیث تصبح ھذه القرارات تتخذ بشكل أسرع من قبل  -

ل أفضل مما لو أّنھا اتخذت من المستویات اإلداریة الدنیا، و باستخدام موارد بشریة أقل، وبشك

  .قبل المستویات اإلداریة العلیا

تنفیذ القرارات اّلتي تم اتخاذھا بصورة أفضل، إذ أّنھ لیست ھناك حاجة كبیرة لشرح ھذه  -

 .    و ألّن حلقات االتصال تكون أقصرتالقرارا

ئف األخرى یصبح المستخدمون أكثر قدرة على المعرفة فیما یتعلق بوظائف عملھم و بالوظا -

المجاورة أو القریبة من وظائفھم، ونتیجة ذلك یصبح ھؤالء المستخدمون قادرین على طرح 

مبادرات إلجراء تحسینات أفضل، وتعلم إجراءات جدیدة أسرع تتعلق بعملیات األعمال و 

 .المساعدة في تحسین العملیة التشغیلیة بطریقة أكثر عقالنیة

                                                   
  .36.ص. المرجع السابق. حجازي، ھیثم علي -  1
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ل خبرة فیما یتعلق بعملیات التشغیل و محتوى و طبیعة یصبح المستخدمون أكثر وعیا و أفض -

المنتجات و الخدمات و حاجات الزبائن و سیاسات المنظمة و إجراءاتھا، و بالتالي یصبح 

المستخدمون قادرین على تقدیم عمل ذي جودة أفضل و یعملون على تصحیح األخطاء دون 

 .دةتدخل من قبل المشرفین أو دون الحاجة إلى مراقبة الجو

یصبح المستخدمون أكثر وعیا بما یحدث في موقع العمل، وفي المنظمة وبالتالي فإّنھم یفھمون  -

ما یحدث بشكل أفضل، كما تنخفض نسبة الغیاب و الدوران الوظیفي، و یصبح مكان العمل 

 .أكثر إیجابیة

 أكثر یصبح المستخدمون قادرین على التعاون فیما بینھم بصورة أفضل، إذ یصبح لدیھم فھم -

حول كیفیة اعتماد كّل منھم على اآلخر و كیف یتمم كّل منھم بمعرفتھ المعرفة اّلتي یمتلكھا 

  .اآلخرون و فھم مقاصدھم

ون إلى العمل لھم یمیل المستخدمون إلى البحث عن طرق وأسالیب جدیدة للعمل، كما أّنـیمی -      

  .بجدیة أكثر

ئن أفضل من خالل تقدیم منتجات وخدمات واستجابات تصبح قدرة المنظمة على إرضاء الزبا -      

  .ذات نوعیة أعلى

  .تحسین العملیات الداخلیة مما یؤدي إلى خفض التكالیف -      

تحسین اإلبداع داخل المنظمة، خاصة وأن اإلبداع ھو االستجابة الرئیسیة للمنافسة اآلخذة  -      

دیدة وخدمات متنوعة، ولكنھ یعني أیضا رؤیة باالزدیاد، واإلبداع ال یعني فقط تولید منتجات ج

  .األشیاء القدیمة بمنظور جدید

تھتم إدارة المعرفة بالتفكیر النقدي واالبتكار ومجموع العالقات واألنماط والمھارات، والتعاون  -      

وتعلیم المجموعات، كما تقوي التعاون بین أفراد المجموعات وتشجع المحادثة والمشاركة في 
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ى والتفاوض حول المعنى، وقد تستخدم إدارة المعرفة التكنولوجیا لزیادة االتصال وتشجیع المحتو

  1.المبادرات والتفاوض

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
مي، یوسف  - 1 د وقاس ل، فری ات . كورت ع المعلوم سید مجتم ي تج ا ف ة ودورھ اني. إدارة المعرف ي الث ؤتمر العلم . الم
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  :خالصة الفصل

ثورة المعلومات واالنترنت، تجعلنا نفكر جدیا في تطبیق إدارة المعرفة، واستغالل تكنولوجیا 

  وإدارة المعرفة ھي مجموع ،معیة بصفة خاصةالمعلومات داخل مكتباتنا بصفة عامة والمكتبات الجا

تي یمكن من خاللھا تولید المعرفة، اختیارھا تنظیمھا استخدامھا، ونشرھا وتحویل العملیات اّل

  تي تعتبر ضروریة لألنشطة تي تملكھا المنظمة واّلالمعلومات الھامة والخبرات اّل

لبشري في حقیقتھ إدارة ا ویعتبر العمل تخاذ القرارات وصیاغة الخطط اإلستراتیجیة،ا  واإلداریة

 من دعم الموارد البشریة وتطویرھا حتى نجعلھا قادرة على مواكبة التطورات معرفة ومن ثم البّد

  .واستغاللھا واستخدامھا بأعلى كفاءة ممكنة

وھذا ما یشجع المختصین في المعلومات في رفع التحدي وبناء إستراتیجیة ناجحة ومالئمة لالندماج 

ذي یتطلب توحید طاقات األفراد المتكونة بطریقة علمیة ومنھجیة  اّل- مجتمع المعرفة- ي مجتمع الغد ف

ھو منتظر من طرفھم في جمیع أنواع المؤسسات بصفة   االبتكار، اإلنتاج وھذا ما،تمكن من اإلبداع

  .عامة ومؤسسات المعلومات بصفة خاصة
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  :دـــتمھی

معرفة، عصر لم تتغیر فیھ المفاھیم فحسب بل حتى الممارسات، صر الا نعیش الیوم في عإنّن

عصر أعاد النظر إلى . تنافس والبقاء للمتغیر والمتجاوبعصر الیشفع للجمود بالدیمومة بل یتیح ال

 دور اختصاصي المعرفة ھو التفكیر اإلبداعي من أجل ھ المصدر المباشر للمعرفة وأّنالفرد على أّن

یة من عقول مالكیھا وإتاحتھا لالستخدام السریع ولیس فقط اكتساب المعرفة انتزاع المعرفة الضمن

  .الصریحة المدونة وتنظیمھا

ومع االنفجار المعرفي نمت وجھات نظر ودراسات أخرى حول المھنة وما تحملھ من تحدیات 

تي ة واّلجدیدة في فلسفتھا المھنیة ویأتي ھذا التحدي ضمنیا من خالل الحصول على األفكار المتدفق

حولت صورة المھنة بالتركیز على الخبرة اإلنسانیة، القیم والمعتقدات والمھارات وما یطلق علیھ 

ھي   وما، ومنھ سنركز في ھذا الفصل على اختصاصي المعلومات، المعرفة.رأس المال البشري

واثبات الوجود، الكفاءات والمھارات الواجب التسلح بھا في ھذا العصر الجدید من أجل االندماج فیھ 

، األزل بتنظیم المعلومات، ترتیبھاتي اختصت منذ كذلك الوظائف واألدوار المنوطة بھاتھ الفئة اّل

 بل امتدت إلى تحویل المعارف الضمنیة إلى معارف خزنھا واسترجاعھا ولم تتوقف عند ھذا الحّد

  .صریحة والتشارك فیھا في إطار ما یعرف بإدارة المعرفة
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  Knowledge Era:ةــعصر المعرف.1.4

ر  على عقب وغّیاھذا العالم الجدید لثورة المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت، قلب التفكیر رأس

ء العالم  أنحاالكثیر من المفاھیم االجتماعیة واالقتصادیة، حیث أصبحت المؤسسات والمنظمات في كّل

،  تكن قادرة على المسایرة، التعلملم یتحقق لھا ماوھذا لن   المیزة التنافسیة،تبحث عن التغییر وتحقیق

 استطعنا أن نتعلم بسرعة كافیة وأن نكتسب المعرفة اّلتي ھ إذاّنتكیف والتغییر وھذا ما یؤكد لنا أال

  .حتاجھا فسوف یكتب لنا النجاحن

ھذا لقد أصبحت القدرة على التعلم إحدى القدرات المحوریة الجدیدة بالنسبة لكل المشاركین في 

ما زادت إمكانیة أن ما تعاظمت قدرتنا على التعلم وبناء المعرفة، كّلھ كّلالمسعى، فصرنا نرى أّن

تصر  ھ صار مبدأ أساسیا للمنظمة ونستمتع بالنجاح المتواصل وال یصدق ذلك على األفراد فقط بل إّن

 بینان المؤسسة الحدیثة مادة البناء األساسیة في:" من شركة باكارد على أّن" فالیري ھانا فیسكي:" 

  1"ھي المعرفة

ما تعرفھ وكیف و ھ- الشئ الوحید الدائم-  ذي یعطي المنظمة میزة تنافسیة الشئ الوحید اّلإّن

عن "توم بیترز" ر لى أي مدى یمكنھا أن تعرف شیئا آخر جدیدا وبسرعة، ویعّبتستخدم ما تعرفھ وإ

 واقترب بناء المعرفة واكتسابھا من احتالل لقد دخلت العقول وخرج رافعي األثقال:" ذلك بعبارة

  2 "المركز األول بین الوظائف بالنسبة للمؤسسات

د التركیز الحالي للمعرفة على أھمیة اكتسابھا، وھذا المنظور لھ جذور عمیقة ضاربة في یشّد

فة في  من یسیطر على المعر األكثر أفضل وإّنذي یقول إّنالمفھوم الرأسمالي الخاص بالملكیة، واّل

أفضل صورة ھو من سیجني المردود االقتصادي األعظم ومن ثم یمتلك القوة العظمى، حیث توجد 

  عالقة دینامیكیة قویة بین المعرفة والقوة، ویؤكد على ذلك المفكر

                                                   
د .  ستورات، توماس تر -1 ة ث . صالح، عال أحم ال الفكري  : روة المعرف اھرة . رأس الم ة لالستثمارات    : الق دار الدولی ال

  .116. ص.2004الثقافیة، 
رحمن-2 د ال ـق، عب ة.  توفی ره : اإلدارة بالمعرف ن تغیی اال یمك ر م اھرة. تغیی إلدارة   : الق ة ل رات المھنی ز الخب مرك
  .25. ص .2004، )بمیك(
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لیس من الممكن ممارسة القوة بدون معرفة، ومن المستحیل :" ھ ّنإلى أ" مایكل فوكولت"االجتماعي 

  1 ".ة قوة تولد المعرفأّال

 حدوث التحول في السیطرة على ھ توجد عالقة متبادلة بین المعرفة والقوة، وإّنحیث أّن

 لھذا االقتصاد المعرفي الجدید المعرفة ینتج عنھ تحول في القوة االجتماعیة واالقتصادیة كذلك إّن

فة یمكنھ أن انعكاسات عمیقة على قوة العامل أو الموظف وھذا األخیر بوصفھ الحائز على المعر

یبیعھا، أو المتاجرة بھا أو تقدیمھا مجانا ومع ذلك تبقى موجودة عنده ویمكن دعمھا بمعارف أخرى أو 

 المعرفة قابلة للتلف وھي تتوسع باستمرار ، ألّن أخرى من أجل المواصلةتجدیدھا وتعویضھا بمعرفة

 للمعرفة عمر افتراضي محدود  المھن الیوم أصبحتي تعرفھا وتشھدھا كّلة اّلیومع الثورة المعرف

  . المعرفة تتغیر باستمرار ودون انقطاع إّن...ویمكن أن تصبح متقادمة بسرعة

لذا یجب اكتساب المعرفة من طرف المدیرون والعاملون وتقاسمھا لكي تتضاعف وفھمھا 

  مؤسسBill Gatesبشكل أفضل في إطار ما یعرف بتشجیع التعلم التنظیمي وأبرز مثال على ذلك

ذي استطاع أن یصل بقیمة الشركة إلى ملیارات الدوالرات ال تمثل فیھا سوفت اّلشركة میكرو

   2.ا أما الباقي فھو ناتج عن أعمال الفكر في التجدید واالبتكار نسبة ضئیلة جّداألصول الثابتة إّال

  Knonwledge society :ةـمجتمع المعرف .2.4

الستینات، عندما حدثت نقاشات بخصوص ة في منتصف ظھر مجتمع المعرفة ألول مّر

تناقضات الخاصة بالسلع  ال:تي تواجھ المجتمع الصناعي مثلالتناقضات والعیوب والعقبات اّل

 حیث لمعرفة ووظیفتھا في تحسین األداء المجتمع الحدیث في التركیز على اوالمنتجات، ومن ھنا بدأ

   تركز على الوظائف المعرفیة  النظریة الخاصة بمجتمع المعرفةأّن" NiCoster"وضح 

وقد شاع استخدام مفاھیم ومصطلحات تتصل  3 رأس المالباعتبارھا نتاجا جدیدا وھي بذلك تحل محّل

  .التكنولوجیا المعرفیة، االقتصاد المعرفي: بمجتمع المعرفة مثل
                                                   

  .118. ص. المرجع السابق. ستوارت، توماس-1
2- STEWART, T.A. Intellectual capital: the new wealth of organisations. New York: 
Double way, 1999 .P. 9. 

  .13 . ص. المرجع السابق. البیالوي، حسن حسین وحسین، سالمة عبد العظیم-3
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 ھناك من یرجع بوادر مجتمع المعرفة إلى أواخر التسعینات، واستعملت خاصة في األوساط و

ذي نتج عنھ أغنیاء معلومات وفقراء الجامعیة حیث یعتبره البعض أفضل من مجتمع المعلومات اّل

  .معلومات

وم      ة والعل ة للثقاف ة العالمی د المنظم ة ــــ  مصطلح مج  أّن)UNESCO( تؤك  Société تمع المعرف

de la connaissance) ( س و نف ة االن     Société du savoir)(ھ ـھ ة للكلم ا ترجم ة وكالمھ جلیزی

"Knonwledge society"صدّ  یة، فھو مجتمع ال یرتبط باألبعاد االقتصاد ذا ال د   فقط، وفي ھ د  د یؤك عب

ول  ) نائب المدیر العام للیونسكو لالتصاالت والمعلومات     ( الوحید خان  و     :"حیث یق ع المعلومات ھ مجتم

ة، ألنّ    ع المعرف سبة لمجتم ة بالن ر الزاوی سبة للمج  حج یة بالن واة األساس رة    الن ة بفك ع األول مرتبط تم

ا   ر اجتماعی ل والتغیی ستوجب التحوی و ی ة فھ ع المعرف سبة لمجتم ن بالن وجي، لك داع التكنول ا، ،اإلب  ثقافی

  1 "وعا سیاسیا وحتى على مستوى المنظمات للحصول على مخطط للتنمیة یكون أكثر تّن واقتصادیا،

عرفة وابتكارھا، ومعالجة ذي تتوفر فیھ شروط خلق الممجتمع المعرفة ھو المجتمع اّل

  .المعلومات للتمكن من تحقیق أكبر قدر ممكن من التغییر

تي  الوقت ازداد الدخول في مجتمع المعرفة بصورة وعمق أكبر ومن بین األمور اّلما مّركّل

  :تقود للدخول في ھذا المجتمع نذكر

 )WTO(    عالمیة للتكنولوجیا  ل المنظمة الالتطور السریع للعولمة وانتشارھا، بعد أن تم تشكی -    

تصال البشري والمادي وتطویر االل الدولي وزیادة التبادل الفكري، ى إلى اتساع سوق العمأّد

  .المعرفي والمعلوماتي الجدید

تي تستخدم في  التطور السریع للمعلومات یعتبر مستوى اكتساب المعرفة ھو آلیة القیاس اّلفي ظّل -    

 المعرفة  وبالتالي فإّنثقافة الخاصة باألفراد والمؤسسات الكفاءة اإلنتاجیة، والقیاس وتقییم مستویات

 تصمیمھا لزیادة عملیات الكفاءة اإلنتاجیة وزیادة االستفادة من المعلومات تي تّمھي من األسالیب اّل

  .المتاحة

                                                   
1-AMBROSI, Alain. Multiculture sur les sociétés de l’information. [S.L] : C §F 
édition, 2005. P.105.  
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الت قیمتھا رص وأھداف العمل، فمنذ أن فقدت المعرفة والخبرة في بعض المجا تغییر شكل وف-    

ت إلى تعزیز دور الخبرة والمعرفة ھا تحتاج إلى أن تستمر وأّد الوقت، فإّنما مّربصورة تدریجیة كّل

 الوظائف في المستقبل سوف تتطلب قدرات خاصة مثل  أن نضع في اعتبارنا أّنفي العمل والبّد

  1.داعـالكفاءة واإلب

 قل البشري وااللكترونیات الدقیقةساسا على العذي یعتمد أى التقدم العلمي والتكنولوجي اّللقد أّد

، اختزانھا واسترجاعھا وتوصیلھا بسرعة متناھیة إلى ما حاسوب وتولید المعلومات، تنظیمھاوال

  2:يـیل تي تعتمد على مایسمى بعصر اإلدارة فائقة السرعة اّل

  .سرعة االستجابة للتغییر -   

  .سرعة اكتساب القدرات والمعارف الجدیدة -   

  .سرعة االبتكار والتجدید والتطویر -   

  .د نجاح المؤسسةتي تھّدالسرعة والدقة في اكتشاف التیارات السالبة والتوجھات اّل -   

  :ليـوینطلق مجتمع المعرفة من مجموعة من المتطلبات تتمثل فیما ی

لیم للخطط والبرامج سقیادة إداریة فعالة تتولى وضع األسس والمعاییر وتوفیر مقومات التنفیذ ال - أ   

كما تلعب دورا فعاال في صناعة األھداف   المنظمة في تحقیق النجاح التنظیمي،تؤكد على فرص

  .تي تسعى المنظمة إلى تحقیقھاوالغایات اّل

وذلك بإتاحة الفرصة لھم للمشاركة في وضع  ، Staff Empowermentتمكین األفراد العاملین  - ب   

 ،تنظیمي مرن ھیكل ھم من تنفیذ ذلك في ظّلتي یعملون بھا وسلطة تمكّنّلاألھداف وسیاسة المؤسسة ا

طالق طاقاتھم اإلبداعیة و قدراتھم الفكریة وخبراتھم ومعارفھم فیما یعود على مما یساعد على ان

  .د على الثقة وتكامل األھدافیة قیم ومفاھیم مشتركة بینھم تستنوتنم المنظمة بأفضل النتائج،

 من قیم ومعاییر ثقافیة قدیمة ال تتناسب مع طبیعة ھن الثقافي لألفراد العاملین وما یحملوالتغییر - ج   

ذي توجد فیھ المؤسسة و یتطلب ذلك إعادة تثقیف األفراد العاملین بقیم ومعتقدات المناخ  اّل العصر أو

                                                   
1 -AMBROSI, Alain. Idem. P.107. 

  .21-21ص  . المرجع السابق. سالمة عبد العظیمحسن حسین وحسین، ، البیالوي-2
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ومعاییر ثقافیة جدیدة  من خالل عملیة التطبیع التنظیمي للعاملین بقیم ومعتقدات ،ومعاییر ثقافیة جدیدة

  .د والقدامى بما یتماشى مع الثقافة التنظیمیة السائدةمن خالل عملیة التطبیع التنظیمي للعاملین الجّد

تعمیق المعرفة لدى األفراد، فما نعرفھ لیس كافیا فوجود معرفة متعمقة لدى األعضاء یساعد  -    د

لیھ إ أن تصبح عملیة التعلم ھدفا یسعى  ھنا البّدالة عن العملیات اإلداریة، ومنعلى خلق الرؤى الفّع

 ویتطلب ذلك فھم المستفیدین نتائج جدیدة في فترة زمنیة وجیزةالجمیع وخصوصا إذا ما أرید تحقیق 

  .حاجاتھم والمشاركین والتكنولوجیاو

  :ة رأس المال الفكري والبشريــأھمی. 3.4

لم ولن تختفي، ولكن في ضوء ما بلغتھ  - رأس المال المادي والمالي-   األصول التقلیدیةإّن

تي تضیف قیمة للعمل فمن الضروري أن تصبح المعرفة المعرفة من أھمیة، كمنتج وفي العملیات اّل

  .أصال متزاید األھمیة بالنسبة للمنظمات إن لم تكن أھم أصولھا على اإلطالق

  :ريـف رأس المال الفكـتعری .1.3.4

و المؤسسة یتكون من عناصر غیر متجانسة تمثل في ھو جزء ال یتجزأ من المنظمة أ

  ویتعلق رأس المال الفكري للمؤسسةةتي تعبر عن القیم الممیز واّل،مجموعھا األصول القاعدیة لھا

  :1بــ

 :ــال التنظیميرأس الم*    

یتمثل في المعلومات سواء كانت وثائق، شبكات، برمجیات، براءات اختراع، مواقع الكترونیة 

  .ا من األشكال األخرىوغیرھ

  

  

  

                                                   
1 -Harris, K and Berg, T.strategic Analysis Report (June 2005): one more time: what 
is Knowledge management. [20/04/2008] available on internet: http // www.bus utesc 
as. Edu / Km / answer.htm# what km. 
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  :ال العالئقيــرأس الم*    

یتعلق بالمعرفة الخاصة بالمستفیدین أو المستھلكین، المنافسین، الخدمات واألعمال في البیئة 

 الحصول على المعلومات من البیئة الخارجیة یساعد في صیاغة إستراتیجیة المنظمة المحیطة، ألّن

  .وتحقیق األھداف المرجوة

  :ريــ المال البشرأس*    

  .الشھادات المتعلقة بالمورد البشري یتمثل في الخبرات، المھارات،  

ل الوظائف اإلداریة  یمثل جمیع القوى البشریة القادرة على شغ:ھ بأّن1966 ھاریسون ومایرزویعرفھ 

ذین یمتلكون مھارات ومعارف وقابلیات اس اّلیعني مجموعة الّن: Youndt 1996والفنیة، وحسب 

  1.تسھم في زیادة القیمة االقتصادیة للمؤسسة أو المنظمة

مجموعة الخبرات والقدرات والمھارات البشریة المتباینة في مستوى ب :كما عـّرف رأس المال البشري

   بسبب تي ستھیأ للعمل مستقبال أو المعطلة منھاالعاملة في منظمة حالیا أو اّل، أدائھا

وادث أو  ابات اح از إص ل أو اإلج إل لعم اب ال دّ  ي، واّلادرات أو الغی ا الح ق علیھ ي ینطب ن  ت ى م  األدن

  2.مسؤولیة تنفیذ األھداف العامة للمنظمةو تقع علیھا وصف ومواصفات الوظیفة على أقل تقدیر 

  : یتكون منتعریف ھذا النالحظ أّن

منظمة دون  والمتمثل في القدرات الخبرات والمھارات العاملة في ال،رأس المال البشري المنظمي -  

  .استثناء ابتداءا من غیر الماھرة وصوال إلى أعلى المستویات اإلداریة أو االبتكاریة

 األداء غیر  إلى فئات بحسب مستویات أداء العاملین ألّن،تجزئة رأس المال البشري المنظمي -  

ى  وثالث یكون في مستومتساو، فمنھم من یكون في قمة األداء، وآخر یكون في مستوى مقبول

  . قد یكون غیر منتج نھائیامنخفض ورابع

  

                                                   
ي      -1 ال الفكري   . علي صالح    ، المفرجي، عادل حرحوش وأحمد عل ھ     : رأس الم رق قیاسھ وأسالیب المحافظة علی . ط

  .9 . ص.2003 ،المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة: القاھرة
  .9ص .  المرجع نفسھ-2
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  :شريـادر رأس المال البــمص .2.3.4

 مصادر رأس المال البشري ھي نفسھا مصادر المھارات والمعارف ومن ثم یمكن القول أّن

یعتبر التعلیم والتعلم من خالل العمل مصدرا رئیسیا بینما توجد مصادر أخرى تلعب دورا محدودا في 

  .ل البشريتكوین رأس الما

 :لــالتعلیم والتعلم من خالل العم* 

ینبغي ثم  ومن تنفصل كمصادر لرأس المال البشري،یلعب التعلیم والتعلم من خالل العمل أدوارا ال    

استكمال مایدرس بالمدرسة بالممارسة العملیة حیث یحدث التعلم من خالل العمل، ومن ناحیة أخرى 

تي قد تظھر بشكل مستقل  المھارات والمعارف الھامة اّلباستیعاب كّلتتطور العملیة التعلیمیة ذاتھا 

  أثناء التعلم من خالل العمل، وال ینبغي التقلیل من أھمیة ھذا االستیعاب 

 الكثیر من المھارات الجدیدة تنشأ في المیدان قبل أن یتم تحلیلھا وتصنیفھا وإدخالھا في فالحقیقة أّن

  1.النظام التعلیمي

 :رةـــالھج* 

ذي كان اّل في حالة الھجرة یمكن الحصول على دخل أعلى ناتج عن استخدام رأس المال البشري    

موجودا ولم یكن یستخدم، فقد یكون رأس المال البشري الموجود من قبل الھجرة مستخدما بالكامل 

ود بعقل یمكن  والكائن البشري بطبیعیتھ مز.ھ بعد الھجرة استخدم في ظروف مختلفة بكفاءة أعلىلكّن

 ئلھجرة أن تھیھ الفرصة، ومن ھذا المنطلق یمكن لاستخدامھ إلنتاج رأس المال البشري كلما أتیحت ل

  .الظروف بشكل غیر مباشر لصنع المزید من رأس المال البشري

  

  

  

  

                                                   
ى مصر  : رأس المال البشري.  الحناوي، حمدي  -1 اب،    : اإلسكندریة . تأصیل نظري وتطبیق عل مركز اإلسكندریة للكت

  .9. ص. 2006
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 :رىـادر أخــمص* 

 أن امّنیمكن ألي واحد  تي یمكن أن تساھم في تكوین رأس المال البشري والمن المصادر اّل    

ات والتجھیزات، إذ تلعب دور المعمل الدراسي لنقل المزید من المعارف التكنولوجیة  المعّد:یتجاھلھا

  .ا خاصة في الدول النامیةذین یستخدمونھا ویعتبر ھذا المصدر ھاما جّدإلى أولئك اّل

  :ومن خالل ھذا التقدیم یمكننا أن نستنتج مایلي

وتنمیتھ ضرورة حضاریة تفرضھا متطلبات العصر الحدیث تكوین رأس المال البشري   - أ    

  .فقیرا في كفاءة رأس المال البشري والیمكن تصور مجتمع متقدم في إمكاناتھ اإلنتاجیة ،

التعلیم، التدریب، ( االلتزام بالدعائم األساسیة لتكوین رأس المال البشري والمتمثلة في إّن - ب   

عد أمرا في غایة األھمیة،  تفاعلیة تكاملیة یةالتعامل معھا كمنظومو) المحافظة على القدرات المتمیزة

ال لتحقیق  الدعائم المذكورة ھي المسؤولة عن إعادة تشكیل رأس المال البشري على نطاق فّعألّن

  .األھداف الموضوعة

 والمھارات المكونة لرأس المال البشري غیر متساویة بین األفراد ت القدرات، الخبرا إّن- ج   

  .العاملین

 رأس المال البشري مھم وضروري من أجل التطویر ومواجھة سرعة التغیرات التكنولوجیة إّن

 من امتالك قدرات وكفاءات متخصصة قادرة على التغییر وھذا واالتصالیة، ومن أجل المنافسة البّد

  1.ما یستدعي ویفرض تحسین التعلیم القاعدي وتشجیع التكوین داخل المؤسسة

  :عــیة اختصاصي المعلومات في المجتمأھم .4.4

ذي أخذت فیھ المعلومات  أھم ما یمیز حاضرنا ھو تسمیتھ بعصر المعلومات، أي العصر اّلإّن

تقاس بھ مستویات ودرجات ذي وأصبحت المعیار اّل. جزءا كبیرا من حیاة اإلنسان واھتماماتھ

ذي تناط بھ مھمة الجمع، التنظیم، ذي استلزم أن یكون الشخص اّلاّلاألشخاص والمجتمعات، األمر 
                                                   

1 -BOUHANNA, Ali et BEHKECHI, Ghaontir. Le savoir et le capital Humain : une 
combinaison gagnante  a l’ère de l’information. شریة وف       ة الب دولي حول التنمی ى ال رص الملتق

شریة      اءات الب ة والكف صاد المعرف ي اقت دماج ف ارس 10-09. االن ة .2004 م ة ورقل                       293.ص.  جامع
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ذي كانت تناط بھ التحلیل ومختلف الخدمات المرتبطة بالمعلومات، شخصا من نوع آخر غیر ذلك اّل

  .مھمة المكتبات في السابق

ذلك بالتفتح على   مفھوم العمل المكتبي الیوم یستدعي من المھني أن یتطور معھ وإّن

  .، والرفع من كفاءتھ وخبرتھالتطورات الجدیدة المرتبطة بالمھنة

 دور اختصاصي المعلومات في ھذا العصر سیتدعم أكثر فأكثر باستخدام الوثائق إّن

نت وما یتصل بھا من أجھزة زمة لقراءتھا خاصة مع ظھور شبكة االنترااللكترونیة، واألجھزة الّال

لخدمة الباحثین في ، وھكذا سیتمكن اختصاصي المعلومات من احتالل المكان الالئق بھ وخدمات

 الحاسوب لن یكون قادرا على  ألّنولن یكون ھناك داع لالستغناء عنھ،مختلف فروع المعرفة 

  1. العلمیة والتقنیةفیدون إلى درجة كبیرة من الكفاءةتي یحتاجھا المستاّل المعلومات استرجاع كّل

أعمالھم ومھامھم بسبب طبیعة ) Cybrarians( لقد تغیرت صورة المكتبیین إلى سیبرانیین

الجدیدة، من خالل مواكبة التطورات الحدیثة كمستشارین للمعلومات، وموجھین نحو مصادرھا 

، وسبل البحث فیھا، والقیام بمھام البث االنتقائي للمعلومات، تحلیلھا، وتنظیم الملفات ةااللكترونی

تقنیات التجھیزات االلكترونیة، تي تتطلب معرفة معمقة بإلى غیر ذلك من األعمال، اّل... االلكترونیة

  .وطرق استخدامھا في المكتبات ومراكز المعلومات

دخول تكنولوجیا المعلومات واالتصال إلى مجتمعنا سیعطي للمھنة المكتبیة واختصاصي  ّنإ

 تي یحتاجونھا، حیث أّنالمعلومات دافعا أكبر للعمل بجد واجتھاد في إفادة الباحثین بالمعلومات اّل

 ة للباحثین والمستفیدین، لتلبیة احتیاجاتھم المتزایدا المعلومات سیكون زمیال ھاماختصاصي

  .للمعلومات وتكوینھم في مجال المعلومات وتقنیاتھا لتحقیق أكبر قدر ممكن من االستفادة

  

  

  

                                                   
د الما    -1 سبتي، عب ن ال ك ب ات وا    . ل ة المكتب ویر مھن اق تط ر   علوملآف ي الجزائ ات ف ات   . م ات والمعلوم ة المكتب مجل

  .29 .ص.1.ع.3 . مج.2006برنوفم
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  :ا واقتصاد المعلوماتــاختصاصي المعلومات والتكنولوجی .1.4.4

كبر حققت الرغبة في إتاحة المعلومات ألاخل المكتبات بفضل استخدام تكنولوجیا المعلومات د

 ،عدد ممكن من المستفیدین من خالل استخدام الحواسیب ذات القدرة العالیة في الحفظ واالسترجاع

  .ھذا من جھة ومن جھة أخرى سھلت العمل على اختصاصي المعلومات وجعلتھ أكثر سھولة

 التكنولوجیا تطلع إلى حفظھا وترتیبھا حیث أّناّلتي نلیة ة والفعیلقد تغیرت قیمة المعلومات الحقیق   

 ھذا التغیر في اقتصاد جل تنظیمھا والوصول إلیھا وقد بدأتطمح إلى إنتاج أكثر سھولة للمعلومات من أ

  .المعلومات بطریقة غیر متوقعة 

  :لوماتر موازي في أعمال اختصاصي المعر في قیمة المعلومات یصاحبھ تغیی ھذا التغییإّن   

 تكنولوجیا المعلومات وتغیر شكل المعلومات أصبح ھناك التغیر في قیمة المعلومات، في ظّل*      

القطاع الصناعي، السیاحي، : من طرف مختلف القطاعات مثل) المعلومات( اھتمام كبیر بھذا المورد

ھم من وافق ومنھم أسواق المال وغیرھا، ھذا ما أدى إلى انقالب حقیقي في أعمال المتخصصین، فمن

  .من عارض على التغیرات الجاریة

ھ       أصبح        * ات، كون الختصاصي المعلومات دور في تحدید التكلفة والقیمة االجتماعیة لنشر المعلوم

ا، بع   على درایة واطالع بنوعیة محت     ام بتنظیمھ ھ    ویات المواد اّلتي ق ز مھمت ت ترتك ى  د أن كان إدارة عل

ي ظلّ   المعلومات رات الحاصلة     لتتحول ف سیر  إالتغی ى التف ل     ،ل ة المعلومات مث ة قیم :  التوضیح وترجم

  .الخ...بحث الفّعال عن رؤوس الموضوعاتمحاولة فھرسة االنترنت، ال

 جمیع المستفیدین بمختلف فئاتھم وعلى الرغم من تفوقھم وقد أظھرت العدید من الدراسات أّن

ر عن احتیاجاتھم للحصول على المعلومات في الوظائف والتعلیم، یواجھون صعوبات في التعبی

تي تحول دون وصولھم وحصولھم على ، المادیة اّل باإلضافة إلى العوائق الجغرافیةالمناسبة، ھذا

  1.المعلومات بنجاح

  .ات في بیئة متغیرةـكفاءات اختصاصي المعلوم .2.4.4

                                                   
  .153. ص. المرجع السابـق. عبـاس، طارق محمود-1
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مجتمع ( ث اختصاصي المعلومات أصبح یلعب دور المفتاح في المجتمع الحدیبما أّن

تي من ھذا ما یفرض علیھ التسلح بمجموعة من المھارات والكفاءات اّل )المعلومات، مجتمع المعرفة

نھا أن تجعلھ مشاركا فاعال في عالم سریع التغیر وتضمن لھ فرصة التموضع بصورة أكثر وضوح شأ

  .داخل سلسلة القیمة المضافة للمعلومات من حیث إنتاجھا، بثھا واستثمارھا

 التحكم في الوسائل التكنولوجیة الحدیثة یمكن أن یكون ورقھ رابحة في ید اختصاصي إّن

  1.المعلومات من أجل اكتساب مھارات وقدرات تضمن لھ مكانة مناسبة في العالم المھني واالجتماعي

اختصاصي  ي بھا من طرف تي یمكن التحّلوضعت مجموعة من الخصائص أو المؤھالت اّل

تي أصدرھا االتحاد األوروبي في شكل دلیل مرجعي أھمھا ھي تلك الخصائص اّل المعلومات ولعّل

 حیث یقدم الدلیل نتائج دراسات قامت بھا 1999  سنةلمؤھالت العاملین في مجال المعلومات والتوثیق

  2:ستة جمعیات للمعلومات والمكتبات ویصنفھا إلى أربعة أصناف

 اتـمعارف خاصة بالتوثیق والمعلوم:  

ل مع المستفیدین وبیئة المعلومات، خاصة بالنسبة إلدارة المجموعات معاجلة المعلومات، التعام

  .تخزینھا واسترجاعھا

 والمقصود ھنا ھو االتصال الشفھي والمكتوب وحذق اللغات :اءات في مجال االتصالـكف 

 .     جیا المعلومات والنشر االلكتروني أي التحكم فیھا، وتكنولوةاألجنبی

 التخطیط وإدارة المشاریع والتقییم وإدارة ة التسویق، التجار:تتعلق باإلدارة والتنظیماءات ـكف ،

  .الموارد البشریة

 تنطبق على التوثیق والمعلومات وھي مفیدة في إدارة المعلومات، الثقافة :معارف أخرى 

  .المكتبیة وفھم مصطلحات المعلومات والتعرف على مناھج البحث في االختصاص

                                                   
1 -BOUDERBANE, Azzeddine. La formation des utilisateurs a l’ère de l’intégration 
des NTIC dans les systèmes d’information. Actes du colloque national : unification 
des techniques documentaires dans les Bibliothèques algériennes. 22-23 Décembre 
2003. Alger : département de Bibliothéconomie,  2004. P.67. 

   .79 . ص. المرجع السابق. قـدورة، وحید-2
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 من یرغب للعمل في مرافق لة االستعدادات لدى كّلمسأألدبیات المكتبیة أیضا تناولت ا

: المعلومات، ووردت في إحدى الدراسات بالوالیات المتحدة األمریكیة مجموعة من الصفات منھا

 حب العمل الجماعي، والمرونة ،التحمس للخدمة وصوال لالمتیاز، القدرة على االتصال باآلخرین

  1یراتللتكیف مع التغ

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أصبحت تطرح الكثیر من  التطورات الحاصلة في مجال إّن

  تي تتطور وتتغیراإلشكاالت وبالتالي فھل نحن قادرون على أن نتعلم بنفس الوتیرة اّل

 من التكنولوجیات %80ھ خالل عشر سنوات، ّنل التكنولوجیة وتجھیزاتھا؟ علما أ بھا الوسائ

ھا تكنولوجیا أكثر فعالیة وتقدم، ومن أجل الوصول إلى ھذا لة حالیا تفقد نجاعتھا لتحل محّلالمستعم

  2:الھدف ومسایرة التطورات وجب علینا التقید والتحلي بالصفات اآلتیة

  .روح التعلم الذاتي - 

   .التوجھ نحول العمل الجماعي - 

  .القدرة على حل المشكالت - 

  .تالقابلیة للتسییر واالتصاال - 

  .روح اإلبداع واالبتكار - 

  .القدرة على الرصد المعلوماتي والتكنولوجي - 

  ...الیقظة المعلوماتیة، الیقظة التكنولوجیة، إدارة المعرفة: رى مثلــإضافة إلى كفاءات أخ - 

  

 

  :ات من إدارة المعلومات إلى إدارة المعرفةـاختصاصي المعلوم .5.4

اختالف بین إدارة المعرفة وإدارة المعلومات، ویبدو ذلك یوجد ھناك أي  بالنسبة للكثیرین ال

 إدارة معرفة منطقیا حین یختص األمر بغیر المختصین في المعلومات، ومن ثم معظم ما یشار إلیھ أّن

                                                   
  .79 . ص. المرجع نفسھ-1

2 -BOUDERBANE, Azzeddine. Op. cit. P.68. 
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لمعلومات ومنھ نتطرق لتوضیح الفرق بین إدارة المعرفة وإدارة  إدارة ل إّالالحقیقة في ماھي

  نھما وما دور اختصاصي المعلومات في كل منھما؟المعلومات وماھي العالقة بی

  :رق بین إدارة المعلومات وإدارة المعرفةــالف .1.5.4

مین شوء، وإّن الھدف األساسي لھا ھو تأال علمیا جدیدا في طور الن إدارة المعلومات حقتعّد

استرجاعھا، تي تضمن الوصول إلى المعلومات، وحفظھا وضمان سریتھا ونقلھا وخزنھا والمداخل اّل

وتتضمن أیضا استخدام أدوات أكثر كفاءة وفاعلیة، وتتعامل بشكل عام مع الوثائق، برمجیات 

  وھي بالتالي تركز اھتمامھا حول. الخ...الحاسوب، المواد السمعیة البصریة

المعلومات وفاعلیتھا من حیث جمعھا ودقتھا وسرعة تجھیزھا وخزنھا واسترجاعھا، فھي وسیلة فنیة 

  . تضمن توفیر المعلوماتتقنیة

ین أنّ  ي ح ة        ف ل كاف ام بتحلی ات واالھتم ل المعلوم وم بتحلی ث تق دما حی ر تق ة أكث  إدارة المعرف

ویر           ة بتط ول، والمتمثل ذه األص ة بھ ات المتعلق ة وإدارة العملی وفرة والمطلوب ة المت ول المعرفی األص

تخدامھا وا    ا، اس اظ علیھ ة والحف ا المعرف شاركة فیھ ضمن األلم ة الّ ، وتت ول المعرفی ق  ص ي تتعل ت

ستفی اتبالم یط، التقنی ة أو المح دمات،دین، البیئ ات اّل الخ ك ، والمنظم ي تمتل ا ت ي تحتاجھ ة واّلت  .المعرف

ستند إدارة              ن المعلومات واسترجاعھا، وت تفادة م وتستخدم إدارة المعرفة تقنیة المعلومات المتقدمة لالس

ث أنّ    ي حی نھج علم ى م ة إل ص المعرف ارف ت ة أو     المع ي قواعد المعرف ظ ف ھ وتحف تنادا ل وب اس نف وتب

ذكاء      ي وال تدالل المعرف رة لالس نظم الخبی ة ال ستخدم إدارة المعرف ا ت ة، كم ستودعات المعرف م

  1.االصطناعي لتولید المعرفة

  

  :Content –Oriented Information Management  :إدارة المعلومات موجھة المحتوى.2.5.4

                                                   
اھیم :  المعرفةإدارة الملكاوي، إبراھیم الخلوف، -1 ان . 01ط .الممارسات والمف ع   : عم شر والتوزی وراق للن . 2007 ،ال

  .79. ص
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م ھ من توكل إلیھم مھمة إدارة المعلومات موجھة المحتوى ا المجال أّنیؤكد المختصون في ھذ

ذین لدیھم خلیفة في علم المعلومات والمكتبات على عكس المعلومات الموجھة تكنولوجیا أولئك اّل

  :ویمكن تصنیف إدارة المعلومات الموجھة المحتوى إلى

  Records management:التــإدارة السج -أ   

 إدارة السجالت ھي واحدة من أقدم ّن، فإTRAVTH)1989(  وترواثSAVIC)  1992(وفقا لسافیك

األھداف الرئیسیة  المعلومات المعتمد على الوثائق ومجاالت إدارة المعلومات، وھو مجال یھتم بإدارة

  :إلدارة السجالت ھي

لعملیات اتخاذ القرار التزوید بالمعلومات الدقیقة والكاملة في الوقت المناسب من أجل التمكین  -      

  .المالئم

  . كفاءة ممكنةمعالجة المعلومات المسجلة بكّل -      

  .تقدیم االستفادة القصوى لمستخدمي الوثائق -      

  .تي لم یعد في حاجة إلیھاترتیب السجالت اّل -      

ت من إنتاجھا،  المیزة الرئیسیة إلدارة السجالت ھي إدارة دورة حیاة المعلوماوما یمكن مالحظتھ أّن

ھا من أجل اتخاذ القرار المناسب، وكآخر لطلبی، خزنھا وتوفیر التوصل الجاري ، استخدامھابثھا

  وتركز إدارة السجالت  دائما على  یتخلص منھا،ماوإ  نھائیامرحلة لدورة حیاتھا إما یحتفظ بھا حفظا

سجلة أصال على الم) الخ...ئلمذكرات، تقاریر، رسا(المعلومات النصیة والمعلومات المعتمدة على 

 التطورات الحدیثة في تكنولوجیا المعلومات أحدثت تغییرات حیث ظھر ما ّنالوثائق ومع ذلك فإ

ونظم التصویر االلكتروني ونظم إدارة ونیة باستخدام الشبكات الداخلیة،  یعرف بإدارة الوثیقة االلكتر

  1.تدفق األعمال

  :یةر المعلومات الخارجـــتوفی -ب     
                                                   

ر ،   شلوغل، كریستین  -1 د   .ت اح محم اب، مفت ة  .  دی داخل  : إدارة المعلومات والمعرف اد وم اح  ].  2008/04/20[. أبع مت
ط ى الخ ر اعل -http://www.arabcin.net/arabic/5nadweh/pivot:لمباش

3/Knowledgemanagment.htm    
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إدارة المعلومات موجھة المحتوى تملك تركیز أقوى على توفیر المعلومات الخارجیة فحسب   

 توفیر المعلومات الخارجیة ھو  أّنKMUCHE 1997كموتشي  و GAZDAR1989 كل من كازدار

  .جزء مھم من إدارة المعلومات

لبیئة الخارجیة وھي تي تتعلق بالتغیرات ذات الصلة باوالحصول على المعلومات الخارجیة اّل

 بقاء المؤسسة  أّنChoo1998أكثر أھمیة لنجاح المؤسسة من إدارة تكنولوجیا المعلومات ویؤكد تشو

یعتمد على مدى معالجتھا للمعلومات حول بیئتھا ومن ثم تنجح في التكیف بفاعلیة وكفاءة مع 

  .تیجيالتغییرات البیئیة وكذلك أھمیة المعلومات الخارجیة للتخطیط االسترا

 Human-centered information:ةـــإدارة المعلومات المركزة على الموارد البشری-ج

management:  

 یلعب البشر دورا أكثر أھمیة في مداخل اإلدارة موجھة المحتوى، وعلى سبیل المثال فإّن

عامل  إلدارة المعلومات ال یركز على تكنولوجیا المعلومات، ولكن عن كیف یWersigمدخل فیرسغ 

 نظام المعلومات لیس مقصور فقط على البشر المعلومات في الواقع، وحسب ھذا النموذج أّن

تي تسمح الحواسیب وجعل معالجة المعلومات تتم آلیا ولكن یجب على النظام أن یوفر الظروف اّل

  .بإیجاد الحلول اإلبداعیة للمشاكل المواجھة، مع تالزم النوعیة لكشف ما یبدو فوضى وغیر ضروري

وبعض المداخل األخرى في إدارة المعلومات ال تعتبر فقط معاملة المعلومات أو سلوك 

 لكلّي، وھي تضم ثقافة المعلومات الناتجة عن سلوك االمعلومات لألفراد فقط ولكن للمؤسسة ككّل

 بتطویر نموذج إلدارة المعلومات وأطلقت علیھ اسم Schneider 1990ألعضاء المؤسسة، وقد قامت 

 إدارة المعلومات تدخل في مؤسسة معینة بتاریخ ، وھي تعتبر أّن"ثقافة الوعي بالمعلومات وإدارتھا"

  1.د وتعتمد على فرضیات عامة تؤثر في سلوك أعضائھامحّد

  : Information ressources management:المعلوماتوارد ـإدارة م -د    

                                                   
  .ھـــع نفس المرج-1
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 إدارة موارد المعلومات تنطلق من عدد من المؤلفین معظمھم من علم المعلومات یرون أّن

  :الفرضیات اآلتیة

  .وردـاالعتراف بالمعلومات كم -                      

  .لةـــــمنظور إدارة متكام -                      

  .اة المعلوماتــإدارة دورة حی -                      

  .الربط مع التخطیط االستراتیجي -                      

ھا تكون كإطار عملي یبحث في دمج أو تكامل أحد الخصائص المھمة إلدارة موارد المعلومات ھي أّن

حول أي مھنیین في المعلومات، ولكن توجد وجھات نظر مختلفة الالمعلومات من حیث الوظائف و

  .تي یجب أن تدارالموارد اّل

المادیة (ھا إدارة لتلك الموارد إدارة موارد المعلومات یمكن أن تعرف على أّنوبشكل عام فإّن

معالجة، (وخدمة )  تحدیث،تطویر، تعزیز(تي تكون محل اھتمام نظم المعلومات الداعمة اّل) والبشریة

  .المعلومات)  خزن، واسترجاع،تحویل ،بث

 حیث تضم assets ھا بین موارد المعلومات وأصولMarchand and Horton من یمیز كّل

وحدة : أخصائي المعلومات، تكنولوجیا المعلومات، التسھیالت مثال بالنسبة للمكتبة: موارد المعلومات

تمثل أصول  وت)Brokers( وسطاء المعلومات الخارجیین ،معالجة البیانات، مركز المعلومات

) ي الفّن والبیانات، الوثائق، اإلنتاج الفكري(المعلومات الرسمیة للمؤسسة قتنیات المعلومات في م

والمعرفة بالبیئة ) اءض، التجارب العملیة لألعحقوق الملكیة الفكریة(،)كیف التعامل معھا (وأدلة 

ن  موارد المعلومات ھي وسائط عوبینما تھتم أصول المعلومات بالمعلومات ذاتھا، فإّن.والمنافسین

  1.طریقھا یمكن الحصول على المعلومات

  

  :اتــإدارة المعرفة واختصاصي المعلوم.3.5.4

                                                   
  .ھــع نفس المرج- 1
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 الكثیر منھا یكمن في  المعرفة لیست مجرد وثائق وملفات وبرامج یتم تقاسمھا، بل إّننعلم أّن

 عملیة إدارتھا أكثر من مجرد التعرف على المعلومات عقول األفراد والجماعات، وعلیھ فإّن

  :ن رئیسیین ھماائھ وتنظیمھ، فھي تقوم على أساسیة المتدفقة وكیفیة انتقاء المطلوب منھا واقتنالصریح

تي تحتاج إلى إدارتھا لكي تتمكن من التواجد والدیمومة استغالل واستخدام معلومات المؤسسة اّل*     

  . بیئة سریعة التغیرفي ظّل

 إدارة ّن ومبادراتھم والتزاماتھم وعلیھ فإأفكارھمتطبیق كفاءات األفراد ومھاراتھم ومواھبھم و*     

 تحوال جذریا لمعظم المؤسسات فھي نمط من أنماط اإلدارة المعتمد على الخبرة البشریة المعرفة تعّد

  نھا  من خالل العملیات اّلتي من شألتحقیق المیزة التنافسیة، وال یمكن تطبیقھا إّال

لمخزنة في عقول األفراد بھدف إعادة استخدامھا لفائدة أن تظھر المعلومات والخبرات الضمنیة ا

  1.المؤسسة

ة  وفھمھا واستخدامھا تكون مھاما جدیدة موكّلا عملیة تولید األفكار وتفسیرھولھذا فإّن

ال بارعا یتمتع بقدرة في مناقشة األفكار، تحدیثھا وھذه الختصاصي المعلومات، فیمكنھ أن یكون محّل

ھ أن یكون مبادرا للمعرفة من خالل إدراكھ ألھمیة المستفیدین ، كما یمكّنبؤرة التحلیل الموضوعي

 الكثیر من دات فئات معینة من المستفیدین یكتشف أّنوضرورة تلبیة احتیاجاتھم، فمثال من خالل ترّد

م ومن ث" Y"یبحثون بالضرورة عن المعلومة" X"شون أو یبحثون عن المعلومةتذین یفالمستفیدین اّل

ھ تولید معلومات جدیدة  كما یمكّنات دون وجود طلب من طرف المستفیدالمبادرة بتوفیر المعلومھ یمكّن

  2.حول طرق المعالجة مثل التصنیف والفھرسة

 بھا، تي تمّریمكن اشتقاق أدوار اختصاصي المعلومات في إدارة المعرفة من خالل المراحل اّل

ما على فریق عمل متعاون ومتواصل و فئة واحدة إّن ھذه األدوار ال تتوقف على مھمة واحدة أغیر أّن

                                                   
1 -DUPUIS, Pierre. Gestion des connaissances: Défi de la multidisciplinarité pour les 
professionnels de l’information. ARGUS.2001. Vol. 30 .N. 2. P.30. 
2-DUPUIS, Pierre. Idem p.31. 
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في جھوده قادر على اإلمساك بالمعرفة وتفسیرھا وتحلیلھا لتكوین معرفة جدیدة ویكون مستعدا 

  .للمشاركة بھا داخل وخارج المؤسسة

ففي مرحلة المبادرة یكون دور اختصاصي المعلومات مركزا على بناء البنیة التحتیة لمؤسسة 

 وھو في الغالب مھتم ببناء المجموعات ، تنظیمھا واستخدام ،)مكتبة، مركز، مؤسسة(المعلومات

التكنولوجیا في عملیات خزن، استرجاع المعلومات بھدف تزوید المستفید بالمناسب منھا في الوقت 

  المناسب، وبالنسبة للعالقات العامة ھي من أساسیات العمل المعلوماتي، حیث أّن

 بوصفة استشاریا فھو مطالب بفھم اھتمامات المستفید واالقتراب من أفكاره  اختصاصي المعلومات

   الفھرسة ،ذي یفرض علیھ العزلة في أقسام التزویدبدال من ممارسة دوره التقلیدي اّل

تي تجعلھ أكثر تقربا للمستفیدین   تاركا خدمة تدریب المستفیدین والخدمة المرجعیة اّلفوالتصنی

  1.ن فیھ واستقراء أفكارھم لغرض ترجمتھا إلى طلبات یبحث لھا عن معلوماتللتعرف على ما یفكرو

من خالل ھذا الدور یمكن الختصاصي المعلومات أن یلعب الدور األساسي في فریق إدارة 

ذین ھ تطویر الثقافة التنظیمیة وتوجیھھا طبقا الھتمامات وخبرات المستفیدین اّلالمعرفة كما یمكّن

  .یتعاملون معھ

ا وناشرا ا في كونھ معّدفیما یتعلق بمرحلة النشر، فیظھر دور اختصاصي المعلومات جلّیأما 

في الوقت نفسھ ، ویبرز دوره في إعداد الكشافات، المستخلصات الوصفیة والتحلیلیة للمعرفة واألفكار 

 ویمكن والمقترحات، وفھرستھا موضوعیا إلبراز أھم عناصرھا ومحاورھا العملیة والعلمیة وأھدافھا،

  .ھنا اعتماد أو صیاغة استمارة موحدة تعكس عملیة المعالجة والتحلیل لألفكار

ھ المشاركة في وضع المقاییس والمعاییر المتعلقة بتبریر المقترحات واألفكار الجدیدة كما یمكّن

  .وتحكیمھا لما یمتلكھ من معرفة في منھجیة البحث العلمي وأسس توثیقھ وتقییمھ

                                                   
ي-1 ر   رزوق سن جب ة ح ة    . ، نعیم ي إدارة المعرف ات ف صاصي المعلوم دور اخت ستقبلیة ل ة م د   . رؤی ك فھ ة المل مجل

       :على الخط المباشر].  2008/04/22.[ 02ع. 09 . مج2004 .الوطنیة
http://www.Alyaseer-net/vb/ showthread.hp ?t= 4793                                                    
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مل الداخلي، یسعى اختصاصي المعلومات نحو اكتساب مھارات استخدام محركات وفي مرحلة التكا

جل كسر  من أالبحث واستراتیجیات البحث لیتحول دوره الجدید من وسیط إلى استشاري معلومات

ذي احتل منصبھ في حالة غیاب مھارات استخدام التكنولوجیا ل النظم اّلالحاجز بینھ وبین مصمم ومحّل

  .من قبلھ

مكن أیضا الختصاصي المعلومات من ناحیة أخرى إجراء دراسات تحلیلیة بناءا على ما یتجمع ی   

لدیھ من إحصائیات تتعلق بالطلبات واالستخدام لتقییم العاملین من حیث مبادراتھم واھتماماتھم 

 وأنشطتھم التطویریة ومن ثم التنبؤ باالتجاھات المستقبلیة لمؤسستھ ومشاركتھا في وضع الخطط،

وتبریر حاجاتھ لموارد مالیة جدیدة تساند سیاسات المؤسسة في دورھا التنموي والتطویري ضمن 

  .الخطط التنظیمیة والتطویریة الشاملة

في المراحل الثالثة المذكورة یكون دور اختصاصي المعلومات ممیزا خاصة إذا كان مؤھال 

ا ألداء دوره الفعلي في التطویر، التعلیم ویكتسب مھارات العالقات العامة ویتقن استخدام التكنولوجی

  .والثقافة التنظیمیة

أما بالنسبة للمرحلة الرابعة وھي مرحلة التكامل الخارجي أثبتت الممارسات الحقیقة 

 تاركا تھالختصاصي المعلومات وخاصة في الوطن العربي، على اكتفائھ بالدور الداخلي ضمن مؤسس

 المؤتمرات عن بعد ، المؤتمرات الفیدیویة، البرید ،ون، التشابكإدارة التعا: األدوار األخرى مثل 

 في Albert) 2000( وتشیر، وغیرھا من النشاطات لفئات أخرىااللكتروني، نظم المشاركة بالمعرفة

  1:ھذه المرحلة إلى أربعة أدوار ترى في اختصاصي المعلومات أن یضطلع بھا وھي

  

  

  :ة وأفضل الممارساتــالمقارن -أ    

                                                   
    . نفسھموقعال .ر، نعیمة حسن جب رزوقي-1
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ھا وظیفة اختصاصي المعلومات  لیرتادھا، إّند ال ینتظر عربة الیعرف أّنھا قادمة المستفیإّن

اختصاصي لة العمل واالبتكار، قد ال یجد ر أین تقف العربة لتأخذ المسافرین في رحبوصفھ مھنیا یقّر

ن كان بالفعل قادرا المعلومات الثقة الكافیة بنفسھ لیقول للمستفیدین  كیف یمكن أن ینجزوا أعمالھم، وإ

على توجیھھم من خالل التحكم بقراءتھم ومتابعتھا ، فإدارة المعرفة تركز على ماذا ولیس على ما 

 المعرفة األساسیة تكمن في المعرفة الضمنیة في عقول األفراد وإن القوة إّن. یجب أن یكون علیھ

تمرات الفیدیو، اللقاءات المكثفة الحقیقة إلدارتھا تكمن في تحویلھا إلى معرفة صریحة من خالل مؤ

ورش العمل وغیرھا من أنشطة وبرامج  و      بذوي الخبرة وإدارة التعاون، نظم المشاركة بالمعرفة 

  .التعلم والثقافة التنظیمیة

  :ةــرقابة المعلومات ورقابة المعرف -ب    

ق المعلومات ضمن وھذه تتأتى من رقابة االتصاالت، وتتطلب بدورھا التعرف على قنوات تدف

ما لتفحص المعلومات المؤسسة ورسم خریطتھا، لیس لغرض التحكم بمحتوى المعلومات وتقییدھا إّن

  .إعادة استخدامھا أو المشاركة بھاالمطلوبة وتحلیلھا وتفسیرھا لتصبح ضمن أصول المؤسسة لتحقیق 

  :تــاستعمال اإلنترن -ج    

 تحسین وسائل الوصول إلى البیانات المعرفة لغرضولید الحاجة إلدارة تعد أداة أساسیة لت

والمعلومات الداخلیة والخارجیة معا، وقد أصبح الویب أسھل ، وأرخص  طریق لربط العاملین مع 

  .بعضھم البعض داخلیا أو خارجیا

  Groupware:ات المجموعةــالمالحظات وبرمجی-د    

ه، كما یمكن تحدیثھ عبر االتصاالت دون من مالحظات یسھل تحلیلھ وتكشفیھ وتوحید ما یإّن

  .الشبكیة وبرمجیات المجموعة، البرید االلكتروني وطاوالت النقاشات االلكترونیة

  

  :ةـــالمختصون في المعرف .6.4
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ھم الذین اختلف الباحثون في تعریفھم للمختصین في المعرفة، فمنھم من ذھب لتعریفھم بأّن

األعمال مما یؤثر على الكفاءة واإلنتاجیة، وذھب فریق آخر یستخدمون تكنولوجیا المعلومات إلجراء 

لخدمات ومنتجات المنظمة أو المؤسسة من خالل تطبیقھم یمة ون ق الذین یضیفھمإلى تعریفھم بأّن

 1.ھم األفراد الذین یستخدمون عقولھم أكثر من أیدیھم إلنتاج قیمة وأضاف فریق ثالث بأّن،لمعارفھم

  باألفراد الذین یستخدمون عقولھم في ) Miller 1998(ر عنھوھذا ماعّب

خصائصھم ویوضح ) 1999Rogoski(د تحویل أفكارھم إلى منتجات وخدمات أو عملیات، بینما یعّد

 تكمن ھا تبقى ملكھم،تي یمكنھم بیعھا أو المتاجرة بھا أو حتى تركھا جانبا ولكّنھم یمتلكون معرفتھم اّلأّن

ھم  إّن القرارات المفیدة،رتھم على جمع المعلومات وتحلیلھا وصنعقیمتھم الحقیقة لمؤسساتھم في قد

  ھم راغبون في  إّنم من بعض،ون بعضھملمستعدون للعمل التعاوني ویتع

  ولــالمخاطرة ویتوقعون التعلم من أخطائھم بدال من أن توجھ لھم االنتقادات وكما یق

 1997) Gordon ( 2.ر قیمة من العضالتھ في عصر المعرفة أصبحت األدمغة أكثإّن  

  :ةـــجدارات اختصاصي المعرف .1.6.4

  :ینبغي على المختصین في المعرفة أن یتمتعوا بالجدارات المعرفیة اآلتیة

المعرفة یمكن فھمھا كنتیجة لعملیة تعلم الحقائق   من المنظور النفسيالتحدید العملي للمعرفة،   *

  .وعالقاتھا بالوحدات والكمیات

من أجل التعلم تقویم الحرج للمعلومات والمعرفة لسیة في إدارة المعرفة الجوھریة لقدرات أسا*   

اختیار المعلومات وبناء ھیكل المعرفة التشاركیة داخل الجماعات وتشجیع واالتصال، من خالل 

مكن الفرد لمعرفة والمھارات والقدرات اّلتي تاالنفتاح وتحفیزه وھذا یتطلب إدراك قیمة المعلومات وا

  .من القیام بلعب دور فاعل ومحفز

                                                   
  .354 .ص.2005 ، دار المسیرة للنشر والتوزیع:عمان. المدخل إلى إدارة المعرفة . و آخرونالعلي، عبد الستار -1
ي-2 ر  رزوق سن جب ة ح ا    .، نعیم ة وإداراتھ ة المعرف صر ھندس ي ع ات ف ة المعلوم د لمھن دور الجدی ة  .ال ة مكتب مجل

     :على الخط المباشر].20/04/2008[ 113.ص. 02.ع.10.مج. 2005.الملك فھد الوطنیة 
4793=t?php.showthread/vb/net.alyaseer.www://http         



 لومات وإدارة المعرفةاختصاصي المع: الفصل الرابع

 - 134 - 

في عملیة  القدرة على االتصال والتعلم المستمر، إذ یتم استخدام الخبرات ھنا إبداع المعرفة،   *

وإدراك دورھا في عملیة   وعملیة االتصال تتطلب اإلصغاء للتعابیر اللفظیة وفھم المكتوبة.التعلم

 .ال في نقل المعرفةالتفاعل الفّع

ن یمتلك الفرد قدرات البحث السریع في الوصول إلى المعرفة وتوجیھ اآلخرین لمعرفة، أتخزین ا    *

  .للمشاركة فیھا وتخزینھا من قبل مستخدمیھا في وسائط التخزین المختلفة

تطلب القدرة على تطبیق حیث یتم مشاركة المعرفة وت من خالل العمل الجماعي توزیع المعرفة،    *

ا بصورة منتظمة عند اآلخرین من خالل دفعھم وتحفیزھم للعمل بروح الفریق، المعرفة الجدیدة وجعلھ

وإدراك قیمة المعرفة المشكلة من فرق العمل، ومعرفة الشركة أو المنظمة كإطار عام إلدارة المعرفة 

  .الفاعلة التي تبتكر حلول المشاكل وقرارات حلولھا

ویتطلب ذلك دة یسمح بتعلم وفھم خبرات جدیدة لمتول تطبیق المعرفة الجدیدة ا إّنتطبیق المعرفة،    *

ز من قدراتھا قدرة على استخدام وسائط نقل المعرفة وأسالیب دعم ثقافتھا التشاركیة التي تعّز

  1.الجوھریة في صیاغة وتكاملیة المعرفة مع األنشطة الرئیسیة التي تكمل عملیة إدارة المعرفة

  : المعرفةارات األساسیة الختصاصيــالمھ .2.6.4

أصبح العمل المكتبي یتطلب كفاءات أكثر من الحصول على الشھادة، كفاءات تمزج التعلیم 

بالخبرة وتولد اإلبداع واالبتكار، كفاءات تستمد قوتھا من الثقة بالنفس والعزیمة واإلصرار على 

رات  والمؤتمي یمكن أن تھیئھ ورش العملذالتطور ومسایرة التغییر من خالل التعلیم المستمر اّل

تدعمھا المؤسسات التعلیمیة فحسب بل المؤسسات المھنیة وفي  تي الوالندوات والدورات التدریبیة اّل

ي المعرفة یمقدمتھا الجمعیات واالتحادات المتخصصة، األھم من ذلك أن یمتلك المھني من اختصاص

  .غد كي یكون منتجا ومساھما ما یعرفھ الیوم لن یضیف قیمة إلى عملھ في الالقدرة على التعلم ألّن

  الفروقات في في الجدول اآلتيKhaw and Leong 2001د یعرض كل من وفي ھذا الصّد

   2:دور اختصاصي المعرفة ما بین األمس والیوم

                                                   
  .355 . ص. المرجع السابق. العلي، عبد الستار-1
  .114 ص .بقع الساالموق. ، نعیمة حسن جبر رزوقي-2
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  عمــال المعرفة باألمس  عمــال المعرفة الیوم

  .یبحثون عن التعلم*

  .یدركون قیمة التعلم من خبرة العمل*

  .ویرھم الذاتيمسؤولون عن تط*

  .ینظرون إلى التعلیم كونھ مستمرا مدى الحیاة*

  .یرون أن التعلیم یؤثر على العمل*

  یصنعون القرارات اعتمادا على ما تعلموه*

  .لدیھم تصور حول المستقبل*

لدیھم اإلحساس الجدي لالضطرار إلى إعادة *

  .االبتكار المستمر

  .الشعور والتعاطف مع اإلبداع لتكوین الثروة*

  .جھود شبكیة حادة*

  .ینتظرون كي یعلموا*

  .یفترضون أن التعلم یحصل في داخل قاعة الدراسة*

  .یتركون مسؤولیة سیرتھم المھنیة إلى مدیریھم*

  .لیسوا مسؤولین عن التطویر*

  . یحملون وجھة نظر بأن التنافس في المدرسة*

  .ال یوجد ربط بین التدریب واآلداء والعمل*

  .لبدیھة والحدسیتركون التعلیم ل*

ال إحساس جدي لدیھم باالضطرار إلى إعادة االبتكار *

  .المستمر

  .الشعور لدیھم لإلبداع*

  .الجھود ثابتة للربط الشبكي الجاد*

  .ال اختصاصي المعلومات بین األمس والیومــأعم: )05(دول رقمج

  :ن نستنتج السمات األساسیة الختصاصي المعرفةومن ثم یمكن أ

  .امھم للتكنولوجیا في جمع المعلومات وتحلیلھا وتوضیح المعرفةاستخد - أ   

  .امتالكھم للمھارات التحلیلیة العالیة - ب   

  .قدرتھم على التكیف مع التغییر السریع وغیر المتوقع - ج   

  .مقارنة عملھم وقیامھ مع أفضل الممارسات - د   

  .تھمفھمھم لكیفیة توافق عملھم ومالءمتھ مع عمل مؤسسا - ـھ   

ني الطرق بتبني الذكاء العاطفي في موقع العمل أو بعبارة أخرى یجب علیھم تھیئة أنفسھم لت - و    

ھم  عن التعلیم وطالما أّنفقاّلتي یعملون بھا، علیھم عدم التوالجدیدة في التفكیر وتطبیقھا في الطریقة 
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وقع إلى آخر تبدو بسیطة  حركتھم من وحدة إلى أخرى أو من ممجھزون بخبرة ومھارات جیدة فإّن

  .وبذلك یتصفون بكونھم منتقلین

  :ىــوھناك من قسم مھارات اختصاصي المعرفة إل    

تي تتضمن الرؤیة الواضحة عن كیفیة یمتلكون مھارات التفكیر االستراتیجي اّل: المھارات الفكریة -أ

والنظر دماتھا وعملیاتھا تحسین الخدمة كیف یمكن للمنظمة أن تحسن من أدائھا بإضافة قیمة إلى خ

  .لى ترابط أجزائھاإلى المنظمة بصورة كلیة وإ

  :المھارات الشخصیة واإلنسانیة وتشمل -ب

  .القدرة على العمل من خالل األفراد ومعھم - 

  .التعلم والتدریب وتشجیع اآلخرین على التغییر - 

لفھم عمل المستویات اإلداریة االتصال مع اآلخرین وفي جمیع االتجاھات وامتالك اللغة والمعاني  - 

  .المختلفة

  .الفھم ویشمل تشخیص المشكالت وتأثیراتھا وتوقعات العاملین نحو حساسیة تطبیق نظم المعرفة - 

  :وتشمل مایلي:المھارات الفنیة  -ج

معرفة واسعة بممارسات األعمال بشكل عام مع القدرة على ترجمة المعلومات الفنیة في المستویات -   

  .الدنیا

  .التفاعل الدینامیكي مع فرق العمل-   

المعرفة التكنولوجیة في مجاالت تكنولوجیا المعلومات ونظمھا وبرمجیات، ویتعاظم دور المھارات -   

   1. خالل عملیات اكتساب المعرفة وتخزینھا وتنظیمھا منالفنیة

تلكھا أولئك تي یجب أن یم ھناك مجموعة من المھارات اّلبأّن) Denning 2001(ویرى دیننغ 

  .دارة المعرفةتوجھاتھم ومساھماتھم العملیة في إالمختصین بحقل المعرفة، بغض النظر عن 

  :رفةــبحیث یمتلك اختصاصي المع: االتصاالت: والأ   

                                                   
  .356. ص. المرجع السابق.  و آخرون العلي، عبــد الستار-1
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  .تي یعمل على إدارة معرفتھاالقدرة على التعاون مع جمیع وحدات أو أقسام المؤسسة اّل*      

  .تي تتعلق بالمعرفة وبلغة المستفیدین منھالمفاھیم المعقدة اّلالقدرة على توضیح ا*      

  .القدرة على إیقاد الحماس في العمل*      

  .القدرة على التواصل مع مختلف مستویات وأجناس المستفیدین*      

  .توطید عالقات بناءة واضحة*      

  .التعامل مع جمیع المستفیدین باحترام، انفتاح وشفافیة*      

  .القدرة على اكتساب معاییر عالیة من التكامل الذاتي*      

  :بما في ذلك: التوجھ نحو المستفید: اــثانی  

  .فھم احتیاجات المستفیدین واھتماماتھم*      

    .االستجابة بسرعة وفاعلیة لتلك االحتیاجات*      

مكنا لتحقیق أكبر قدر من ما كان ذلك متسویق الخدمات ومنتجات المعرفة والمعلومات كّل*      

  .االستفادة

  ن خاللـم :جــاالندفاع نحو النتائ: اــثالث  

  .جعل األشیاء تحدث*      

  .الموازنة بین التحلیل والفعل*      

  .االلتزام بأھداف المؤسسة*      

  : علىدرةـــ الق وفرق العمل: اــرابع

  .التعاون مع اآلخرین*      

  .ن اآلخرین ومساھمتھماالعتراف بتعاو*      

  .العمل بفاعلیة مع اآلخرین من مختلف المستویات واألجناس والثقافات*      

  .الرغبة في البحث عن المساعدة كلما كانت ھنالك حاجة لھا*      
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  1.كسب مساندة اآلخرین ودعمھم والتزامھم*     

  :ونـــبحیث یك :التعلم والتشارك بالمعرفة: ساـخام

  .حا لألفكار الجدیدةمنفت*      

  .مشاركا بما یمتلك من المعرفة*      

  .ا فحسبھمطبقا للمعرفة في العمل الیومي ولیس امتالك*      

  :أدوار اختصاصي المعلومات.3.6.4

  :فھي 2000Costello ھا اختصاصي المعرفة حسب بأما عن األدوار المنوطة أو التي یناط

یعمل على تحویل المعرفة من ضمنیة إلى مشاركة من خالل  :Régisseur:مدیر أو وكیل تغییر-   أ

المقابالت، وترجمة الخبرات الناجحة من أجل كسب الزمالء واالستفادة من خبراتھم ألداء المھام 

  .الموكلة

  .زمة لھایعمل على تشخیص المشكالت وتحدیدھا وماھیة الحلول الّال: Enquêteur:محقق-ب   

 مع جمیع أعضاء فریق العمل ویحاول إنجاح نقل المعارف الضمنیة یعمل: Courtier :وسیط-ج   

  .Entrepôt de donnéeوضمان تخزینھا وتقاسمھا من خالل ما یعرف بمستودعات البیانات 

 یعمل على استخراج المعلومات من مختلف مصادرھا والموجودة خارج :Chercheur:باحث-د   

  2.المؤسسة من أجل الرجوع إلیھا وقت الحاجة

  . یربط بین توقعات العاملین وكیفیة انجازھا من قبل إدارة المعرفة ونظمھا:ضابط ارتباط-ـھ   

إلى العاملین للوصول إلى أفكار فریق العمل واستخالص النتائج المترتبة : المستمع أو المصغي-و   

  .على تفاعالتھم

   3. المشكالت الموجودة بدون افتعال غیرھا قادر على حّل:سیاسي-ي   

                                                   
ة     .   جمعیة المكتبات والمعلومات المتخصصة     -1 ي إدارة المعرف ھامھ ف ات وإس یج   .دور اختصاصي المعلوم رع الخل  ف

ي ر]. 21/04/2008[ .العرب ط المباش ى الخ  http://www.Aas.com.sa/Arabic/detil.asp?In:عل
setional D= 20878 in Newslteml D =232871  

2 DUPUIS, Pierre. Op cit. P.32. 
  .357 . ص. المرجع السابق. و آخرونالعلي، عبد الستار-  3
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  :اختصاصي المعلومات وتحدیات إدارة المعرفة.7.4

 تحدید سبعة تحدیات تواجھ مدیر المعرفة وتتمثل فیما تّم)  (1998DUffy دافي: ـلفي دراسة       

  1:یلي

  .تحدید األولویات اإلستراتیجیة إلدارة المعرفة- 1       

  .تأسیس قاعدة بیانات ألفضل الممارسات- 2       

  . التزام المدیرین التنفیذین لمساندة بیئة التعلمكسب- 3       

كیفیة االستفسار بشكل أفضل وأذكى للبحث في ) المستفیدین(تعلیم الباحثین عن المعلومات  - 4       

  .المصادر المختلفة

  .تطبیق عملیة إدارة األصول الفكریة- 5       

معلومات والمشاركة بھا في الوقت الحصول على معلومات تتعلق برضا المستفیدین من ال- 6       

  .الحقیقي اآلتي

  .عولمة إدارة المعرفة- 7       

تعلق في الغالب بالجوانب اإلداریة والعالقات والدور جمیع التحدیات من طبیعة إداریة وت نالحظ أّن

القیادي الختصاصي المعرفة، وھي ترتكز دائما على اإلبداع، تبحث عن التوازن بین الوسائل 

  .ولوجیة والرھانات الثقافیة وتتطلب الدمج الدائم للمستفیدینالتكن

   2:ذكر تحدیات اّلتي یطرحھا عصر المعرفة على مھنة اختصاصي المعلومات نو من أھم ال

  . جزء من أجزاء العمل التغیر المتالحق والمستمر في كّل- 

  .ة المنافسةاوة وضرزیادة شّد - 

  .العولمة الكاملة لألعمال - 

                                                   
ا   . رزوقي، نعیمة حسن جبر- 1 ة وإدارتھ ك     .الدور الجدید لمھنة المعلومات في عصر ھندسة المعرف ة المل ة مكتب مجل

ة  د الوطنی ج.2005 .فھ ر  ] 20/04/2008[115 . ص.02. ع.10. . م ط المباش ى الخ  :عل
http://www.alyasee.net /vb/showthread. Php? t= 4793.  

ر-2 یمس، ت ز، ج ق.  ھیجن رحمن،توفی د ال ة 100 . عب شكالت اإلداری ل الم ة لح ة إبداعی اھرة. 2. ط.  طریق ز : الق مرك
  .70 .ص.2004، الخبرات المھنیة
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  .لتكنولوجیا الحدیثة المتقدمة والمتمیزةظھور ا - 

  .التغییر في مكونات ومزیج قوة العمل، بما في ذلك توقعاتھم وقیمھم - 

  .ربةالنقص المتزاید في الموارد بدایة من الموارد المادیة إلى الموارد البشریة المّد - 

لى المعرفة تحول االقتصاد العالمي من االعتماد على الصناعة إلى االعتماد الكامل ع - 

  .والمعلومات
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  :خالصة الفصل

 المھارات ویقوم یمكن أن یكون فردا واحدا، یمتلك كّل  اختصاصي المعرفة أو مدیرھا الإّن      

د الوظائف وبتكامل بأفضل الممارسات، فالمھنة بكاملھا تتطلب فریق عمل متنوع الخصائص ومتعّد

ز البحث على الدور المناسب للعضو المناسب في تي تركھذه الوظائف تتضح مھنة إدارة المعرفة اّل

یمكن الحدیث عن تحویل المعرفة الضمنیة إلى معرفة صریحة في غیاب  فریق العمل المناسب، كما ال

  .لغة التحاور والعالقات العامة والتخصص المتنوع

خفیة لیبدع اإلنسان تي تولد الحاجات، فالقراءة تولد األفكار وتوقظ القوى الوإذا كانت المعلومات ھي اّل

ویتطور ومن ھنا تكون مھمة اختصاصي المعلومات التجاوب مع حالة المعلومات أكثر من وعائھا 

ما المھم أن للمستفید، إّننقدمھ ذي ومع طبیعة الحاجة أكثر من وجودھا، ولیس المھم شكل الوعاء اّل

یة تؤمن اإلجابة ة إستراتیج بحاجة واألھم أن ندرك الحاجة ونشخصھا لصیاغیأتي المستفید إلینا

مؤسسات تكون ھناك دعوة ل المستفید ومن ثم والتغطیة لكّل إشكال أو استفسار یطرح من طرف

ر في تطبیق إدارة المعرفة وإیجاد نظام لھا لتحقیق المیزة التنافسیة والجودة الشاملة یتفكللالمعلومات 

  .في الخدمات
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  :الفصل الخامس

  .المكتبة الجامعــیة كنظام إلدارة المعرفة

    :تمھیـد

  .ماھیة المكتبات الجامعیة.1.5

  .تعریف المكتبات الجامعیة.1.1.5

  .لمحة تاریخیة عن المكتبات الجامعیة الجزائریة.2.1.5

  .أنواع المكتبات الجامعیة.3.1.5

  .أھداف المكتبات الجامعیة.4.1.5

  . للمكتبات الجامعیةاإلدارة العلمیة.2.5

  .عناصر اإلدارة العلمیة في المكتبات الجامعیة.1.2.5

  .التبعیة اإلداریة للمكتبات الجامعیة.2.2.5

  .ةالھیكل التنظیمي للمكتبات الجامعی.3.2.5

  .الكفاءة اإلستراتیجیة في المكتبات الجامعیة.3.5

  .كتبة الجامعیةاألبعاد التنظیمیة واإلداریة لتأھیل الكفاءات في الم.1.3.5

  .استراتیجیات إدارة وتثمین رأس المال الفكري في المكتبة الجامعیة.2.3.5

  .إدارة المعرفة داخل المكتبة الجامعیة.4.5

  .دور نظام إدارة المعرفة داخل المكتبة الجامعیة.1.4.5

  .ات إدارة المعرفة داخل المكتبة الجامعیةممكّن.2.4.5

  .خل المكتبة الجامعیةخصائص إدارة المعرفة دا.3.4.5

  .مواصفات المعلومات المطلوبة إلدارة المعرفة.4.4.5

  .مراحل إدارة المعرفة داخل المكتبة الجامعیة.5.5

  .مرحلة المبادأة.1.5.5
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    .مرحلة االنتشار.2.5.5

  .مرحلة التكامل.3.5.5

  .مرحلة التداخل.4.5.5

  .تحویل المعرفة داخل المكتبة الجامعیة.6.5

  . تحویل المعرفة داخل المكتبة الجامعیةمراحل.1.6.5

  .مراحل حصاد المعرفة داخل المكتبة الجامعیة.2.6.5

  .ممارسات إدارة المعرفة داخل المكتبة الجامعیة.3.6.5

  .منھجیة فریق العمل داخل المكتبة الجامعیة.7.5

  .مفھوم فریق العمل.1.7.5

  .نشأة وتطور منھجیة فرق العمل.2.7.5

  .الق العمل الفّعخصائص فری.3.7.5

  .التحول إلى ثقافة الفریق.4.7.5

  .خالصة الفصل
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  :تمھیــد 

عیة كمجرد مكان لحفظ المجموعات من كتب، مجالت، ماى زمن الحدیث عن المكتبة الجلقد وّل

طة، تي تقدمھا وبفروعھا المترابوإتاحتھا للقراء فھي الیوم تعتبر نظاما معلوماتیا بخدماتھا المتنوعة اّل

 اّلذي  بل تطورت إلى نظام إلدارة المعرفة حیث أصبحت إدارة المعرفة الحّلوال تقف عند ھذا الحّد

الة،  بھ الدول المتقدمة لتحقیق النجاح التنظیمي والنجاح في إدارة رصیدھا الفكري بطریقة فّعاستعانت

  .وتوفیر المعلومة المناسبة للشخص المناسب في وقتھا المناسب

 من استغالل جمیع واكبة التغییر السریع وتحقیق التمیز والجودة الشاملة في الخدمات البّدومن أجل م

 االستغالل على المعرفة وإدارة رأس المال رد المتاحة لھا شریطة أن یرتكز ھذااإلمكانیات والموا

تحقیقھا، تي یمكن الفكري لضمان النجاح وتجنب األخطاء وازدواجیة العمل وغیرھا من اإلیجابیات اّل

 نقص الخدمات واإلمكانیات، نتعرف من خالل ھذا الفصل مكتباتنا الجامعیة تعاني دائما من وبما أّن

عدھا للتكیف اتي تستي لھا عالقة بإیجاد نظام إدارة المعرفة وتحدید السبل اّلعلى مختلف المفاھیم اّل

  . المعرفةعایجابیا مع مجتمع المعلومات ومجتم
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  :ة المكتبات الجامعیــةماھی.1.5

ت عامة عن  أوال من تقدیم معلوماحتى نقدم المكتبة الجامعیة كنظام إلدارة المعرفة، البّد

  .تي تسعى إلى تحقیقھااألھداف اّل عن  أنواعھا و عن تطورھا التاریخي، عن،ماھیتھا

  :تعریـف المكتبات الجامعیة.1.1.5

تي یتم عن طریقھا تقییم الجامعات العصریة ساسیة اّل المكتبات األكادیمیة أحد المعاییر األتعّد

ھي تستمد وجودھا وأھدافھا من واالعتراف بھا على المستویات األكادیمیة، الوطنیة، والدولیة، ف

تي تتركز في التعلیم، والبحث وخدمة  أھدافھا ھي أھداف الجامعة نفسھا واّلعة ذاتھا، وبالتالي فإّنماالج

  . المجاالت في كّلصین والفنیین والمھنیینتخصالمجتمع وتزویده بالم

 عناصره من طلبة مرحلة جامعیة أولى، طلبة دراسات علیا،  الجامعة بكّلعفھي تخدم مجتم      

  1.وأعضاء ھیئة التدریس، فضال عن امتداد خدماتھا بحیث تشمل أیضا الباحثین من خارج الجامعة

، وھي من خدمات الجامعة، مدمجة ضمن الخدمات إداريالجامعیة لیست ذات استقالل  فالمكتبات     

 أو المعلومات ومن ثمة إتاحة الوثائق تالعامة للتوثیق، مھمتھا الرئیسیة تركیب وإعطاء قیمة للمعطیا

  2.الضروریة لألساتذة والباحثین

 سواء في  وانطالقا من وظیفتھا الجامعیة أو األكادیمیة المتمثلة في مساعدة الجامعة في أداء مھمتھا

  البحث أو التعلیم، حیث تقدم خدماتھا للطالب الجامعیین وطالب الدراسات العلیا وأعضاء

تي تنشط في تي أنشئت من أجلھا واّل ھیئة التدریس والباحثین، فھي تعمل على تحقیق األھداف اّل

إلى مي وتسعى ق لخدمة المجتمع األكادی أقرب المرافّلمعیة تظإطارھا داخل الجامعة، فالمكتبة الجا

م ذلك اإلطار الكالسیكي اّلذي التربویة والتعلیمیة فھي بذلك تحطلق األفضل من خالل رسالتھا خ
                                                   

سناء -1 ود، ح وب محم ات   .  محج ز للمعلوم ة كمراك ات الجامعی بكات المكتب ي ش ة ف ات الحدیث ة : االتجاھ مراجع

ة ول      .علمی ات ح ي والمعلوم اد الغرب امن لالتح ؤتمر الث ائع الم ع    " وق ین الواق ة ب ات العربی ا المعلوم تكنولوجی

  .261 .، ص1999ة، الدار اللبنانی: القاھرة.1997 نوفمبر 4-1القاھرة.والمستقبل
2 -DANIEL. Renoult. Les Bibliothèques dans l’université. Paris : cercle de 

librairie.1994.P 52. 
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لكن المكتبة الجامعیة الیوم تضطلع بمھام أخرى باإلضافة . في اإلطار المكاني للحفظ والتخزینقولبھا 

ت تسویقیة لتقدیم خدمات فعالة دقیقة إلى االقتناء والتجمیع والحفظ تتمثل في المھام والخدمات بمقاربا

  1.في أقصر وأقل جھد وتكلفة لمستفیدین دائمین أو محتملین

  :وللمكتبات الجامعیة ثالثة وظائف رئیسیة مستمدة من وظائف الجامعة وھي

التعلیم، البحث العلمي وخدمة المجتمع، فلكل جامعة برامجھا األكادیمیة الخاصة في مجال التدریب 

 لھا برامجھا في مجال البحث العلمي والدراسات العلیا، ھذا باإلضافة إلى دورھا كما أّنوالتأھیل، 

ال في خدمة البیئة المحیطة بمختلف جوانبھا وأبعادھا، ولھذا یجب على مكتبة الجامعة أن تسعى الفّع

  2.ةخدمات مكتبیو إلى خدمة ھذه البرامج الثالث بفاعلیة من خالل تقدیم ما یلزمھا من مصادر 

  :لمحــة تاریخیة عن المكتبات الجامعیة الجزائریة. 2.1.5

 المكتبات الجامعیة في  أّنإّالبات الجامعیة قدیم قدم المكتبات، مفھوم المكتعلى الرغم من أّن 

 معظم مراكز التعلیم  الفرنسي، إذ أّنھور الجامعات في عھد االستعمار بظالجزائر لم تظھر إّال

تي كثیرا ما كانت تحوي مخطوطات وتقوم على الكتاتیب والزوایا والمساجد، اّلوالتكوین كانت تعتمد 

ت المكتبات الجامعیة الجزائریة مّرو قد نشر العلوم الفقھیة والدینیة ال غیر،  مقام المكتبات العامة في

  3:بمرحلتین أساسیتین ھما

  

  

  

                                                   
ات العل       .  بطوش، كمال  -1 ال المعلوم احثین حی ة     سلوك الب ة الجامعی ل المكتب ة داخ ة التقنی ات    :می ة بجامع دراسة میدانی

  .   62-61.، ص2003قسنطینة، : علم المكتبات: أطروحة دكتوراه دولة. وھران، الجزائر، قسنطینة
ین،     -2 داوي، أم صطفى، النج ي م ان، ربح ات    علی ز المعلوم ات ومراك ادئ إدارة المكتب ان.01ط.مب فاء : عم دار ص

  .39 .ص.2005للنشر والتوزیع، 
ر -3 داني، لزھ ارب بول یة   . بوش ة االلكترواقتراض ل البیئ ة داخ ات الجامعی ة   : المكتب ة الجامعی ة بالمكتب ة میدانی دراس

  .44.، ص2006قسنطینة، : علم المكتبات: مذكرة ماجستیر. سطیف.  عباستالمركزیة لجامعة فرحا
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  :المرحلة االستعماریــة*

 تأسیس مدرسة الطب بالجزائر العاصمة إذ  تم04/08/1857بموجب المرسوم الصادر في 

 القاضي بإنشاء 20/12/1879كانت النواة األولى للتعلیم الجامعي بالجزائر ثم بعدھا تم صدور قانون 

مدارس تحضیریة لتدریس الحقوق، اآلداب والعلوم إلى جانب العلوم الطبیة والصیدلیة لخدمة 

 بموجب قانون یتضمن تأسیس جامعة الجزائر ة واحدالمعمرین، أین تم تجمیع ھذه المدارس في جامعة

 ألحقت أرصدة مكتبة مدرسة الطب بالمدارس الجدیدة 1880 من سنة ا، وابتداء30/12/1909بتاریخ 

أین تحولت المكتبة الجامعیة إلى مؤسسة تلبي احتیاجات التعلیم العالي المشتركة، إذ بلغ رصیدھا ما 

 المنظمة السریة العسكریة أقدمت بتاریخ  غیر أّن كتاب486361 حوالي 1958 و1957بین 

 على تفجیر المكتبة الجامعیة والمبني المركزي للجامعة أین أتت النیران على معظم 07/06/1962

أرصدتھا الوثائقیة، وعرفت األرصدة المتبقیة خاصة منھا المخطوطات تحویال إلى خارج البالد 

  .خاصة فرنسا

    :مرحلة االستقــــالل*      

شھدت مرحلة ما بعد االستقالل انشغال الدولة بالمھام الكبرى كتأسیس الجامعات وتشیید 

 وخاصة المصانع والمدارس والمرافق العامة األخرى، فلم تعط األھمیة الكافیة لقطاع المكتبات ككّل

امعیة في ذي تلعبھ المكتبات الجولین للدور الكبیر اّل الجامعیة، وذلك لعدم إدراك المسؤالمكتبات

 وفي ھذه المرحلة تم فتح مراكز جامعیة تابعة لجامعة الجزائر وترقیتھا .معرفيالتحصیل العلمي وال

  .إلى جامعات فیما بعد، مثل جامعة وھران وجامعة قسنطینة وجامعة عنابة

ومع نھایة الثمانینات ظھرت إلى الوجود جامعات أخرى بعد أن كانت مراكز جامعیة صاحبھا افتتاح 

 وانتقلت إلى المبنى 1966تي تم افتتاحھا سنة تبات جامعیة مثل المكتبة المركزیة بجامعة وھران اّلمك

، وقد تدعم قطاع التعلیم العالي بالجزائر بالعدید من المكتبات الجامعیة 1978ذي ھي علیھ اآلن سنة اّل
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راكز جامعیة بكل مع نھایة سنوات الثمانینات، نتیجة المتالك معظم والیات الوطن جامعات وم

  .ھیاكلھا

 مرحلة الثمانینات كانت بمثابة النقلة النوعیة بالنسبة للمكتبات الجامعیة الجزائریة، وال ننسى أّن

تي حصلت على المنھج التدریسي الجامعي، أین سایرت المكتبة دت تبعا للتغیرات اّلحیث تنوعت وتعّد

 تخصص جدید مدرج، الدولة مكتبة تخدم كّل التخصصات الجدیدة المدرجة، إذ وفرت الجامعیة كّل

وأصبحت  ،اة مكتبات، حسب التخصصات المدرسة بھ أصبحت الكلیة الواحدة تحوي عّدإلى درجة أّن

ھا على اختالف میولھم یمعظم األحیاء الجامعیة تحوي مكتبات تضم مجموعات تخدم احتیاجات مستفید

ت واالتصاالت على خدمات المكتبات الجامعیة وتخصصاتھم، مرورا إلى تطبیق تكنولوجیا المعلوما

  .سنوات التسعینات من القرن الماضيالجزائریة بحلول منتصف 

  :أنـــواع المكتبات الجامعیة.3.1.5

 مكتبة على اختالف 750 نم أكثر 2002امعیة في الجزائر سنة لقد بلغ عدد المكتبات الج

تھا، وأعدادھا والفئات المستفیدة منھا، وإجماال مستویاتھا، وأماكن تواجدھا، وأحجامھا ونوعیة أرصد

یمیز أھل االختصاص من المكتبیین واألكادیمیین أقساما وأنواعا للمكتبات الجامعیة، یوجد بالجزائر 

  1:يخمسة منھا نذكرھا فیما یل

  :المكتبات المركزیـــــة.1.3.1.5

 جامعة ة منھا بحیث نجد لكّلتتمثل في المكتبات الجامعیة األم إذ ال تخلو أي جامعة جزائری

تي تتولى مھمة اإلشراف على جمیع أنواع المكتبات األخرى الموجودة بالجامعة مكتبتھا المركزیة اّل

 اقتناء المواد تي تمولھا بالوثائق والكتب ووسائط المعلومات المختلفة وذلك ألّنلكونھا ھي اّل

ھا تتولى مھمة تأطیر وتوظیف  كما أّنالمعلوماتیة یتم بشكل مركزي على مستوى ھذه المكتبة،

                                                   
ك  -1 د المال سبتي، عب ن ال ات .  ب ا المعلوم ا ودو: تكنولوجی ي   أنواعھ ث العلم ق والبح م التوثی ي دع ا ف ة رھ ، أطروح

  .190-189 .ص.2002قسنطینة، :  علم المكتبات:دكتوراه دولة
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 الموجودة، باإلضافة إلى الجوانب األخرى الفنیة ةالمكتبیین وتوزیعھم على المكتبات الجامعی

  ال في اقتراح تي غالبا ما تساھم المكتبة المركزیة بشكل فّعوالتنظیمیة والعلمیة، اّل

ات وإدارة الكلیات واألقسام، وتنظم الحلول لھا فنیا، ووضع النظم وتحدید العالقات بین المكتب

النشاطات العلمیة المتمثلة في الملتقیات والندوات والمحاضرات والمعارض وغیرھا، وبصفة عامة 

ھمزة  المكتبة المركزیة ھي واجھة لجمیع المؤسسات التوثیقیة الموجودة بالجامعات، باعتبارھا فإّن

تي تخصصھا  جمیع اإلمكانات اّلجھة ثانیة ألّندارة من جھة، ومن الوصل بین ھذه المؤسسات واإل

  . توضع تحت تصرفھاتالجامعة للوثائق والمكتبا

ھا على مستواھا یتم التخطیط لتنمیة المجموعات والتخطیط المستقبلي للسیاسات الوطنیة كما أّن

  .خرىالمعلوماتیة، وتطبیق التقنیات الحدیثة ویتم تكییف ذلك وفقا لحاجات المكتبات الفرعیة األ

  :مكتــبات الكلیــات.2.3.1.5

إنشاء إلى تتواجد ھذه المكتبات على مستوى الكلیات، حیث سارعت إدارة الجامعات بالجزائر 

ذي ینص على تبني نظام الكلیات في إدارة الجامعة مثل ھذه المكتبات بمجرد صدور القرار اّل

ئل حدیثة السترجاع المعلومات وخطوط وغالبا ما نجد ھذه المكتبات مجھزة بأدوات ووسا الجزائریة،

ھا عملت على تخفیف الضغط على  أّناالرتباط بشبكة االنترنت، ورغم حداثة ھذه المكتبات إّال

  المكتبات الجامعیة المركزیة سواء من حیث اتجاه الباحثین إلى استخدام 

ل المكتبات المركزیة من قل كاھء من الكتب والوثائق اّلتي كانت تث أو التكفل بجزةأرصدتھا الوثائقی

  .حیث جوانب التنظیم والتخزین

  :مكتبات األقســام.3.3.1.5

تي نتجت عن الزیادة وھي فروع للمكتبات المركزیة توجد على مستوى األقسام والمعاھد اّل

 دالھائلة في عدد الطلبة واألساتذة، مما استدعى إقامة مكتبات بھا بدأت كفروع ثم أصبحت بعد تزای

  .دورھا مكتبات قائمة بذاتھاوتعاظم 
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  :مكتبات المخــابر.4.3.1.5

تي تتطلب نجدھا في األقسام المجھزة بمخابر إلجراء التجارب العلمیة واألعمال التطبیقیة الّّّّ

مواد ووثائق خاصة، ھذه األخیرة كانت أصال موجودة بمكتبات المعاھد ونتیجة للحاجة المستمرة إلیھا 

ھا خزائن أو قاعات مجاورة للمخابر، ومع مرور الوقت أصبحت تضم في عین المكان خصصت ل

رصیدا مھما من الوثائق والمواد بشكل ال یمكن االستغناء عنھا إلنجاز تجارب الباحثین واألساتذة 

 ھذه المكتبات أیضا أصبحت لدیھا إمكانیات تكنولوجیة واألعمال التطبیقیة الموجھة للطلبة، كما أّن

  .النترنتوارتباط بشبكة ا

  :مكتبات المعاھد والمدارس العلیــا.5.3.1.5

تي تقوم تعتبر بدورھا من بین المكتبات الجامعیة لتواجدھا بالمعاھد الكبرى والمدارس العلیا، اّل

لتي تكون في غالبیة ّاقھا من جنس تخصصھا، أو تخصصاتھا بالتكوین الجامعي، مما یجعل وثائ

عالي والبحث العلمي، وھي مكتبات ال تقل أھمیة من حیث مجموعاتھا األحیان تابعة لوزارة التعلیم ال

  .ومن حیث خدماتھا عن المكتبات الجامعیة األخرى

ة على وإذا استقرأنا واقع المكتبات الجامعیة على المستوى العالمي فسوف نجد تفاوتا شدیدا ینعكس بشّد

معیة یمكن أن تكون على صورة من یة التزوید وبناء المجموعات بھا، وأوضاع المكتبات الجالمع

  1:الصور اآلتیة

 الجامعة وبجمیع كلیاتھا وأقسامھا ومعاھدھا ومراكز ھنـاك جامعات فیھا مكتبة واحدة لكّل *

 یتم تركیز جمیع المقتنیات فیھا ة التدریس واإلداریین فیھا ومن ثمةالبحوث بھا وطالبھا وأعضاء ھیئ

  .اسات العلیا في آن واحد المستوى الجامعي األول والدرموتخد

                                                   
ات    . خلیفة، شعبان عبد العزیز -1 ز المعلوم ات ومراك ة     : بناء وتنمیة المجموعات في المكتب ي األسس النظری ة ف دراس

  .93 . ص].ت. د[ دار الثقافة العلمیة، : اإلسكندریة.والتطبیقات
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ھنـاك جامعات فیھا مكتبات إحداھما للدراسات العلیا والبحوث والثانیة للدراسات في المرحلة *        

  أعضاء ھیئة التدریس لمستفیدین في الحالة األولى ھم  االجامعیة األولى ومن ھنا فإّن

دون ھم طالب مرحلة ما قبل المستفیوالباحثون وطالب الدراسات العلیا، وفي الحالة الثانیة یكون 

ین في اتجاھین مختلفین ففي الحالة األولى ت من المكتب وتسییر المقتنیات والمجموعات في كّل.التخرج

تكون المواد البحثیة عمیقة التخصص تكون ھي األصل واألساس وفي الحالة الثانیة تكون مقدمات 

تي تدرس في ا یخدم المقررات اّلور حولھا مّمالعلوم وكتب الشروح وكتب المراجع العامة وما ید

  .المرحلة األولى

ي یقتني فقط األعمال المرجعیة ھنـاك جامعات تكون فیھا مكتبة الجامعة مجرد جھاز إداري وفّن*      

 وتكون.  من كلیة وینسق بین المكتبات الفرعیة أي مكتبات الكلیات و األقسامالعامة المشتركة بین أكثر

حوریة في شبكة المكتبات الجامعیة وبھذا یترك لمكتبات الكلیات اقتناء المواد المتخصصة النقطة الم

في مجال الكلیة وخدمة الطالب في المرحلتین األولى والعلیا وخدمة أعضاء ھیئة التدریس واإلداریین 

  .بالكلیة

  . التركیز ھنا یكون على وجود مكتبة الكلیة بالدرجة األولىمعنى ھذا أّن و

  :أھداف المكتبة الجامعیــة.4.5.5

  1:تسعى المكتبات الجامعیة إلى تحقیق األھداف التالیة

 توفیر مصادر المعرفة اإلنسانیة لخدمة التخصصات العلمیة المختلفة بالجامعة.  

 تطویر النظم المكتبیة بما یتفق مع التطورات الحدیثــة في مجال خدمات المكتبات والمعلومات. 

 ل ما تصدره من یر سبل البحث واالسترجاع وذلك من خالعلوماتیة لتیستقدیم الخدمات الم

 .لیوغرافیات، أدلة، كشافات وغیرھامطبوعات، فھارس، بب

                                                   
  :رعلى الخط المباش].23/07/2008. [  منتدیات الیسیر-1

http: //www. alyaseer.net.vb.Shonithreed.Php.T=787  
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  تبادل مطبوعات الجامعة ومطبوعات العمادة مع الجامعات والمؤسسات العلمیة بالداخل

 .والخارج

  تي تقدمھا وكیفیة بالخدمات اّلإعداد برامج تعریفیة للطالب والطالبات وأعضاء ھیئة التدریس

 .استخدام مصادر المعلومات المتوفرة
   

 االستفسارات وإیصال الطلب في أسرع وقت  على تقدیم خدمات للمستفیدین عن طریق الرّد

 .ممكن

  لدراسة والبحثلتھیئة المناخ المناسب داخل المكتبة. 

  :اإلدارة العلمیـة للمكتبات الجامعیـة.2.5

  :ارة العلمیة في المكتبات الجامعیـةعناصر اإلد.1.2.5

 لتحقیق رتي تستخدم في التسییتمثل اإلدارة العلمیة في المكتبات الجامعیة األسالیب والمناھج اّل

أھداف المكتبة وذلك بتوظیف اإلمكانات البشریة والمادیة المتاحة في انجاز األعمال المكتبیة وتسییر 

 طرق المردودیة في العمل وھو ما تھدف كّل یضمن الفعالیة ومختلف المصالح اإلداریة والتقنیة بما 

  .ومناھج التسییر إلى تحقیقھ

دراسات : "المكتبات الجامعیة"د الدكتور أحمد بدر والدكتور محمد فتحي عبد الھادي في كتابھما ویحّد

  : في النقاط التالیة1عناصر اإلدارة العلمیة" في المكتبات األكادیمیة والشاملة

  :یـــطالتخط*

ویتمثل في تحدید االحتیاجات العامة للمؤسسة األم وھي الجامعة وما تصبوا إلى تحقیقھ من 

د المكتبة طریقة العمل والخطة  ضوء احتیاجات الجامعة تحّدىاألھداف في ظرف زمني معین وعل

 الطلبة الجدد د الجامعة عددتي تنتھجھا لتحقیق تلك األھداف أو االحتیاجات، فعلى سبیل المثال تحّداّل

ذین سیلتحقون في الدخول الجامعي الجدید بمختلف األقسام والتخصصات وبناء على ھذه المعلومات اّل
                                                   

د فتحي     -1 ادي، محم د الھ د وعب در، أحم ة  . ب ات الجامعی شاملة    :  المكتب ة وال ات األكادیمی ي المكتب اھرة. دراسات ف : الق

  .83- 82.ص .1987مكتبة غریب، 
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یتم التخطیط للسیاسیة المنتھجة في تزوید المكتبة الجامعیة واقتناء الكتب للمكتبة المركزیة و لمكتبات 

 التخطیط حصر وتحدید الحاجة األقسام حسب اإلحصائیات الخاصة بالتسجیالت الجدیدة ویتضمن

  .للمعلومات بالنسبة للمستفیدین

  1:ھة أبعاد أھمھا أّنتأتي أھمیة التخطیط في مختلف مجاالت الحیاة من عّد و

  .د مراحل العمل والخطوات الواجب إتباعھا لتحقیق األھدافیحّد -      

 .ا وتوفیرھایھتم بتوفیر اإلمكانات المختلفة المطلوبة وسبل الحصول علیھ -      

 .یحقق الرقابة عند التنفیذ ویسھل المتابعة ومعالجة المشكالت -      

 .یحقق نوعا من األمن النفسي لألفراد والجماعات والمؤسسات -      

 .ھاعملیة فكریة تتبع المنھج العلمي في دراسة المشكالت وحّل-      

  :التنظیــم*

لح اإلداریة والتقنیة للمكتبة مع تحدید وھو تقسیم األعمال والوظائف بین مختلف المصا

یتم انجاز األنشطة وتحقیق ل الوحدات بھدف إیجاد ھیكل ذي فاعلیة وكفاءة المسؤولیات داخل كّل

ھا تجمع أھداف العمل على أحسن وجھ، وتتمیز المكتبات الجامعیة عن غیرھا من المؤسسات، ألّن

تھم ومھامھم مما یستدعي وضع طریقة ال تختلف تخصصاتھم ومستویاوتنسق جھود مجموعة عّم

  2.للتنسیق بین ھذه الفئات من العاملین وتكوین سلسلة من المھام لتحدید أھداف المكتبة

  :ویقدم التنظیم للمكتبات الجامعیة فوائد كثیرة أھمھا

جب أن یقوم بھا ویعرف كذلك تي ی موظف في المكتبة یعرف األنشطة اّلیجعل التنظیم كّل -

  . في التنظیم العام ومكانھموقعھ

 موظف عالقاتھ برؤسائھ د التنظیم عالقات العمل داخل المكتبة ومن خاللھ یعرف كّلیحّد -

 .ومرؤوسیھ وزمالئھ في العمل

                                                   
  .284 . ص.ق المرجع السابـ.لنجداوي، أمین ربحي، علیان و ا-1
  .82 . ص.المرجع السابق. در، أحمد و عبد الھادي، محمد فتحي بــ-2
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 .التنظیم الجھود العاملة ویؤدي إلى عالقات سلیمة ومرغوبة بین العاملین یوحّد -

 . موظف السلطة الضروریة للقیام بعملھالتنظیم الجید یعطي كّل -

 .یحقق التنظیم الجید أفضل استخدام للطاقات البشریة واإلمكانات المادیة المتوفرة -

 .یعالج التنظیم ازدواجیة العمل في المكتبة -

 .یساھم التنظیم في زیادة خبرات ومھارات العاملین -

 .یساعد التنظیم في تسییر واجبات اإلدارة والمدراء ویسھل عملیة اإلشراف والرقابة -

 1.ن یسھم في إحداث تغییرات جدیدة وإیجابیة في الھیكل التنظیميالتنظیم المر -

  :التوظیـف*

ویتمثل في اختیار الموظفین األكفاء من المتخصصین في التوثیق والمكتبات والمعلومات بما 

یتماشى مع طبیعة األعمال المنجزة في المكتبة الجامعیة والخدمات المقدمة للمستعلمین ویستحسن أن 

لب للتوظیف في  مترشح أو طا المؤھالت والخبرات المطلوبة لكّلدوانین واضحة تحّدتكون ھناك ق

  .المكتبات الجامعیة

  :التوجیـــھ*

د إطار العمل في المكتبة وتشمل تي تحّدویتمثل في القرارات اإلداریة واألوامر الرسمیة اّل

 .ة لرسم خطوات العمل ومراحلھالتسییر والتوجیھ اآلني للعمل في المكتبة وكذلك التصورات المستقبلی

ھا تعمل ضمن مخططات  ألّنةالتوجیھ من أسس إدارة العمل المكتبي خاصة في المكتبات الجامعی و

  2.مبنیة على المعطیات الحالیة والتصورات المستقبلیة لحاجیات المستفیدین من الخدمات

  :التبعیة اإلداریة للمكتبات الجامعیــة.2.2.5

یة للمكتبة الجامعیة تتجلى في طبیعة العالقات بین الجھاز اإلداري للمكتبة  التبعیة اإلدارإّن

  .تي تتبعھا المكتبةالجامعیة والجھاز اإلداري للجامعة اّل

                                                   
  .302 . ص.المرجع السابق. لیان مصطفي و النجداوي، أمین ربـحي، ع-1
  .83 . ص.ق المرجع السابـ. بدر، أحمد و عبد الھادي، محمد فتحي-2
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 المكتبة والجامعة ككّل ضوابط في خدمة دھا من قوانین و التبعیة اإلداریة وما یحّدو لتكون

د وظائف وصالحیات محافظ المكتبة أو مدیرھا سواء  النظم والقرارات والقوانین بتحدیینبغي أن تقوم

  .المیزانیة أو سائر المھام اإلداریة األخرىأو الموظفین، أو تعلق األمر بالتسییر، 

ة بضرورة وضع الصالحیات  الجامعات في الدول المتقدمة اقتنعت منذ مّدیالحظ أّن ما و

 العالقة بین إدارة  نجاح وجملة القول أّنّلتنفیذ برنامجھا بكتبة بتي تسمح لمحافظ المكالكاملة اّل

  .دھا الصالحیات المخولة لمدیر المكتبة الجامعیةالجامعة ومكتبتھا تحّد

فھذه الصالحیات تبین إلى أي مدى تستطیع إدارة المكتبة الجامعیة التحرك في تطویر وتنفیذ 

  1.البرامج والمشروعات المطلوبة للمكتبة

    2:لمحافظ المكتبة عادة فيوتتمثل الصالحیات المخولة 

  :الصالحیات اإلداریـة *  

  .تھم وعقابھم وأي إجراء إداري یتطلبھ العمل في المكتبةتشمل اختیار الموظفین وتعیینھم وتثبیو

  :الصالحیات الفنیــة *  

  .وتختص بإجراءات العمل في المكتبة كاختیار وتحدید نظام الفھرسة والتصنیف ووضع نظم اإلعارة

  :لصالحیات المالیــةا *  

تي تحتاج المكتبة إلى إنجازھا دون وتتعلق بصالحیات الصرف في األمور المستعجلة اّل

  .الرجوع إلى اإلدارة المركزیة بالجامعة

 تمكین إدارة المكتبة من ھذه الصالحیات ال یعتبر دعوة إلى تخلیصھا نھائیا من إشراف إّن

  اطة واحدة من المصالح واألقسام التابعة للجامعة ھا وببساإلدارة المركزیة للجامعة، ألّن

                                                   
ة  إدارة ال .  دیاب، حامد الشافعي   -1 ة    : مكتبات الجامعی ا العملی ة وتطبیقاتھ اھرة . أسسھا النظری ة   : الق ب للطباع دار غری

  .142 .ص.1994، عوالنشر والتوزیـ
  .142 . ص. المرجع نفسھ-2
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 إعطاؤھا نوعا من االستقاللیة في  اتخاذ القرارات واإلجراءات  یجبكإدارات األقسام والكلیات، لكن

  .بة الجامعیةاّلتي یستدعیھا العمل المكتبي واّلتي تدخل ضمن تطویر المكتالسریعة والضروریة 

  : الجامعیــةالھیكل التنظیمي للمكتبات.3.2.5

ز عادة الھیكل التنظیمي في المكتبات الجامعیة بالشكل الھرمي، فیكون محافظ المكتبة على یتمّی

رأسھ لكونھ المسؤول األول عن التسییر والتخطیط والمتابعة للعمل بمختلف مصالح المكتبة ویلیھ 

تي یرأسونھا كقسم  اّلرؤساء األقسام في المكتبة وھم یشرفون بدورھم على تسییر العمل باألقسام

 قسم من ھذه التزوید، الجرد، التسجیل وقسم األعمال التقنیة، اإلدارة والسكرتاریة وتوجد في كّل

 أسلوب الھیكل الھرمي وإن كان یعتبره البعض األقسام فئات أخرى من الموظفین وھكذا نالحظ أّن

 قسم أو مصلحة منغلقة ومعزولة عن ھ یجعل كلور العمل المكتبي ألّنطتقلیدیا ولم یعد یتماشى مع ت

سائر األقسام األخرى وھو یتنافى مع مبدأ التنسیق والتكامل والتداخل أحیانا في انجاز األعمال 

  .المكتبیة وتقدیم الخدمات

 الھیكل التنظیمي أو خریطة التنظیم الوسیلة األكثر استعماال لتحدید الشكل اإلداري العام ویعّد

 منھا، كما تبین د وظائف ومھام كّلفھي تبین المصالح والوحدات وفروعھا وتحّدفي المكتبة الجامعیة 

السلطة وتطبیقھا بین المصالح واألفراد من القمة إلى القاعدة وللھیكل التنظیمي فائدة في الكشف عن 

ل والضعف في تأدیة الوظائف على مستوى مصالح المكتبة الجامعیة وھو ما یتیح إمكانیة مواطن الخّل

  .لتصحیح والتقویم من طرف اإلدارة المسؤولةا

ة أشكال ھندسیة لرسم الھیاكل التنظیمیة، فمنھا مستطیلة الشكل، المربعة، وتستخدم عّد

ویستعمل ھذا النوع عادة لتحدید مستویات ) من األعلى إلى األسفل( والدائریة وكذلك الھیاكل الرأسیة 

  .قاعدةالسلطة والربط بین األقسام من القمة إلى ال

  

  

  :الكفاءة اإلستراتیجیة في المكتبات الجامعیــة.3.5
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 مفھوم الكفاءة عموما یعتبر من اإلشكالیات المتعلقة بإدارة الموارد البشریة فعلى المدیر إّن

تي یتطلبھا تحقیق األھداف تي یتمتع بھا العاملین ومقارنتھا مع تلك اّلتحدید الكفاءات اّل) المسیر(

  ال تتمتعة، وتخطیط إن أمكن التسویات أو التصحیحات الواجب القیام بھا، فالكفاءةكتباإلستراتیجیة للم

  . إذا كانت متغیرا ضروریا لتكییف المؤسسة مع محیطھابالطابع اإلستراتیجي إّال

رة ءات المتراكمة عبر الزمن، والمتجذتعتبر مجموعة من الكفا) المكتبة(فالمؤسسة أو المنظمة 

تي یعتبر إیجاد تولیفھ وجیاتھا وعملیاتھا الروتینیة، والعالقات ما بین األفراد واّلفي بنیتھا وتكنول

  .مناسبة منھا مصدرا من مصادر النجاح

 les، الكفاءات األساسیة  les compétences clés یمكن الحدیث عن الكفاءات المفتاحیة ةومن ثم

compétences fondamentaux زة اءات الممی اءات les compétences distinctives، الكف ، والكف

ة  سات     les compétences spécifiques الخاص ین المؤس ز ب سة التمی ق المؤس ى تحق حت

  :فالكفاءات اإلستراتیجیة للمؤسسة یمكن تنمیتھا من خالل ثالثة موارد.المشابھة

 الموارد  و)كفاءات األفراد(الموارد البشریة ) ...ات، التكنولوجیا، المبانيالمعّد(الموارد المادیة 

ال ترتبط ) المكتبة( الكفاءة اإلستراتیجیة للمؤسسة إّن1)....یكلة، نظام التنسیق، الرقابةالھ(التنظیمیة 

المعرفة، المھارة، (فقط بالموارد البشریة فكفاءة الفرد تتكون من خالل مجموع الصفات الفردیة 

 الة ال فّعةقدرة على العمل بطریق ك النشاطات الخاصة، ولكن الكفاءةالمرتبطة بمجموعة من) السلوك

 داخل المكتبة یقوم على آلیات للتعاون تضمن إقامة االعتمادیة ترتبط بفرد واحد، فالعمل الناجع

  ما بین الكفاءات المتكاملة وتؤدي إلى خلق عوامل ) عالقات التأثیر المتبادل(

 فرد  النتیجة المحققة إذا كان كّلتي تعطي نتیجة أكثر مناّل) les facteurs de synergie ( للتعاضد

             2.یعمل بمفردة
                                                   

1 - THOHAS. Durand. L'alchimie de la compétence. Revue française de gestion. . Jan- 

fèv. 2006. Vol.32. N=160. P.264. 
2- ETTINGER. J. et al. Créer son entreprise: l évolution psychologique nécessaire de 

Gestion. Revue française de gestion.1997. Vol.13. N= 1. P.103 
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ذي تواجھھ المكتبات الجامعیة كمؤسسات خدمیة ھو التنسیق واالستعمال الجید فالرھان اّل

 الكفاءة اإلستراتیجیة تأتي لمجموع الكفاءات الموزعة بین عدد أفراد فریق العمل، وبعبارة أخرى فإّن

ا خلق تكامل ما بین الكفاءات الفردیة من خالل آلیات تنسیق معینة، فالكفاءات تي یتم بھمن الطریقة اّل

  .اإلستراتیجیة ھي كفاءات جماعیة

جدیدة ما بین المھارات الفردیة واألصول Combinaisons  البحث عن إیجاد تولیفاتلھذا فإّن

ة الجامعیة ویحقق لھا ذي یؤدي إلى رفع مستوى األداء للمكتبالخاصة، والقواعد التنظیمیة، ھو اّل

  .سرعة تحویل ونقل الكفاءات اإلستراتیجیة

  :األبعاد التنظیمیة واإلداریة لتأھیل الكفاءات في المكتبة الجامعیــة.1.3.5

رق الّ  إّن ن الط ر ع اءات تعب ة       الكف ال مقارن بعض األعم ام ب طتھا القی سة بواس د المؤس ي تجی ت

ا    ي مجموعة        ،بالمؤسسات المشابھة لھ ل ف زة، واألصول        وتتمث ارات الممی ة والمھ الممارسات الروتینی

  1. المشاكل المطروحة داخل المؤسسةتي تترجم نجاعة اإلجراءات المعمول بھا لحّلالمكملة اّل

 وحتى تحصل على األھداف المراد بلوغھا من خالل ،فالمؤسسة أو المكتبة تعتبر محل للتأھیل

ذي یتكون من  توفر إدارة جیدة للمزیج المعرفي اّل منالبّدارسات في مجال إدارة المعارف، المم

  : من توفرھا على مستوى المكتبة وتتمثل فيمجموعة من األبعاد البّد

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
1- THOMAS. Durand. Op.cit. P.265. 

ǐƦǄǁƐøøƴǄǁƐ ƛøǏƺƥ  
Learning - Mix  

  البعد المرتبط بالھویة
  )ھویة متعلمة (

 

  التنظیــميد ــــــالبع
یمیة تمكن من اإلیداع بنیة تنظ (

 )وتقاسم المعارف

  االستراتیجيد ــــــالبع
 )محفظــة المعارف (

  التكنولوجيد ــــــالبع
 )نظم المعلومات (

)4( 
)3( )2( )1( 
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 ال یمكن التأثیر على إحداھا دون  متبادلةوھذه المكونات األربعة تشكل فیما بینھا اعتمادیة بحث

  1.المساس بالبقیة

  Systèmes d' information: نظم المعلومــات.أ

تمثل الجزء المادي أو المنظور من إدارة المعرفة، وتشكل التكنولوجیا الحدیثة لإلعالم  و

  األول یدعو إلى ضرورة الزیادة في : واالتصال وسیلة مھمة لھا، نشیر ھنا إلى وجود تیارین

 ع مستفیدي العالقة مإدارة: اإلمكانیات المادیة لجمع البیانات والمعلومات ومعالجتھا واستغاللھا مثال

تي تمكن من ربط عدد كبیر من المكتبة، أما االتجاه الثاني فیتمثل في الدمج التدریجي لألنظمة اّل

 في خدمة معینة )(Supply Chain managementالمشاركین مثل إدارة سلسلة اإلمداد الشاملة

 رك، ما تجدر اإلشارة إلیھ أّنتي تدمج مختلف نظم المعلومات من المورد إلى أبعد مستفید أو مشاواّل

 ھذا األخیر یعتبر وسیلة نظم المعلومات ال یمكن اختصارھا في العامل التكنولوجي فحسب بل إّن

  . ذاتھولیس غایة في حّد

  Porte feuille des connaissances: محفظة المعــارف.ب

ھا صعبة التحدید أو  ألّن،)الموارد التنافسیة(حیث تمثل الموارد أو األصول الغیر المادیة 

   المعارف موارد التقلید، وإدارة محفظة المعارف تعتبر من المھام الصعبة بالنسبة للمدیرین ألّن

ر  ةغی منیة Intangiblesمادی ان ض ب األحی ي أغل ا  مّمTacites وف دھا وامتالكھ ن تحدی صعب م . ا ی

را وت    المؤسسة الّ فاألبحاث والدراسات تشیر إلى أنّ     وا كبی ك الّ   تي حققت نم إدارة    طورا ھي تل وم ب ي تق ت

ارة أخرى          ة، أو بعب محفظة معارفھا وتكییف ثقافتھا وسلوكھا وبنیتھا ونمط إدارتھا مع التحدیات العالمی

إنّ  ى ت   ف ادرة عل ك أ      المؤسسات الق ي تمل ك الت رات، ھي تل ع التغی ي ظلّ     وق ر حظ للنجاح ف رات كب  التغی

                                                   
1 -METAIS, E et MOINGEONB. Le Management de l'innovation: le Learning Mix. 

Revue française de gestion.N=133.Mars-Avril. 2000. P.42. 
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لة  ورات الحاص إنّ  .والتط ذا ف ل ی لھ ك تحلی دیرین       ھنال ة للم اءات المفتاحی ارف والكف ى المع ز عل رك

  .تي یجب التحكم فیھا وإثرائھا لضمان النجاحاّل) ...تكیف، الحدس، المرونة، الخبرةال(

  Une Structure Apprenant: متعلمة) بنیة(ھیكلــة. ج

ل و استخدام  الرھان األكبر لبناء إستراتیجیة مبنیة على المعارف تتمثل في اكتساب أو خلق أو نقإّن

المعرفة وھو األمر الذي یتطلب بنیة تنظیمیة مالئمة تكون أولویتھا القدرة على خلق وتبادل 

  1.المعارف

تمكن ) البنیة السطحیة(وقد ظھرت أشكال تنظیمیة جدیدة تعتمد على التقلیل من المستویات التسلسلیة 

 والھدف األول من ھذا النوع ،)(En réseauمن اإلدارة حسب المشاریع وتسمح بعمل األفراد شبكیا 

من البنیات ھو تقلیص وتحدید الحواجز بین مختلف مصادر المعلومات الداخلیة والخارجیة إلى أدنى 

  . ممكنحّد

وبظھور ھذا النوع من البنیات التنظیمیة ظھرت وظائف جدیدة مرتبطة بإدارة المعارف 

 ومدیر رأس المال الفكري Chief knowledge Officierمسؤول مركز المعارف : والكفاءات مثل

Chief Learning officier... الخ.  

                                        Une identité apprenante: ھویــة متعلمة. د 

دّ   الھویة ھي مجموع خصائص المؤسسة الّ      زة مح ا تي تطبعھا بمی وم      دة وتجعلھ ا ، فمفھ دة من نوعھ فری

ة وتنظیم الوقت، وسلوكات         الھویة یشمل ویتعدى مفھ  د والممارسة اإلداری ي التقالی ل ف وم الثقافة، ویتمث

  .ذین یكونون المؤسسةاألفراد، والقیم الضمنیة المشتركة بین األفراد اّل

تي تسمح بالحق في ارتكاب الخطأ بشرط التعلم منھ، وبتثمین وخلق وتقاسم فالھویة المتعلمة ھي اّل

تي تجعل أفرادھا قادرین على إعادة النظر في أطر التفكیر تبادل، واّلالمعارف وتحفیز التدریب الم

والعمل ومناقشة المشاكل الحقیقیة وخلق عالقات ثقة متبادلة بینھم، والھویة المتعلمة ضروریة لتشغیل 

                                                   
1 -Idem.P.43. 
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ال والناجح لنظم المعلومات، وإدارة األشكال التنظیمیة الجدیدة الھیاكل المتعلمة، واالستخدام الفّع

  .ظة المعارفمحف

  :استراتیجیات إدارة وتثمین رأس المال الفكري في المكتبة الجامعیــة.2.3.5

یمكن التطرق إلى استراتیجیات إدارة رأس المال الفكري من خالل البدائل المتاحة أمام 

  1:يالمؤسسة ویمكن إیجازھا فیما یل

  ):رأس المال الفكري(إستراتیجیة المعرفــة .أ

تي تھتم بخلق وتمییز وتحدید وتقاسم ، واّلفروع المھمة إلستراتیجیة المؤسسة ككّلحد ال     تعتبر أ

  ).المكتبة(المعارف داخل المؤسسة 

  :إستراتیجیة إدارة رأس الـــمال الفكري.ب

) Savoir-faire( المھارات   و)BREVETS(ویتعلق األمر ھنا بإدارة براءات االختراع 

  .المعارف المتعلقة بالشركاء والمستفیدین وغیرھموالمھارات التنظیمیة، إضافة إلى 

  :إستراتیجیة رأس المــال البشـــري.ج

ث أنّ      یمھم، حی راد  وتعل وین األف دریب وتك الل ت ن خ وض ب  م تراتیجیات النھ ال  إس رأس الم

الي           ي الع داع التقن سارع واإلب وجي المت دم التكنول سبب التق صر ب روریات الع ن ض ر م شري تعتب الب

ة المستخدمة    تي عقدت عملیات التصنیع، حیث أنّ    تعقید المنتجات الّ   وزیادة درجة  ة العالی ھ وكنتیجة للتقنی

ا أنّ    اد، كم ل المع سبة العم تقل ن دّ     س رات متع ارات وخب یتطلب مھ ل س ة عم ى فرص صول عل دة  الح

  . الفرصة تكون مستحیلةومتنوعة عند العاملین وبدون ذلك فإّن

  :ـاإستراتیجیة خلق المعارف داخلیــ.د

" من خالل البحث ودراسة العملیات وبحوث التسویق، وكذا التجدید التنظیمي أو ما یسمى 

 البحث عن مفاھیم جدیدة في  حیث أّنReingeneering Organisationnelإعادة الھندسة التنظیمیة 

                                                   
ة،         .  حرحوش، عادل والمفــرجي، صالح    -1 ات العربی ل المنظم ة لتأھی ة واإلداری وم   االستراتیجیات التنظیمی ة العل مجل

  .35 . ص .2001 ،1. ع سطیف،.س جامعة فرحات عبا.االقتصادیة وعلوم التسییر
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مجال اإلدارة والتنظیم من أجل التعامل مع متغیرات المحیط المعقدة من المتطلبات واألھداف 

  . تنظیم یبحث عن الفاعلیة والنجاعة والمحافظة على بقائھ واستمراریتھاألساسیة لكّل

  :المعارف) نقل(إستراتیجیة تحویــل .و

یتم ذلك من خالل اكتساب المعارف وتنظیمھا وحفظھا وتوزیعھا الداخلي، فالقیام بعملیات 

  التكنولوجیة، وإدارة الة في مجال وظیفة البحث، وتكوین األفراد والیقظة روتینیة وفّع

األصول غیر المادیة سواء على مستوى العملیات أو على مستوى التحالفات والتحویالت التكنولوجیة، 

  .تعتبر الیوم من األمور المھمة لزیادة وتجدید وتثمین األصول غیر المادیة

 ضرورة وھذا ما یدعو إلى) التحویل والنقل( أن تكون موضوع إثراء جماعي فالمھارات البّد

خلق أو إیجاد الظروف الحقیقیة لنشر ثقافة التقاسم والشفافیة ما بین أعضاء المكتبة من خالل جعل 

  1.إدارة المھارات في خدمة الصالح العام للمكتبة ككل

  :إدارة المعرفـة داخل المكتبة الجامعیـة. 4.5

رتبطة بھا والخاصة إدارة المعرفة ھي اإلدارة النظامیة والواضحة للمعرفة والعملیات الم

 استخدامھا واستغاللھا، وھي تتطلب تحویل المعرفة الشخصیة ، نشرھاا،باستخدامھا، جمعھا، تنظیمھ

یتسنى لھا ذلك من خالل وجود نظام   و،إلى معرفة تعاونیة یمكن تقاسمھا بشكل جلي من خالل المكتبة

  .إلدارة المعرفة

  :ة الجامعیةدور نظام إدارة المعرفة داخل المكتبـ. 1.4.5

إیجاد نظام إلدارة المعرفة داخل المكتبة الجامعیة من األمور الھامة واألساسیة ویتمحور دوره 

  2:في النقاط اآلتیة

  :Creating Knowledgeإیجاد وتأمیـن المعرفـة . أ

                                                   
  .37  المرجع نفســھ، ص-1
دین        -2 الء ال ة   .  قندیلجي، عامر إبراھیم و الجنابي، عبد القادر ع م المعلومات اإلداری ان . نظ سیرة،  : عم        .2007دار الم

  .105-104.ص
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تعمل نظم المعلومات المعرفیة على تجھیز العاملین في الحقل المعرفي بالرسومات، 

ل إدارة الوثائق، إضافة إلى الوصول إلى مصادر المعلومات والمعرفة الداخلیة التحلیالت، ووسائ

  .والخارجیة

  :Discovering and codifying Knowledgeاكتشاف وتصنیف المعرفــة . ب

 یستطیع أن یستنبط، ویدمج Artificial intelligence systemنظم الذكاء االصطناعي 

جاد نماذج وعالقات، في عدد كبیر من البیانات ونظم دعم الخبرات، من الخبراء البشر لغرض إی

  .القرار تقوم بتحلیل قواعد بیانات واسعة، وتستطیع أیضا اكتشاف معارف جدیدة

   :Sharing Knowledgeالمعرفــة تشاطر . ج

نظم التعاون الجماعیة تستطیع أن تساعد العاملین في الوصول، والعمل في آن واحد، على نفس 

  .ومن مواقع مختلفة، ومن ثم التنسیق بین نشاطاتھمالوثیقة، 

  

  :Distributing knowledge :توزیع المعرفـــة.د

نظم المكتب وأدوات االتصال تستطیع تأمین الوثائق واألشكال األخرى من المعلومات، 

عمال وتوزیعھا على العاملین في مجال المعلومات والمعرفة، بغرض ربط المكاتب إلى وحدات األ

  .خرى داخل الشركة وخارجھااأل

  و یمكن توضیح ذلك من خالل الشكل اآلتي اّلذي یبّین مصادر تنظیم وحفظ المعرفة بالمؤسسة

  

  

  

  

  

  

ƏƑƙǋǁƐø Ƽ
ǂƢƐƣǁƐøƕǐ 

ƖƑǆƑøøǐƓǁƐ ƣƳƐǋƽ 

ƖƑøøǀƓƪǁƐ 

ƖƑǄǋǂƴǄǁƐ ƦǀƥǄ 

ƔƣǋƜǁƐ ƔƥƐƣƋ ǃưǆ 

ƕƏǐƓǁƐ ƔƥƐƣƋ ǃƑưǆ 

 ƹƥƑƴǄǁƐ ƔƥƐƣƋ
ƕøøǄƑƴǁƐ 

 ƹƥƑƴǄǁƐ ƔƥƐƣƋ
ƕøøǐǂƢƐƣǁƐ 

 ƹƥƑƴǄǁƐ ƔƥƐƣƋ
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    :ات إدارة المعرفة داخل المكتبة الجامعیة ممكّن2.4.5.
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ات شأنھا أن تكون ممكّنتتطلب إدارة المعرفة وعملیاتھا بنیة أساسیة، وممارسات إداریة من 

إلدارة المعرفة، وتجعل من خلق المعرفة، تنظیمھا وتقاسمھا، وتطبیقھا أمرا ممكنا وسھال داخل 

  :ات نذكرالمكتبة الجامعیة، ومن بین ھذه الممكّن

  :Sustained strategic commitment: االلتزام اإلستراتیجـي المستدام*

ن في توفر التزام اإلدارة العلیا بذلك، ویجب أن تكون  أساس النجاح في إدارة المعرفة یكمإّن

جھود إدارة المعرفة متغلغلة في كامل المؤسسة ولذلك فمن األمور األساسیة أن یشجع المدیرون جمیع 

  . المناسبة إلدارة المعرفة بین العاملینتیاأنواع السلوك

ن یكون إداریو المستوى ومن الضروري أن یكون التزام اإلدارة ثنائي الجانب، فیجب أوال أ

األعلى نموذجیین في أدوارھم، یتقاسمون ویستخدمون المعرفة بأنفسھم باعتبار ذلك أفضل سبیل 

للنھوض بإدارة المعرفة وتبیان األھمیة اإلستراتیجیة وذلك عن طریق تقدیم أمثلة عن السلوك المثالي 

نشاء بنیة تدعم إدارة المعرفة، تشمل واالتصال المطلق مع كل المستویات في المكتبة، ویجب ثانیا إ

الموارد المالیة والتقنیة والبشریة، ولذلك یفضل إنشاء إدارة إلدارة المعرفة وتعیین موظف مسؤول 

  .عن المعرفة) مدیر(

 إدارات مؤسسیة ، لھاة، مثل القوة العاملة ورأس المالوكثیر من الموارد المؤسسیة المھم

ك لن تدار إدارة جیدة حتى یتحمل فریق من داخل المؤسسة أساسیة خاصة بھا، والمعرفة كذل

ذي یقوده مدیر المعرفة مسؤوال المسؤولیة في النھوض بإدارة المعرفة، ویجب أن یكون ھذا الفریق اّل

إنشاء بنیة تكنولوجیة موجھة نحو المعرفة لكي تساعد على تجمیع المعرفة، تصنیفھا : عن مھمات مثل

  .ومراقبة استخدامھا

 أن یقوم نظام إلدارة المعرفة بالفعل، ویبدأ بالعمل، حتى تتغیر مسؤولیة مدیر المعرفة فبدال وما

  ھ یبدأ بالعمل كمسھلمن أن ینخرط مباشرة في تجمیع المعرفة وتصنیفھا، فإّن
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للمھمات والمعرفة تتولد من كل مكان داخل المكتبة، ویمارس مدیر المعرفة دوره في خلق الوعي 

  1. التقدم ومراقبة التحسیناتوتشجیع زیادة

  Value Chain management :إدارة سلســلة القیم*

 قدرا كبیرا من ات الھامة إلدارة المعرفة، في الواقع فإّن إدارة سلسلة القیم ھي إحدى الممكّنإّن

یسمى  وبالموردین والناشرین وھذا النمط من المعرفة نتي تمتلكھا المكتبة یتعلق بالمستفیدیالمعرفة اّل

معرفة المستفیدین، ویجب تولیدھا وتقاسمھا وتنظیمھا وتطبیقھا، وإدارة سلسلة القیم مبنیة على وقاع 

تكون سالسل القیم، یكون فیھا ) اتحادات( مكتبات الیوم ال توجد عادة منفردة بل على شكل وصالت أّن

  .أخرى مكتبة مستفیدیھا، وتكون المكتبة نفسھا مستفیدا بالنسبة لمكتبات لكّل

تي تمكن من  إدارة العالقة بالمستفیدین ھي الممارسة اإلداریة الرئیسیة اّلوما تجدر مالحظتھ أّن

إدارة ھذا النمط من المعرفة، إذ تقتضي إقامة عالقة وطیدة مع المستفیدین من حیث المعرفة تتفاعل 

  .تي یقدمونھاة اّلفسھ مع متطلباتھم والتغذیة الراجعفي الوقت ن

ات خدمة المستفیدین  أنظمة إدارة العالقة بالمستفید ال تساعد على جعل عملی فإّنوباختصار

فحسب، بل تسھل عملیات إدارة المعرفة وتنفیذ مبادرات إداریة المعرفة لجمیع أقسام أو تجري بسھولة 

 معرفة ة سبل، فھذه األنظمة تساھم أوال في خلق ثقافة تقاسم المعرفة وتولد ثانیامصالح المكتبة وبعّد

لیس فقط عن المستفیدین بل أیضا عن ) بمعنى ما ھو مكتسب من تغذیة المستفید الراجعة(  جدیدة

  .الخ...متطلبات الخدمة وإستراتیجیة تسویقھا

فبمجرد إقامة عالقة ثریة بین الموظفین والموردین وبین الموظفین والمستفیدین یمكن 

واستعمالھا داخلیا في صنع القرار، مما یحسن  على المعرفة منھم وتنظیمھا وتقاسمھا، لالحصو

  .تي تكون المكتبة بھا سلسلة قیمھاالطریقة اّل

  :Use of information and communication technologiesالتكنولوجـــیا استخــــدام *

                                                   
1 -TALLAWY,Mervat. Knowledge Management Methodology: An Empirical 

Approach in core Sectors in ESCWA member countries. New York, 2003.P.11. 
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 تحتاج إدارة المعرفة إلى تطبیق تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بغیة تحسین خلق المعرفة 

 ات مناسبة، بمعنى أّن تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات ھي ممكّنتطبیقھا، إّن و تقاسمھا ھا ووتنظیم

 عندما تكون تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت مفھوم إدارة المعرفة ال یمكن تنفیذه بالكامل إّال

 عن طریق بنیة ر المعرفتین الصریحة والضمنیة یجب دعمھاتي تدی حلول إدارة المعرفة اّلمتیسرة، إّن

أساسیة لالتصاالت مثل البوابات االلكترونیة أو مكان العمل االفتراضي أو خدمة البرید اإللكتروني، 

جل  التواصل من خالل ھذا الممكن من أوكثیرا ما تكون المكتبات المتباعدة جغرافیا بحاجة إلى

  .التعاون بطرق مفیدة ومنتجة على الرغم من بعد المسافات

  :ةـ وثقافـــة المؤسسلونـالعام*

ات إلدارة المعرفة،  تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات ھي أھم الممكّنیعتقد بعض المحللین أّن

 إدارة المعرفة تتوقف على العاملین في المؤسسة أیضا ولیس على في حین یعتقد آخرون أّن

لى فشل مبادرة إدارة  استخدام الحاسوب وحده كثیرا ما یؤدي إالتكنولوجیا وحدھا، ویعلنون أّن

ة عوامل بصورة عامة، واحد منھا ھو المعرفة، ویتوقف نجاح تنفیذ تكنولوجیات جدیدة دائما على عّد

  .الةإدارة العاملین وثقافة المؤسسة إدارة فّع

 قسما كبیرا من المعرفة المؤسسیة موجود في أذھان العاملین في المؤسسة فھم حملة إّن

مھا، وھذا یفسر لماذا یكون للتحوالت الصغیرة في القوة العاملة أثر كبیر في ون في تنظیالمعرفة، مھّم

األداء اإلجمالي، وال یمكن شرح عملیة إدارة المعرفة في أي مؤسسة مھما كان نوعھا دون أن یوضع 

 أي مؤسسة ال تتضمن الموارد والمواد ذین یولدون المعرفة، وأّن العاملین ھم اّلفي الحسبان أّن

  .1ھا تضم بالدرجة األولى العاملین فیھایات فقط، ولكّنوالعمل

یكمن رأس المال البشري في العاملین، في حین یشتمل رأس المال البنیوي على موارد داخلیة 

 مثل قواعد البیانات والبنیة التنظیمیة والطرق التسییریة، أما رأس المال الزبائني فیضم المستفیدین، إّن

لین والثقافة تركز على رأس المال البشري والبنیوي، ویحتاج رأس المال البشري القدرة التمكینیة للعام

                                                   
1- Idem.P.12-13 
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 إدارة البنیة المؤسسیة وممارسات الموارد البشریة إلى فة إلى ثالثة عناصر تتمثل في إعادة تعریبشّد

  1.أن تدار وفقا لذلك، وینبغي لثقافة المؤسسة أن تكون متناسقة

 عملیة صنع القرار، وكیف تجري عملیة محاسبة العملیات دفالبنیة المؤسسیة تعرف كیف تجّد

ة طرق لتصنیف البنى المؤسسیة مثل التصنیف الرأسي أو ، ھناك عّد)والموارد المادیة والبشریة معا(

 بعضھا یسھل ممارسات إدارة المعرفة وتقاسم المعرفة، التصنیف األفقي، ولكن الواقع یشیر إلى أّن

تكون بناھا أكثر تي  المؤسسات اّلثال حیث یكون االبتكار شرطا مسبقا، فإّنأكثر من بعضھا اآلخر، فم

ئة أفضل لتقاسم المعرفة تتوفر فیھا بیتراثیة وموظفون مفوضون بالسلطات ع طبقات أفقیة، وفیھا بض

  :وبقدر ما یزداد المحتوى داخل مؤسسة ما تبرز ثالثة متطلبات رئیسیة ھيوإدارتھا، 

ظیم المحتوى، حیث تكون تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أساسیة لفعل ذلك الحاجة إلى تن .أ   

تي یفكر بھا العاملون، وھذا  الطریقة اّلمؤسسات في فھارس، وتغّیر بنیتھا حسبوتصنف معلومات ال

یبقى ممكنا طالما یطبق أغلب العاملین نماذج ذھنیة متشابھة، ویستعملون مصطلحات راسخة في 

یة وھكذا یعترف المستعملون بعملیات التصنیف اعترافا حدسیا، وتبدأ ھذه العملیات أعمالھم الوظیف

  .صغیرة وتنمو مع الزمن من حیث الجودة واالكتمال

الحاجة إلى البحث عن المعلومات بعد تنظیمھا، عملیة البحث تشتمل على تصفح شبكة االنترنت،  .ب  

   یسمى حلول إدارة المحتویاتواستكشاف قواعد البیانات، التماس الوثائق، وما

 یساھم في البحث عن المعلومات باستخدام واجھة تخاطب وحیدة للنفاذ إلى االنترنت وإلى ، والوثائق

أي معلومة مخزونة في مخدمات ملف المؤسسة وقواعد البیانات، وتقدم ھذه الحلول أیضا تسھیال 

یحصلون على المعلومات بطریقة أسرع الستعمال أدوات إرشاد وبذلك یصبح العاملون أكثر كفاءة و

  .ویصبحون قادرین على اتخاذ قرارات أكثر اطالعا

ر ییسلخبرة لھا أھمیة موازیة ألھمیة ت سھولة النفاذ إلى ا والحاجة إلى تحدید مكان الخبرة،.ج   

المحتوى والتصنیف، فاألفراد یتخذون قرارات أكثر فعالیة، عندما یحصلون على مدخالت من أفراد 

                                                   
1 -Idem. P.17. 
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غیرھم أكثر خبرة منھم في الموضوع المطروح، ومیزات تحدید مكان الخبرة تستفید من تطبیقات 

لتعاون  الخبراء داخل المؤسسة، وتوفر المرافق لاكند أمتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لكي تحّد

 بالكلمات د الصالتد مناطق الخبرة ثم تحّدتي تحّدرات على األشخاص اّلمعھم، فھي تخلق أوال العاث

  .الة واحد من الخبراء، وكال المرفقین یستعمالن للقیام بعملیة بحث فّعز كّلالمفتاحیة التي تمّی

وتزداد المیزة التنافسیة المؤسسیة عندما یكتسب العاملون والفرق نفاذا إلى خبراء المعرفة، 

با ما تتضمن تنفیذ مراسلة وتتطلب بعض الحاالت تكنولوجیات تعاونیة أكثر اتقانا في التعقید، وھي غال

آنیة أو برمجیة اجتماع الكتروني، فالمراسلة اآلنیة وسیلة سھلة لبناء التعاون، فھي تزود الموظفین 

  یمكن استخدامھا إلقامة محادثة وحسب شركةيبالقدرة على تبادل رسائل صغیرة في الزمن الحقیق
1IDCلیا في مكان العمل، وأصبح وجودھا أمرا حااستعملھا ة صیغ للمراسلة اآلنیة یبدأ   ھناك عّد

  2.عادیا في حاالت أخرى بما في ذلك خدمات المستفیدین

القوة العاملة المعرفیة وتمكینھا ) توظیف(أما ممارسات إدارة الموارد البشریة فتشمل حیازة 

ما نفذت ھذه ّلوك) تعویضھا(ومكافأتھا ) إدارتھا مھنیا( ، وتطویرھا )قیاس أدائھا( وتقییمھا ) تدریبھا(

دارة معرفة المكتبة، وأثمرت جھودھا أكثر في  وجھ أحسن، كان تأثیرھا أكبر في إالممارسات على

  3.خلق ثقافة تقاسم المعرفة

  :خصائص إدارة المعرفة داخل المكتبات الجامعیــة.3.4.5

تھ األخیرة مع تطور اقتصاد المعرفة ازداد االھتمام بإدارة المعرفة داخل المكتبات باعتبار ھا

ذي أصبحت تواجھھ المكتبات الجامعیة في مصدر من مصادر المعرفة والتعلم، ونظرا للعجز اّل

طي م، أصبحت اإلدارة التقلیدیة ال تغمواجھة احتیاجات المستفیدین وتنوع فئاتھم وتخصصاتھ
                                                   

ھي شركة استشاریة في صناعات تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت، تحّلل توجھات التكنولوجیا وتتنبأ بھا، بحیث  1
یتمكن الزبائن من وضع  إستراتیجیة و اتخاذ القرارات مبنیة على الواقع ولمزید من المعلومات یمكن اإلطالع على 

 : قعالمو
http: //www.idc.com                                                                                                                           

2-idem.p.13  
3- SHANHONG, Tang. Knowledge Management in libraries in 21 st century. [14-

07-2006]. available on Internet: http:// www nlc.gov. Cn/culc/en/indesc. 
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دید للنھوض المتطلبات التسییریة للمكتبة الجامعیة ومن ثم ھناك مكتبات جامعیة سلكت نمط إدارة ج

 ممیزاتھ وخصائصھ ویمكن تلخیصھا فیما  لھ وھو نمطكتبة الجامعیة ودعم البحث العلميبرسالة الم

  :يیل

  .إدارة المعرفة داخل المكتبات الجامعیة) جوھر(إدارة الموارد البشریة قلب  -    أ

 ).لمعرفياإلبداع ا( إدارة المعرفة بالمكتبات الجامعیة ھو دعم إبداع المعرفة  ھدف-ب   

 .تكنولوجیا المعلومات ھي أداة إدارة المعرفة بالمكتبات الجامعیة -ج   

  : المعرفة داخل المكتبات الجامعیةإدارة الموارد البشریة جوھر إدارة-أ

یعتبر المورد البشري، المورد األكثر أھمیة في نظام اقتصاد المعرفة وذلك لما یكتسبھ من قدرات       

عرفة واإلمساك بھا، لذا وجب على المكتبات بصفة عامة والمكتبات الجامعیة ومواھب إلدراك الم

بصفة خاصة االھتمام بھذا المورد وتطویر إمكانیاتھ من خالل وضع برامج للتكوین المھني، والتعلیم 

  جل رفع مستوى ل المكتبة دون استثناء، وذلك من أالمتواصل لكل فریق عم

ى یكون لى اكتساب وإبداع المعرفة، شریطة احترام القیم اإلنسانیة حّتمعرفتھم العلمیة، ودعم قدرتھم ع

 العالقات االجتماعیة وحدھا ھناك تبادل للمعارف بین جمیع الموظفین وبناء عالقات وطیدة بینھم ألّن

لھا القدرة على الوصول إلى المعارف النامیة في أدمغة األفراد ولھا أھمیة في زیادة الكفاءة في العمل 

  .الحسین مستوى العّموت

  : الجامعیــةتاإلبداع المعرفي في المكتبـا-ب

یعتبر اإلبداع المعرفي صمیم مجتمع المعرفة، ویتكون من مجموعة من العملیات تتعلق بإیجاد 

المعرفة، معالجتھا، تخزینھا، وتوزیعھا، والمكتبات الجامعیة بمثابة أداة الربط في سلسلة النظام 

فره من إمكانیات بیئة مناسبة لإلبداع المعرفي سواء بالنسبة للعاملین فیھا، أو العلمي، وھي بما تو

 في دعم البحث العلمي، ومكان اللتقاء نخبة اال فّعاالمستفیدین منھا والباحثین حیث تعتبر مشارك

 تلفة وتطرح إشكالیات عالقة والمجتمع، ومن ثم یفتح المجال للنقاشات والحوارات حول مواضیع مخ



 إدارة المعرفة داخل المكتبة الجامعیة: الفصل الخامس

 - 171 - 

لموظفین للخروج الباحثین والمستفیدین دون إقصاء لأ نقل وتحویل المعرفة بین مختلف فئات یبد

  ).نتائج اإلبداع المعرفي(بحلول ونتائج تساعد في اتخاذ القرارات 

إدارة المعرفة في المكتبة الجامعیة تطور العالقة بین المكتبة والمستفید ویساعد توفر تكنولوجیا 

 مكتبة جامعیة إقامة أو  داخل المكتبة على سرعة تدفق المعرفة ویمكن لكّلالمعلومات واالتصاالت

إنشاء ما یعرف بقواعد المعرفة من أجل الرجوع إلیھا في أي وقت والحصول على إجابات وحلول 

  1.مناسبة

  :تكنولوجیا المعلومات أداة المعرفة داخل المكتبات الجامعیــة - ج

 أبعادھا وقدرتھا من األمور المھمة والمفتاحیة في تناقل كّلیعتبر دور تكنولوجیا المعلومات ب

جوء إلى تي ینبغي االنتباه إلیھا عند الّلالمعرفة والمشاركة فیھا، ولكن ھناك عدد من االعتبارات اّل

  2:يدھا فیما یلتكنولوجیا المعلومات في نقل المعرفة یمكن أن نحّد

  

    :احتیاجات المستخــدمتجاوب تكنولوجیا المعلومات وتناسبھا مع  - 

 تكنولوجیا المعلومات المستخدمة  أن تكون ھنالك جھود مستمرة وحثیثة للتأكد من أّنيینبغ

 مثل تتناسب وتتجاوب مع شتى االحتیاجات اآلنیة والمستقبلیة للمستفیدین، آخذین بعین االعتبار بأّن

  . مواكبة مثل ھذه التغیرات ضروريھذه االحتیاجات تتغیر وإّن

  : وسھولة الوصول إلیھاcontent structure)( بنیة المحتویــات والمضامین -

رض تأمین الوصول ة، والتصنیف تكون ضروریة ومھمة تففي النظم الكبیرة إجراءات الفھرس

  .السریع والسھل للمواد والمعلومات والمعارف المحفوظة في الوثائق

  : متطلبات ومعاییر نوعیة المضامین والمحتویـات-

                                                   
1- SHANHONG, Tang. Idem. 
2- DENNING, Steve. Technology for knowledge Management. [17-07-2008] available 

on Internet: http:www.stevedenning.com.technology knowledge management.html. 
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ینبغي أن یكون ھنالك معاییر ومواصفات في إضافة وإدخال مضامین ومحتویات جدیدة إلى 

  .النظام مما یؤمن السرعة والسھولة في استرجاع المواد المطلوبة

  : تكامل تكنولوجیا المعرفة مع النــظم المتوفــرة-

خیارات ھ من الضروري التوجھ نحو تكامل تكنولوجیا المعرفة ذات الصلة، مع حیث أّن

  .التكنولوجیا المتوفرة والموجودة أصال

  : القــدرة والقابلیة على التوسع والتطـــــور-

 مواقع الشبكة العنكبوتیة الخاصة بلغة :تي یمكن أن تنجح مع مكتبات صغیرة مثلفالحلول اّل

عمل تي تالضرورة مالئمة للمكتبات الكبیرة اّلب  تكونقد الHTML  أو المتشعب  النص المترابط

  .بشكل واسع وعلى مستوى عالمي

  : توافقیــة األجھزة والبرمجیـــات-

 الخیارات المتاحة والمتوفرة متوافقة ومنسجمة مع سعة النطاق ، في أي التأكد من أّن

االتصاالت من جھة وكذلك القدرات الحاسوبیة المتوفرة للمستخدمین من الجھة األخرى، وكذلك 

درات المستخدمین بھدف االستثمار األمثل إلمكانات الوسائل التكنولوجیة التوافق بین التكنولوجیا وق

المتاحة، فبرامج المشاركة بالمعرفة التي تركز على التطویر والتحسین المتزامن لمجمل النظام من 

 والتطبیقات والممارسات البشریة ھو بالتأكید سیكون النظام ةالناحیتین المتعلقتین بالوسائل التكنولوجی

ھما ویمثل المخطط التالي تصورا نذي یركز على جانب واحد فقط مكثر نجاحا من النظام اّلاأل

  :لمتطلبات تكنولوجیا المعلومات في المشاركة بالمعرفة ونقلھا

  

  

  

  

  

 ǧǠǤȲȖǪȵǠȾȲȪȹȿ ǦȥȀȞƫǠǣ ǦȭǿǠȊƫǟ Ž ǧǠȵɀȲȞƫǟ ǠɆǱɀȱɀȺȮǩ ƙȵǖǩ 

 ȳǼǺǪȆƫǟ Ȝȵ ǠɆǱɀȱɀȺȮǪȱǟ ǡȿǠƟ 
Responsive to user 

ƙȵǠȒƫǟ ǦɆȝɀȹ ƘɅǠȞȵ 
Content quality 

 
ǧǠɅɀǪǂǟ ǦɆȺǣ ƙȵǠȒƫǟȿ   

Content structure 
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  )1(.دور تكنولوجیا المعلومات ومتطلباتھا في نقل المعرفة): 09(شكــل رقم

  

  

  :وبـة إلدارة المعرفـةمواصفات المعلومات المطل.4.4.5

تي یقدمھا مركز المعلومات أو ھ بغرض أن تكون المعلومات اّل من التأكید على أّنھنا البّد

 من توفر عدد من المكتبة جیدة ومفیدة، وقابلة لالستثمار المعرفي في أیة منظمة أو مجتمع، البّد

  2:تي نوجزھا في اآلتيالخصائص اّل

ھ  وتعني الدقة النوعیة الدقیقة للمعلومات، على ھذا األساس فإّن:Accuracy: دقـة المعلومات*    

تي تقدم للمستفید في صورتھا الجیدة والصحیحة، وھنا یأتي دور العاملین كون المعلومات اّلینبغي أن ت

                                                   
1 -DENNING, Steve. Idem. 

ـم  -2 امر إبراھیـ دلیجي، ع ة   .  فن تراتیجیتھا التكنولوجی ة وإس س إدارة المعرف ط  ]. 19/07/2008. [أس ى الخ عل

  http:// libwebserve .uob –edu-bh/sla07/ papers-pdf/arabic .:المباشر
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تي ستتحول إلى  مثل تلك البیانات والمعلومات اّلعلى تجمیع ومعالجة البیانات والمعلومات، ألّن

  . والمستفیدین في الحقل المعرفي ھي خالیة من األخطاءالمستخدمین

 العدید من  أّنث حی أّنھا تكون بعیدة عن التحیزي دقة المعلومات تشمل موضوعیتھا أّنكذلك فإ

ز ألفكار أو اتجاھات المعلومات وخاصة في مجاالت العلوم االجتماعیة والسیاسیة، قد تمیل إلى التحّی

  .االتجاھات األخرى المختلفة معھادة بمعزل عن األنظمة ومحّد

ونعني بھ التوقیت المناسب، وتقدیم المعلومات واسترجاعھا للمستفید  Timely: الموقوتــة*   

وصاحب القرار في الوقت المناسب، فتقدیم المعلومات المطلوبة وإن كانت جیدة ودقیقة بطریقة 

  .تفیده في شئ  المعرفي قد المتأخرة وفي غیر موعدھا للباحث أو صانع القرار في المجال

 المعلومات مالئمة الحتیاجات المستفید ومنسجمة مع  أي أّنRelevance:الصالحیة والعالقـة*   

تطلعاتھ والواجبات المطلوبة منھ والواجب أداؤھا على الوجھ الصحیح، وقد تختلف القیمة الموضوعیة 

معین لیس بالضرورة أن یكون  ید والصالحیة من شخص إلى أخر، فما ھو مناسب لباحث ومستف

   أن تتحلى بھ المكتبات ھنا من التأكید على شعارھم البّدمناسبا آلخر، والبّد

 بصفة عامة والمكتبات الجامعیة بصفة خاصة وھو المعلومة المناسبة ، للشخص المناسب في الوقت 

  .المناسب

 عني بھ تأمین كّلون ):compréhensive(أو الشمولیة ) complementary(التكامـــل *   

جوانب احتیاجات الباحث والمستفید وتغطیة مختلف جوانب موضوعھ، دون نقصان في ھذا الجانب 

ذي یبحث عنھ ویحتاجھ، وال تتعارض الشمولیة مع الجوانب األخرى من أو ذاك من الموضوع اّل

مرونتھا ومن الجدیر تھا وسمات المعلومات الجیدة كالصالحیة والصلة الوثیقة بموضوع البحث ودق

  .ما كانت أكثر فائدةھ كلما زادت نسبة االكتمال في المعلومات كّلّنبالذكر أ

  : وقد یضیف بعض المختصین خصائص وصفات أخرى مثل

 أي تكون المعلومات بعیدة عن الغموض واللبس والخلط غیر المبرر مع  )Clarity( الوضوح*   

  .مواضیع أخرى
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  إمكانیة الوصول إلیھا متوفرة وغیر معقدة وال أي أّن)Accessibilité(احةسھولة المنال واإلت*   

تي تقف عائقا في  الصعوبات اّلیحمل الباحث مشتقات كبیرة غیر مبررة في الوصول إلیھا، حیث أّن

  1.سبیل الوصول إلى المعلومات ستكون على حساب التوقیت المطلوب

 المعلومات المقدمة قابلة للمراجعة والفحص والتحقق أي أّن) Verificibility: (قابلــة للتحقیق*   

  .من صحتھا

  :مــراحل إدارة المعرفة داخل المكتبة الجامعیـة.5.5

 مرحلة أھدافھا وغایاتھا، وما  إدارة المعرفة أثناء تطبیقھا ببعض المراحل المختلفة، ولكّلتمّر    

اء المراحل المختلفة إلدارة المعرفة، تتحول من  األصول المعرفیة تتغیر أثنتجدر اإلشارة إلیھ أّن

  المعرفة الحالیة الموجودة داخل المكتبة أو أي منظمة إلى معرفة متكاملة 

مع بعض المصادر والمؤسسات األخرى وتعتمد إدارة المعرفة على أربعة مراحل أساسیة  ومتشابكة

  2:يیمكن تلخیصھا فیما یل

    :مرحـلة المبــادأة.1.5.5

المرحلة تدرك المكتبة أھمیة إدارة المعرفة التنظیمیة، واإلعداد لجھود إدارتھا، في ھذه 

وتشجیع الضغوط البیئیة مثل العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المتغیرة والفنیة، وكذلك التنافس في 

ة جودة الخدمات وحاجات المستفیدین المرتكزة على المعرفة في تطبیق إدارة المعرفة، وتكمن التقنی

الرئیسیة في إدارة ھذه المرحلة في كیفیة إعداد المكتبة لمبادرات ومحاوالت أولیة إلدارة المعرفة، 

 األفراد ویمكن إدراك أھمیة التغییر االستراتیجي عندما یوجد تعاون والتزام تنظیمي من قبل كّل

  .العاملین

                                                   
  .ع نفسھ المرج-1
د العظیم    البیالوي، حسن حسین و   -2 ی    . حسین ، سالمة عب ي التعل ة ف دنیا   دار :  اإلسكندریة .1 ط.مإدارة المعرف اء ل وف

  .129 .ص.2007 ،الطباعة والنشر
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یھ، ویتم تسھیل عملیة تدعیم  األفراد فوتعتبر إدارة المعرفة نشاطا اجتماعیا یتطلب مشاركة كّل

االلتزام والمشاركة عندما یتفق جمیع األفراد حول نفس الھدف والرؤیة، وبالتالي ینبغي على المكتبة 

تحدید األھداف والرؤى المشتركة إلدارة المعرفة وبثھا عبر قنوات االتصال المفتوحة حتى یستطیع 

  .جمیع األفراد العاملین إدراكھا

لجامعیة إلى وضع خطة طویلة المدى للتغییر التنظیمي من خالل إدارة وتحتاج المكتبة ا

معرفتھا التنظیمیة بطریقة إستراتیجیة ونظامیة، ویعتبر بناء فرق عمل في ھذه المرحلة أمرا 

جل انجاز األعمال وتقدیم الخدمات والمھام تفادة من قوى العمل الموجودة من أضروریا، حتى تتم االس

دارة المعرفة تتطلب نشاطا اجتماعیا بالمشاركة التطوعیة ألعضاء التنظیم عندما  إالمختلفة، ألّن

  .یشتركون في نفس الرؤیة واألھداف

د المكتبة الجامعیة الرؤى واألھداف المشتركة إلدارة المعرفة ونشرھا بین وبالتالي یجب أن تحّد

  .األفراد العاملین من خالل قنوات االتصال المختلفة

ھا دارة المعرفة لیست مھمة سھلة ، وذلك ألّنإاجھ من خالل ھذه المرحلة أن مایمكن استنت

 ّن منھا الموارد البشریة، ومن ثم فإتتطلب فترة زمنیة طویلة المدى، وكذلك الموارد التنظیمیة خاصة

ا التنظیم یحتاج إلى وضع خطة طویلة المدى للتغییر التنظیمي وتفعیل التوجھ إلدارة المعرفة استراتیجی

 بناء فرق عمل متخصصة للبدء في إدارة المعرفة، وتوفیر الموارد أصبح ونظامیا، وبالتالي فإّن

  .ضرورة حتمیة باإلضافة إلى أھمیة استخدام القیاس المقارن باألفضل

    :مرحــلة االنتشــار.2.5.5

ف تسھیل تحاول المكتبة في ھذه المرحلة البدء في استثمار وضع البنیة األساسیة للمعرفة بھد

وتحفیز أنشطة المعرفة مثل إیجاد واكتساب، تخزین واستخدام المعرفة، وكون المكتبة قد أعدت إلدارة 

  .ھ یمكن البدء في تنفیذ خطتھا، فإّن)المرحلة األولى(المعرفة 

وفي ھذه المرحلة یركز المدیرون على كیفیة بناء ھذه القاعدة المعرفیة بكفاءة وكیفیة زیادة 

تي تحاول في بدایة ھذه المرحلة بناء قاعدة فنیة تنظیمیة رتبطة بالمعرفة داخل المكتبة اّلاألنشطة الم
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التدریب ، الترقیة الوظیفیة، سیاسات :ل األداء، نظم إدارة الموارد البشریة مثلمخاصة بھا وتش

ملیة إدارة المعاشات، الھیكل التنظیمي المرن، القیادة الموجھة بإرشاد، وتتضمن ھذه المرحلة تحدید ع

  .المعرفة على نطاق واسع بحیث تشمل اإلدارة والسیاسات المرتبطة بھا

واعد البیانات وتحتوي البنیة التحتیة على استخدام تكنولوجیا المعلومات وخصوصا االتصال، وق 

دارة المعرفة، ویمثل تطبیق نظم المعرفة ونظم التخزین لتنظیم وترتیب موارد لتسھیل دعم أنشطة إ

  1.فة أكثر المداخل شیوعاالمعر

  :مرحــلة التكامـــل.3.5.5

ھا أنشطة یومیة لدى المكتبة وتركز یتم في ھذه المرحلة النظر إلى أنشطة المعرفة على أّن

 األفراد العاملین یصبحون معتادین اإلدارة على تكامل المعرفة التنظیمیة وعلى أنشطتھا، وبالتالي فإّن

  .كس على مستواھا ومدى تراكمھاعلى مثل ھذه األنشطة مما ینع

وینصب االھتمام الرئیسي للمدیرین في ھذه المرحلة على كیفیة إحداث نوع من التكامل بین 

 ّننوع المعرفة الموزعة وتجمیعھا في منتجات وخدمات، وعملیات خاصة بالمعرفة نظرا أل

بیئة الخارجیة للمكتبة أو ال(المخرجات النھائیة ھي منتجات أو خدمات على مستوى المكتبة وخارجھا 

، ویمكن تحقیق ذلك من خالل تحدید المجاالت المعرفیة الرئیسیة وربطھا باألفراد والعملیات )عةماالج

 المكتبة ّنن في ھذه المرحلة، فضال عن ذلك فإاإلداریة الرئیسیة، وتمثل الجودة والقیم محورین رئیسیی

(  من بیئة المكتبة  كّالا بصورة مستمرة طالما أّنینبغي أن تراقب المعرفة واألنشطة المرتبطة بھ

  .وخدماتھا تنفق مع متطلبات البیئة الخارجیة) البیئة الداخلیة

 وعلى الرغم من أھمیة تدعیم تكامل وفعالیة أنشطة وإجراءات إدارة المعرفة من قبل جمیع

لمتخصصین للمساھمة في ھ ینبغي علیھا تكوین جماعات عمل من اّناألفراد العاملین في المنظمة، فإ

  .تفعیل جودة المعرفة

  :مرحــلة التداخــــل.4.5.5

                                                   
  .130. ص.  المرجــع نفسھ-1
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تي تمثل التكامل الخارجي حیث تحاول تعتبر ھذه المرحلة آخر مراحل إدارة المعرفة اّل و

الخ، ...الباحثین، المؤسسات البحثیة: المكتبة أن تتكامل مع بعض المكتبات واألفراد الخارجیین مثل

فیر الموارد وتنظیم الوقت واألنشطة لتحسین األداء للوصول إلى المستوى العالمي كما تسعى إلى تو

بما یتناسب مع المنافسة بین التنظیمات المختلفة، وكذلك تركز على المعرفة الرئیسیة ومحاولة إدخال 

  .معارف جدیدة من المكتبات األخرى

الدوافع الكبرى في التحالف  معظم الباحثین على التعلم واكتساب المعرفة كإحدى وقد أكّد

  االستراتیجي، وتوجد أیضا دراسات حالة كثیرة توضح أن صناعات التكنولوجیا الفائقة مثل 

تي تحتاجھا من خالل التشابك والتعاون الدولي، ومن ثم التكنولوجیا الحیویة قد حصلت على المعرفة اّل

  .یسرت نقل المعرفة وتحویلھا بین مختلف أنواع المنظمات

تند على السیاق التنظیمي،  المعرفة وانتقالھا تسأّن" Nonakaنوناكــا "ي ھذا الشأن یؤكد وف

 المعرفة ال یمكن ابتكارھا أو نقلھا بین المنظمات ذات الثقافات المختلفة والھیاكل واألھداف ّنولذا فإ

نظمات المختلفة في المتنوعة، ویعتبر التعلم والمعرفة محفزات قویة للتحالفات اإلستراتیجیة بین الم

 الشراكة من خالل التحالفات  فإّن Badarcoلبداركـو"وطبقا .  وجود صناعات التكنولوجیا الفائقةظّل

یجب أن تعتمد على الثقة، وباإلضافة إلى ذلك تعتبر الرؤیة المشتركة واألھداف الواضحة ھي عوامل 

  1.نجاح ھذه العالقات

ة مقومات متكاملة تتمثل ھما كان نوعھا من خالل عّدتقوم إدارة المعرفة داخل أي منظمة م و

  :في

  البحث عن مصادر المعرفة الداخلیة والخارجیة والتعرف على محتویاتھا ومنتجاتھا المعرفیة

  .ومدى اتفاقھا مع احتیاجات المنظمة وتناسبھا مع متطلباتھا

 وافز لتشجیع األفراد محاولة الكشف عن مصادر المعرفة الكامنة لدى العاملین بھا وتقدیم الح

  .العاملین على تحسین أدائھم

                                                   
  .132. ص. المرجع نفسھ.  البیــالوي، حسن حسین-1
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  تحلیل المحتوى المعرفي المتاح للمنظمة من مصادره الخارجیة والداخلیة ومحاولة التوافق بین

  .مكوناتھ وتنسیق اتجاھاتھ بالتوافق مع التوجھات اإلستراتیجیة للمنظمة

 ات االتصال التنظیمیة المختلفة تنمیة سبل التفاعل والتبادل بین أعضاء المنظمة من خالل قنو

  .ومتابعة تحدیث الرصید المعرفي بنتائج وحصیلة ھذا التبادل

  إدماج المعرفة المتاحة في تصمیم األعمال وخطط األداء، وتحدید مھام العاملین بحیث توضع

 .المعرفة في االستخدام الفعلي، ویتم تنمیتھا وتحدیثھا باستمرار

  قطاعات المنظمة ومستویاتھا المختلفة ونقلھا إلى خارج المنظمة من تعمیم المعرفة المتاحة بین

خالل نشرھا بین الموظفین وتكوین قاعدة معرفیة تمثل المستوى التقني واإلداري المتطور 

  .ذي تتمتع بھ المنظمةاّل

  :تحویــل المعرفة داخل المكتبة الجامعیــة.6.5

اعھا وتطوراتھا من الدوافع األساسیة في تمكین تعتبر تكنولوجیا المعلومات المعاصرة بكافة أنو

عیة واألفراد من بناء وتولید المعرفة، واستخدام الحلول التكنولوجیة لبعض من عناصر مالمكتبات الجا

تي تعتبر ظاھرة معاصرة تطورت عبر العقود القلیلة الماضیة، وتتم عبر بناء وتولید المعرفة، اّل

تي برزت عبر خرى فالتعاون والتشارك بالمعرفة ھي من الحلول اّلاألنترنات وشبكات المعلومات األ

  .On line conferencingand forumتطورات المؤثرات والحوارات والمناقشات على الخط المباشر

  .على سبیل المثال ال الحصر

  :مراحل تحویل المعرفة داخل المكتبة الجامعیة . 1.6.5 

ن  بأربعة مراحل یمكن أ ضمنیة والعكس یمّرتحویل المعرفة من معرفة صریحة إلى و

  1:نوضحھا من خالل الشكل اآلتي

  

  

                                                   
  .121 ص 2006دار المسیرة للنشر والتوزیع، :  عمـان.المدخل إلى إدارة المعـرفة.  العلي، عبد الستارو آخرون-1

ȨɅȀȕ ȸȝ ǦɆȺȶȑ ǦȥȀȞȵ ƂǙ ǦɆȺȶȒȱǟ ǦȥȀȞƫǟ ȰɅɀƠ : ǧǟǒǠȪȲȱǟ
ǦȉǻǿǼȱǟȿÛǦɆȹȿȀǪȮȱɍǟ. 

 ȸȝ ǦɆȺȶȑ ǦȥȀȞȵ ƂǙ ǦȺȲȞƫǟ ǦȥȀȞƫǟ ȯɀƠȨɅȀȕ : ȰǝǠȅɀȱǟ
 ǦɆȞȶȆȱǟ ȏȿȀȞȱǟ ÛȏȀȞȲȱ ǦȲǣǠȪȱǟ ȰǝǠȅɀȱǟ ÛǥǿɀȚȺƫǟ

ǦɅȀȎǤȱǟ)ǦɅɀɅǼɆȦȱǟ(  

ȨɅȀȕ ȸȝ ǦƷȀȍ ǦȥȀȞȵ ƂǙ ǦɆȺȶȒȱǟ ǦȥȀȞƫǟ ȰɅɀƠ : ǧǠȪɆȲȞǩ
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  .أمثلة مساعدة للتكنولوجیات المستخدمة في تحویل المعرفة): 10( شكـل رقم

  Tacit To tacit: تحویـل المعرفة الضمنیة إلى معرفة ضمنـیة: أوال

لمعرفة الضمنیة والتشارك بھا مع اآلخرین ھي  الطریقة النموذجیة األكثر فاعلیة في بناء اّنإ

تي تلعب فیھا تي تكون في الغالب لقاءات غیر رسمیة، واّلاللقاءات وجھا لوجھ والتشارك بالخبرة واّل

ھ ھناك جزءا متزایدا من اللقاءات والتفاعالت بین ّن أإّال. ه األدنىتكنولوجیا المعلومات دورا بحّد

ل االتصال والبحث المباشر، المعروف باسم البرمجیات الجماعیة األشخاص تستخدم إمكانات وسائ

Groupware ض أو عدد من اللقاءات واالجتماعات، وتستخدم مثل ھذه الوسائل إما استكماال لبع 

  .التقلیدیة، وفي بعض األحیان تكون بدیال عنھا

اد للعمل سویة في تي تساعد األفرنوعا ھاما من برامج التطبیق اّل تعتبر البرمجیات الجماعیة

   ما كل الوجوه األربعة من  البرمجیات الجماعیة تدعم إلى حّدمجامیع عمل أو فرق، وإّن

تي تقدم ، اّلlotus notesنقل المعرفة ومن أمثلة البرمجیات الجماعیة المعاصرة لوتس نوتس 

   المشاركة تسھیالت في مجال المشاركة بالوثائق والمناقشات، وتسمح بشتى التطبیقات في مجال

ومن تجارب المشاركة بالمعرفة والخبرة . بالمعلومات وبناء وتنفیذ خدمة التوافق المتزامن أو الدردشة

تي ھي  على الخط المباشر واّليالغنیة ھي التطبیقات الخاصة باللقاءات المتزامنة في الزمن الحقیق
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ت الجماعیة المستخدمة في بناء دات البرمجیاواحدة من خدمات البرمجیات الجماعیة من مشاكل ومحّد

المعرفة الضمنیة والمشاركة بھا تكمن في درجة الثقة المكونة بین المشاركین، وكذلك إیجاد األشخاص 

  .ذین یمتلكون االھتمامات المشتركةاّل

   Tacit To Explicit:تحویـل المعرفة الضمنیـة إلى معرفة صریحة :ثانیــا

تي تتوجھ نحو تحویل المعرفة الضمنیة إلى معرفة صریحة، ّل عملیة التجسید واإلظھار ھي اإّن

تي یمكن فیما بعد طرحھا تشتمل على المعلومات المتعلقة بنماذج فكریة یمكن التشارك بھا، واّل

ونظم المشاركة والبرمجیات الجماعیة األخرى . وإثارتھا والحصول على مردودات من خالل الحوار

وخدمة القوائم وما شابھھما  مجموعات األخبار.  مالتواصل إلى حّدتستطیع أن تدعم ھذا النوع من ا

ھي من األدوات المھمة في الحصول على معرفة ضمنیة غیر معلنة، فمجموعات األخبار والمنتدیات 

المشابھة یمكنھا أن تسھم بالمعرفة من خالل طلبات المساعدة، والوثائق المنتجة من ھذا المنتدى 

 ھم األسئلة واألجوبة في ھذا النوع من المعرفة المفیدة، وإّنعرفة، وغالبا ما تسفیدة للمتصبح أرشفة م

تكنولوجیا المؤتمرات تمكن من اقتناص المعرفة من المجتمع المشارك الواسع أو من مجموعة من 

  .الخبراء القلة المشاركین

  Explicit To Explicit: تحویل المعرفة الصریحة إلى معرفة صریحة: ثالثــا

 تكنولوجیا ھذا المجال تسھم فیھ التكنولوجیا المعاصرة بشكل واسع وواضح على اعتبار أّنو

المعلومات والمعرفة تتعامل مع المعلومات والمعارف المنشورة والمتداولة فھي األقرب إلى المعرفة 

  الصریحة، فحالما یتم فھم واستیعاب واقتناص المعرفة الضمنیة غیر

لتسھم في التقاریر، البرید االلكتروني، العروض . عادة إلى معرفة صریحةھا تتحول  المعلنة فإّن

وصفحات الویب، لتكون متاحة إلى بقیة األفراد والمكتبات األخرى، وقد ساعدت التكنولوجیا في 

  تحسین دوافع المشاركة وتقلیل المعوقات في إنتاج الوثائق االلكترونیة القابلة للمشاركة 

 الطریقة األكثر شیوعا في المشاركة بالمعرفة وتحویل المعرفة الصریحة ن أّنبالمعرفة، وبالرغم م

 التكنولوجیا المعاصرة جعلت من الممكن  أّنالخ، إّال...یحة ھي كتابة الوثائق والبحوثإلى معرفة صر
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استخدام طرق أخرى من المشاركة والتحویل مثل التسجیالت الصوتیة الرقمیة والتسجیالت الفیدیویة 

ذین یمتلكون القدرة على الوصول إلى مثل تي أصبحت سھلة االستخدام واإلنتاج، وخاصة لھؤالء اّلواّل

  .ھذه التكنولوجیات والمعرفة في استخدامھا واستخدام معداتھا

ھ من السھل علیھ الحدیث لجھاز تصویر مثبت ّن اّلذي یمتلك معرفة صریحة قد یجد أفالشخص الخبیر

ة، أو حتى تسجیلھ صوتیا عبر أجھزة االلتقاط سھلة االستخدام والمتوفرة، على الحاسوب، من الكتاب

 ھي التكنولوجیات األكثر أھمیة في نشر المعرفة Data minig toolsفالبحث وأدوات مناجم البیانات 

قد تكون المشكلة الرئیسیة في االستعالم عن الوثائق واسترجاعھا ھو  و. الضمنیة والوصول إلیھا

تي لیس لھا عالقة بالمعرفة الصریحة التي یحتاج إلیھا الباحث واّل تي الر من الوثائق اّلوجود الكثی

  1.یتحرى عنھا، وھذا ما یعرف عادة بمشكلة دقة البحث

 أن تفتح الطریق بمثابة خارطة معرفة ، أو أداة مواقع االلكترونیة یمكن أیضاالمعرفة بال

 أنواع، اعتمادا ةفالعالقات داخل الھرم یمكن أن تكون عّدتصنیف ، مثال ذلك األقسام المنظمة ھرمیا، 

 أھمیة ھذا النوع ة أنواع من العالقات وإّنذي یتضمن عّدعلى التصنیف النموذجي اّلعلى التطبیق، أو 

 للوثائق ذات لبحار والوصواألول یسمح للمستخدم باإل: تجاھینمن التصنیف یمكن أن یكون با

   خارطة المعرفة  فإّن المضنیة، وثانیا دون جھود البحثاالھتمام من

ة تسمح للوثائق أن توضع في سیاقھا المطلوب وذلك یساعد المستخدم في تحقیق مالئمتھا إلى الوظیف

ھ تتطلب ّنومن ھذا المنطلق فإ. Google2 ومن أمثلة التصنیف نذكر محرك البحث المطلوبة

  غي أن یعكس االحتیاجات الفعلیة  التصنیف ینبالمدخالت بواسطة الباحث التأكید على أّن

ھا طریقة مناسبة ومعروفة، یتم من خاللھا بناء نموذج موقع لألعمال، وقد برھنت التصنیفات على أّن

ار إلى المعلومات المطلوبة، ستخدمین والباحثین في البحث واإلبحالكتروني یستطیع مساعدة الم

                                                   
  .124 .ص. المرجع نفسھ. ار العلي، عبد الست-1
  .124 . ص. المرجع نفسھ-2
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لویاتھم، باستخدامھم خطط یعكس أوات تظھر بطریقة ضمن مفاألفراد یریدون رؤیة المعلوم

  .المصطلحات المعروفة لدیھم وھذا التوجھ یقود إلى تولید وإیجاد تصنیفات مناسبة إلدارة المعرفة

  :Explicit To tacit:تحویل المعرفة الصریحة إلى معرفة ضمنیة: ابعار

 فنظام إدارة منیة جدیدةمین والباحثین في إیجاد وتشكیل معرفة ضینبغي أن تساعد التكنولوجیا المستخد

المعرفة ینبغي أن یكون باإلضافة إلى استرجاع المعلومات، أن یسھل التفھم واالستخدام المثمر 

  .وھذا ما یقود عادة إلى المعرفة. للمعلومات

 لك وضع وثیقة في سیاقھا الموضوعيوطریقة معالجة المعرفة الضمنیة یمكن أن تدعم الفھم، مثال ذ

وبة، مما یساعد الباحث والمستخدم ل ، عن طریق استخدام الوثائق المبة األعماوھو خطوة في عملی

تي  واكتشاف العالقة بین الوثائق والمفاھیم اّلمالیة لمعلوماتھاعلى فھم إمكانات التطبیق، أو القیمة االحت

  1.تحملھا ھذه الوثائق یساعد الباحثین في التعلم عن طریق اكتشاف فضاء المعلومات

ة مجموعات من التكنولوجیات باإلمكان استخدامھا في تأمین المعرفة الضمنیة من خالل ّدھنالك ع

أو التعلم  التعلم، وخاصة عن طریق المواقع االلكترونیة الخاصة بما یسمى التعلیم على الخط المباشر

  .عن بعد 

ون الحاجة ففي داخل المكتبات وخاصة الجامعیة یكون للتعلم على الخط المباشر میزاتھ، من د

 ھناك تطبیقات وأدوات أخرى تدعم موضوعات التعلم عن إلى الجھد المبذول في التنقل، كذلك فإّن

  تي تساعد الباحث والمستخدم في فھم بعد، وھنالك أسالیب ووسائل اإلیضاح اّل

المعلومات المعروضة بطریقة أسھل ومن بینھا التصنیف الشجري المتشعب للنصوص المستخدم في 

 إضافة إلى رسوم توضیحیة ومن األمثلة األخرى في محركات البحث التي yahooبحث یاھو محرك 

  .visial net وthemescapeیمكن االستفادة منھا في تحویل المعرفة الصریحة إلى معرفة ضمنیة  

  :مراحــل حصاد المعرفة من خالل التكنولوجیا المتاحة للمكتبة الجامعـیة. 2.6.5

                                                   
  .125.ص.  المرجع نفسھ-1
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ھ حال ّنمكتبة الجامعیة، كذلك فإمین المعرفة في الل مناسب لتولید وتأد المعرفة ھو ححصا

ا ل استراتیجي لتولید المعرفة، حتمن ینظر لھ كحبوال واسعا، فحصاد المعرفة یمكن أشامال یكتسب ق

وحصاد المعرفة یناسب الطرق والتكنولوجیات . یسخر المیزات التكنولوجیة مع السیاقات  ذات العالقة

 القتناص المعرفة الضمنیة المبادرة في األداءات والفعالیات العالیة، محولة تلك الخبرة إلى المستخدمة

  .معرفة صریحة ومن ثم تحویلھا إلى المستخدمین

  1:أما إجراءات ومراحل حصاد المعرفة التسعة في المكتبة أو أي منظمة فتتمثل في

  :تحدید وتشخیص المعرفة :المرحلة األولى*

د على تأمین خارطة للمعرفة تعكس اإلجراءات والمعالجات وكذلك األفراد ویشتمل التحدی

 Know-howعرف كیف معرفة أو تكنولوجیا أذین یقومون بالمعالجات المتعلقة بتكنولوجیا الاّل

 وكذلك نشاطاتھم المھمة شخاص اّلذین یكون أداؤھم في القمةوتشتمل ھذه الخطوة أیضا على األ

  .الحساسة

   :إثـارة وانتزاع المعرفة :انیــةالمرحلة الث*

 عن تد أوال، ثم یطلب من الخبراء إیضاحات وتفصیالالخبراء والنشاطات یجب أن تحّد

النشاطات، والمعرفة ینبغي أن تجمع من مختلف أقسام ومصالح المكتبة وكذلك النشاطات المتعلقة 

  جراءات حصاد باألداءات الممیزة تتابع ویستدل علیھا ومن ثم توضع ضمن خارطة إ

 الوظیفة األكثر ّنركوا بأ مھندسي المعرفة ینبغي أن یدّنكما ھو الحال في النظم الخبیرة فإو. المعرفة

ذین ھم صعوبة في تولید النظام الخبیر ھو إجراءات انتزاع المعلومات من الخبراء األساسیین اّل

اعة تي یستخدمونھا في صنوالقواعد اّلتي یؤدونھا، تي تتعلق بنشاطاتھم اّل، واّلأصحاب األداء األفضل

 ھا ملزمة، حیث أّن ھذه المرحلة ھي األكثر دقة وحراجة، وإّنّنالقرارات، وعلى ھذا األساس فإ

                                                   
1- Denning, Steve 2004. Technology for knowledge management [19/07/2006]. 

Available on Internet: http://www.Stevedenning.com/technologyKnowledge 

management. html 
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ین أصبحوا ھم الخبراء تتمكن من ذالمنظمة أو المكتبة استطاعت أن تتواصل مع أصحاب األداء، واّل

  .مین ثقافة تشجع المشاركة في الخبرةتأ

  :االستحواذ على المعرفة:  الثالثــةالمرحلة*

، ألفضلفي مرحلة االستحواذ أو انتزاع المعرفة یتم االعتماد على أصحاب األداء األعلى أو ا

ھ في ّنحیث أ. ن المعرفة في شكل منظم تنظیما جیدا ینبغي أن تختز ما الخبراء إن أمكن التعبیر،أو رّب

معلومات قد تم استخالصھا من أصحاب األداء األفضل، عملیة انتزاع المعرفة ھناك كمیة جیدة من ال

تي تحتاجھا إلى الحفاظ علیھا وتخزینھا ومن  القرارات الرئیسیة اّل ووھنا یتم التركیز على القواعد

، أفضل الممارسات، النماذج والعینات: تي ینبغي حفظھا وانتزاعھا وتنظیمھاأمثلة أنواع المعرفة اّل

 وتجارب اآلخرین، معلومات عن الوسائل واألدوات المستخدمة، وعن ، ممارساترموز البرمجیات

  1.یف قیمة إلى مستقبل المكتبة عملیة حصاد المعرفة تضطریق اقتناص وتخزین المعلومات فإّن

  :تنظیم المعرفة :المرحلة الرابعـة*

یث یتم تي تم انتزاعھا والحصول علیھا بشكل منطقي حوھنا ینبغي أن تنظم وترتب المعرفة، اّل

بناء المعرفة بطریقة نظامیة یمكن من خاللھا أن تبنى بناءا وظیفیا یسمح إلى أي فرد في المكتبة من 

  .استرجاع المعلومات الضروریة بشكل سریع وكفئ ومناسب

  : تطبیق المعرفة: المرحلة الخامسـة*

درة على إیجاد مین المعرفة في المكتبة ھو أن تكون ھذه المكتبة قا الغرض األساسي من تأإّن

ضمانة للتطبیقات المعرفیة الخبیرة بواسطة أصحاب األداء الممیز، لكي تصبح مثل ھذه المعرفة 

 الجانب المھم في نظام إدارة المعرفة ھو أن ّنفة عند الجمیع وعلى ھذا األساس فإرة ومضاعمكّر

  .تتوسع المعرفة وتنتشر إلى تطبیقات الحقة من قبل العاملین في المكتبة

دة، قد یحتاج أداء وتطبیقات مثل ھؤالء األفراد إلى المساعدة والتوجیھ في انجاز وظیفة محّدو

ما تتطور إلى تعلم الفرد المستخدم ومثل ھذا االتجاه یمكنھ أن تظھر التطبیقات نتائج آنیة، بل رّب وقد ال

                                                   
1 -DENNING, Steve. Idem 
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 ینبغي أن تكون جزءا تيیتطور عن طریق ما یسمى بالمساعدة الحساسة أو الدقیقة في سیاق العمل واّل

،ووسائل  ، والمصطلحاتات للدعم واإلسناد مثل المواصفاتیتجزأ من التطبیق، فھنالك معلوم ال

تي ینبغي أن تكون متاحة عند الطلب لكي یتم تحسین األداء ومن األفضل إعطاء ، واّل، األمثلةحاإلیضا

ى ینبغي أن یأخذھا باالعتبار،  فرد أدلة وإرشادات تفصیلیة، یتم تجمیعھا وكذلك أشیاء أخركّل

  .، وخطوات ینفذھا، وموارد یستشیرھا ویعتمد علیھاأن یتخذھاوقرارات ینبغي 

  :تسجیل المعرفة: المرحلة السادسـة *

 الذاكرة لكي تتماشى مع االستخدام إنعاش) المكتبات(تتطلب التطبیقات المعرفیة في المنظمات 

لى نمو في قاعدة البیانات یھ المستخدم، مما یقود أو یؤدي إذي حصل علوھذا یتطلب تسجیل التعلم اّل

المعرفیة، فإجراءات جمع وحفظ المعلومات ذات العالقة بموضوع البحث أو أي موضوع آخر یكون 

فیھا باإلمكان اقتناص ومتابعة تاریخ األداء والنشاطات والمنجزات وتھیئتھا لالستخدام، وھذه الطریقة 

 تطبیقات ّن ومحیطھا، فتسجیل المعرفة یعني بأ تسبب التعلم في بیئة المنظمةفي الحفاظ على المعرفة

تم عملھا وانجازھا ولماذا تم عملھا، فلن یكون مصیرھا النسیان، فالتوثیق الجید یساعد المستخدم  ما

 أن دة لمواقف مماثلة یمكن أمثلة متعّدعلى فھم كیفیة التعامل مع المواقف المشابھة في المستقبل، وإّن

  .تحلل بشكل إجمالي

  :المشاركة بالمعرفة :المرحلة السابعـة*

 فإن االستحواذ تي تم اقتناصھا وتسجیلھا وتوثیقھا ینبغي أن یتم التشارك بھا، وإّالالمعرفة اّل

 ّنلتكالیف قد ضاعت إضافة إلى ذلك فإ الجھود وا عالقة، وإّنجیل لن یكون ذا تأثیر وذاوالتس

لبحث عن اإلمساك بمعرفة أخرى، وبالتالي استخدام المعرفة القدیمة إلى جانب المشاركة ستقود إلى ا

  .المعرفة الجدیدة، وھذه المعرفة باإلمكان توزیعھا على عموم المنظمة الستخدامھا من قبل الجمیع

   :تقییم طریقة بناء المعرفة :المرحلة الثامنــة*

ا ما یكمل ویتمم إجراءات التغذیة الراجعة، التقییم یمكن أن یتم أثناء التطبیق والمشاركة، وھذ

ففي خطوة االستنباط واالستحواذ ھناك بعض من القواعد المتبعة في صنع القرارات تكون قد جمعت، 
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 التقییم ینبغي أن یشمل التعلم، وذلك ّنمة تتالشى عبر الوقت، لذا فإوھي ذات قیمة محدودة عادة وقی

 تقییم طریقة بناء المعرفة ّنداء الفردي، ومن ھذا المنطلق فإألمن خالل تثمین تأثیر المعرفة على ا

  .ینبغي أن تركز على إسھامات العاملین وأدائھم في المكتبة

  :تحسین طریقة بناء المعرفة :المرحلة التاسعـة*

 عملیة التحسین والتطویر ھي إصالحات مستمرة تؤثر على كافة اإلجراءات والعملیات إّن

وم المكتبة، ومستوى تحسین والتطویر، یمكن تحقیق انسیابیة المعرفة في عماألخرى فعن طریق ال

تحسن والقیم المنظمیة المرتبطة باألفراد والمجموعات سوف تتحسن وتتنامى، وھنا الخدمات سوف ی

 جوانب المعرفة وتطبیقاتھا في  من التأكید على التحسین والتطویر ینبغي أن یشتمل على كّلالبّد

  .المكتبة

 حقیقة أساسیة في الجوانب التنافسیة للدول ا القدرة على تولید وحصاد المعرفة قد أصبحإّن

د على تأمین الموارد وأصبحت المنظمات تترّد لتحقیق التمیز وتقدیم أفضل الخدمات والمنتجات،

  .ة طالما أّنھا ممتلكات غیر ملموسةالمطلوبة لتطویر المعرف

  :خل المكتبة الجامعیةممارســات إدارة المعرفة دا. 3.6.5

  :عیینما و تغیر دور المكتبیین الج إدارة المعرفة-أ

 زوغ نماذج اتصالیة جدیدة ومختلفةیشھد ھذا العصر تغیر كبیر في أشكال المعلومات، مع ب

 BERTNES ،1999 من تغیر في دور المكتبیین الجامعیین حیث یؤكد كّل، وصاحب ھذا التغیر

2000 and  CETUS ( رن وبدون شك ھم ل المعرفة سیحصلون على أھمیة كبیرة في ھذا الق عماأّن

عیین في اقتصاد المعرفة یتمثل في اكتساب معارف حول ماالمكتبیین، أول وأھم دور للمكتبیین الج

 الطرق التقلیدیة تقف عاجزة أمام مواجھة ھذه االحتیاجات، اإلداریین والباحثین واحتیاجاتھم كما أّن

مكتبات الجامعیة تحتاج إلدارة قویة وفعالة لضمان مصادر المعلومات على ومن ثم أصبحت ال

  .اختالف أنواعھا وتقدیم خدمات على أفضل مستوى
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عیین ھو فھم المعلومات والمعارف الخاصة باحتیاجات ماكتبیین الج ما یحتاج إلیھ المإّن

استفساراتھم ومن ثم زیادة لضمنیة لمساعدتھم في اإلجابة على االمستفیدین والوصول إلى المعارف 

بتوسیع  - أكثر من أي فئة أخرى- لبون ان مطمعیوا المكتبیون الجفعالیتھم وكفاءتھم، وبعبارة أخرى فإّن

 Foo and al(معلوماتھم وإدارتھا وھذا مایؤدي حتما إلى تعزیز كفاءات إدارة المعرفة وحسب 

ون إلثبات دورھم في األبحاث من أجل ال معرفة ویحتاج المكتبیین األكادیمیین ھم عّمأّن) 2002

  1.ابتداع الحلول وإصدارھا والتشارك بھا من أجل التكیف مع البیئة الجدیدة

  

  : إدارة المعرفــة وتطبیقھا في المكتبة الجامعیة-ب

الھدف األساسي إلدارة المعرفة داخل المكتبات الجامعیة ھو دفع إتاحة المعرفة التي یمكن أن 

الجامعیین لنقل معارفھم وتحویلھا من ضمنیة إلى صریحة أو جماعیة لكي تصبح تساعد المكتبیین 

  .مھامھم أكثر كفاءة وواقعیة

جل  الضمنیة من أھا تسعى إلى توسیع دور المكتبیین إلدارة جمیع أنواع المعلومات والمعارفكما أّن

فاعلیة من خالل تشاطر تكوین قاعدة معرفة المكتبة، یمكن إلدارة المعرفة أن تجعل المكتبة أكثر 

إدارة المعرفة إلى أّن ) Kim, 1999 and Jantz, 2001( من المعرفة التنظیمیة حیث توصال كّل

، وكیف نالحظ ؟زع المعارف الضمنیة من األشخاص، وكیف یمكن مساعدة من حولھمتوممارساتھا تن

ھمة بالنسبة للمكتبیین  المعارف الضمنیة م، أو باألحرى كیف یمكن تحدیدھا ألّن؟ونقرأ خبراتھم

ب وتفادي ازدواجیة رة أصول المعرفة لدى المكتبة لتجنالجامعیین من أجل اتخاذ القرارات وإدا

  2.الجھود المبذولة أو ما یعرف بالعمل المزدوج
                                                   

1- MAPONYA, Pearl m, knowledge management practices in Academic libraries: a 

case study of the University of Natal, Pretermaritzburg Libraries 2004. 

[14/08/2006]. Available On Internet: http://Bibliotecauniversia–net/htm (bura/ficha) 

parans /id/906539 html. 
2 - MAPONYA, Pearle m. Op.cit  
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، ثم ومن خالل  شيءھنیات أوال وقبل كّلالذعیة تتطلب تأھیل ما الج إدارة المعرفة داخل المكتبة

نھ د المستقبلیة المرغوبة، ھذا من شأدیر االنحراف ما بین الموارد الحالیة والموارتشخیص حقیقي وتق

التمكین من تحدید نقاط القوة ونقاط الضعف للطاقات البشریة المتوفرة وبالتالي توضیح المحاور 

الكبرى للعمل ووضع خطط للتكوین والتدریب والتوظیف، وإدارة مسارات العمل بالنظر لمخطط 

تي تتوفر علیھا، تكون الغایة منھا التحسین الشامل أو الجزئي  واإلمكانیات اّلمكتبة ككّلتنمیة ال

  .للمھارات واإلدماج في العمل

تي تمكن من تقلیص الفجوات فیما یتعلق فمثل ھذا التشخیص قائم على تحدید الوسائل اّل

 تاحة، أو القیام بالتنبؤاأو كسب التزام ووالء المھارات المت) النقل الداخلي للمعارف(بالتحویل

  1.المستقبلیة لتشكیل المھارات من أجل إعادة تأھیلھا

تي صاحبھا تحویل للمھارات أصبحت تشكل رھانا كبیرا للمكتبات اّلفتنمیة الكفاءات اّلتي قد ی

ترید االستمراریة، وھذا یتطلب خلق بیئة داخلیة متعلمة لھا القدرة على التفاعل واقتناص الفرص 

  دة، فنجاح المكتبة یتطلب إرادة إداریة تشجع على التأقلم والتكیف الدائم والمتعّدالمتاح

ي یقود إلى تحدید محاور التنمیة على مدى زمني ذذي یسایر الرھانات اإلستراتیجیة لھا، واّلاألبعاد اّل

افیة تي تكون موضع التأھیل ثم تصمیم خطة موجھة لتحقیق احترمتوسط خاصة بالنسبة للمكتبات اّل

 ریبھا من حدود االمتیاز، ما یمكن قولھ أّنقاألفراد ویكون الغرض منھا محور الفوارق المعرفیة وت

إدارة المعرفة تشكل مسار متكامل ینطلق من المشاركة في اإلبداع واالبتكار، االستقطاب، التشاطر 

  .واستعمال المعرفة ثم تخزینھا للرجوع إلیھا وقت الحاجة

  :ـة ابتكار المعرفـ-ج

عیة ھو تزوید األسرة الجامعیة بالمصادر وخدمات ما الھدف الجوھري للمكتبات الجإّن

ذي یجب اكتسابھ والحصول علیھ  ذلك واّل في كّليالمعلومات لدعم البحث العلمي، والمصدر المفتاح

                                                   
1-Yves Buck, Jean. Le management des connaissances. 3 ed. Paris : Edition 

d’organisation, 2000 p.58 
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یدین ھو المعرفة، والمعرفة في المكتبات تتعلق بمعرفة العملیات واإلجراءات، معرفة تتعلق بالمستف

تي تقدمھا ، ومعرفة تتعلق بالتسھیالت اّل)الرصـید المعلومـــاتي(واحتیاجاتھم، المعرفة بالمجموعات 

 من إیجادھا تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت المتاحة، ھذه األنواع من المعارف یجب توفرھا والبّد

أخرى جدیدة من أجل ترشید یمنع من اكتساب معارف  في قاعدة المعرفة بالنسبة للمكتبة لكن ھذا ال

  .إدارة المكتبة وتحسین خدماتھا وتحقیق التمیز بین المكتبات األخرى المشابھة

 المعارف المكونة لقاعدة معرفة المكتبة تكون موزعة على مختلف مصالح المكتبة یتضح أّن

 لدى جمیع ومترابطة فیما بینھا، كما أنھا لیست حكرا على فرد واحد داخل المكتبة بل ھي موجودة

 ابتكار المعرفة أو -  1: على مـا یلي)Newelle and al 2002(أعضاء فریق العمل وقد أكد كل من 

إیجادھا ھو الحاصل أو الناتج النھائي لتفاعلیة العملیات بمشاركة جمیع األفراد وما یقدمونھ مع 

  . بعضھم في مشروعھم أوخطتھم مع تعاون الجمیع على التنظیم

  .تصال یمكن من مقارنة أفكار الفرد الواحد وخبراتھ مع اآلخرین ومن ثم تبادلھا التفاعل واال- 

 منتوجات وخدمات جدیدة، ة إیجاد المعرفة عملیة مھمة إلدارة المعرفة، ھي مركز المھارات الجدید- 

  . ھا أھم عملیة إلیجاد أفضل األفكار وأكثر فعالیة لعملیات إدارة المعرفةكما أّن

ل على قدرة أو كفاءة وأصالة األفكار والحلول دیدة إلى قاعدة بیانات المعرفة یّد إضافة معارف ج- 

  .لدى المكتبة

لدیھا من قیم وأولویات یمكنھا أن تطور أنظمة التعاون والتشاطر  ما  عندما تقیم المكتبة ماذا تعرف و- 

  .التي تؤدي بدورھا إلى إیجاد معارف جدیدة

 للمكتبات الجامعیة حتى تتمكن من خاللھا فھم احتیاجات  الممكن الرئیسيھيتعتبر المعرفة 

  .المستفیدین

  :المعرفة) اإلمســاك( اقتناص -د

                                                   
1- MAPONYA, Pearl m. Op. cit 
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اإلمسـاك بالمعرفة واقتناؤھا مھم  أّن )Prost roub and Romhardt 2000( من یعتبر كّل

 من ا وتكرارلنجاح وتطویر القاعدة المعرفیة التنظیمیة، فالكثیر من المنظمات كثیرا ما تعاني مرارا

فقدان خبرات قیمة أو ثمینة من خالل مغادرة األفراد لمناصبھم إما بسبب وجود فائض في عدد العمل 

 الكثیر من المعارف مخزنة أو الموظفین، أو التقاعد، أو الوفاة أو غیرھا من األسباب، والحقیقة أّن(

أو اإلمساك بھا وحفظھا في مكان محفوظة في عقول األفراد وكثیرا ما تفقد في حالة عدم استقطابھا 

أفضل طریقة لتجنب الفقدان الجماعي للذاكرة التنظیمیة ھو ) لخا...ملفات عادیة، أو قاعدة بیانات(آخر 

الخبرات أو المھارات وقدرات الموظفین واإلمساك بھا من أجل الذاكرة ) حقیقة(التعرف على ھویة 

  .التنظیمیة للمكتبة

ارف الداخلیة والمنھج  إلى تطویر طرق اإلمساك واستقطاب المعوالمكتبات الجامعیة بحاجة

جل الحفاظ على المعارف الداخلیة واستقطابھا یتضمن جمع سیر ذاتیة لفریق عمل المكتبة العلمي من أ

ما استلزم األمر، في حین یمكن إخراج ومحاولة وضع قاعدة معرفیة للمكتبة مع تجدید مضمونھا كّل

  إخراجھا في شكل تقاریر باإلضافة إلى ذلك المعلومات المتكررة و

 على احتیاجات یمكن بناء قاعدة أخرى خاصة باحتیاجات المستفیدین، كذلك علیھا أن تطور طرق الرّد

مستفیدیھا وابتكار طرق جدیدة وھذا ما یتطلب وعي وإدراك من طرف الموظفین، ویعتبر إیجاد 

  .لمكتبةالمعرفة واإلمساك بھا نقطة البدایة بالنسبة ل

إدارة المعرفة داخل المكتبات اقتــناء أو إیجاد المعرفة یعتبر نقطة أساسیة إلیجاد    

  1:ویمكن أن یتحقق ذلك من خالل) Shanhony 2000(عیةماالج

  .توطید روابط المعرفة مع المكتبات المشابھة والمكتبات المجاورة* 

  .مؤتمرات، ورش العمل، الملتقیات، ال)التكوین(االھتمام ببرامج التدریب * 

  .من خالل الشبكات) التطبیق(االشتراك في مجموعات التنفیذ * 

  .تثمین منتوجات المعرفة ومصادرھا في شكل أدلة ،تقاریر بحوث، وثائق رمادیة* 

                                                   
1- MAPONYA, Pearl m. Op. cit. 
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یة  كیفعمل یتكون من مكتبین جامعیین یدركونالمكتبات الجامعیة تحتاج إلى تجھیز فریق 

التأقلم مع تغیرات القرن الواحد والعشرین أین أصبحت المعرفة ھي  المسائل بنجاح و معتعاملال

  .ذي یوجھ سیر العمل في أي منظمة مھما كان نوعھاالمحرك والمقود اّل

  :منھجیــة فریق العمل داخل المكتبة الجامعیة. 7.5

 مل وما یمكناأصبحت الوحدة األساسیة ألداء الوظائف واألعمال داخل المنظمات ھي الفرد الع

ت التطورات المحیطة بالمكتبات الجامعیة نتیجة ثورة المعلومات والعولمة وما أن یقدمھ، وقد أّد

  .نظام فرق العمل باعتبارھا الوحدة المفضلة لتحقیق التمیزبصاحبھا من تغیرات إلى االھتمام 

مدخل تجمع األدبیات في مجال التمكین على مكانة فرق العمل كإحدى اآللیات األساسیة لتطبیق 

العمل على أكمل وجھ، التطویر والتحسین، وھي لم تعد مجرد موضة عابرة بل أصبحت طریقا ألداء 

  ذین یریدون النجاح في عالم اإلدارة أن یتعلموا بناء واستخدام ن اّلوعلى المدیری

ومن ثم نرید من خالل ھذا العنصر التعرف على المقصود بفریق . فرق العمل بوضعھا أسلوب عمل

  .خصائصھ، أھمیتھ وأھدافھ ل،العم

  :مفھــوم فریق العمـل. 1.7.5

دة نعلم أن الفریق ھو مجموعة من األفراد یعملون مع بعضھم ألجل تحقیق أھداف محّد

مجموعة من األفراد یتمیزون بوجود مھارات : ھّنة، وھناك من عرف فریق العمل على أومشترك

رض واحد  باإلضافة إلى وجود مدخل مشترك للعمل متكاملة فیما بینھم، وتجمعھم أھداف مشتركة وغ

  .فیما بینھم

دة وفرق العمل ھي جماعات یتم إنشاؤھا داخل الھیكل التنظیمي لتحقیق ھدف أو مھمة محّد

تتطلب التنسیق والتفاعل والتكامل بین أعضاء الفریق، ویعتبر أعضاء الفریق مسؤولین عن تحقیق 

  1.ت من التمكین للفریق في اتخاذ القرارا ھناك قدر كبیرھذه األھداف كما أّن

                                                   
ادلزاي- 1 ز . ، ع ي المتمی ة المستقبل : األداء التنظیم ى منظم ق إل ة العرب]: م-د [.الطری ة ، المنظم ة اإلداری ة للتنمی ی

  .5.  ص2003
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ھ عدد معقول من األفراد یتراوح بین اثنین وخمسة وعشرین فردا ّنعلى أ: كما یمكن تعریفھ

تي یقومون بھا وتبدو مظاھر االنتظام یتوفر بینھم نوع من التالحم والتناسق في أوجھ األنشطة اّل

  1.تركةوالتصرف في إطار واحد من المبادئ واألھداف المش

  :نشــأة وتطور منھجیة فرق العمـل. 2.7.5 

تي ظھرت في منتصف القرن العشرین في التوجھ نحو لقد أسھمت النظریات اإلداریة اّل

 مدخل العالقات اإلنسانیة البعد البشري في عملیة التمیز اإلداري االھتمام بالعنصر البشري، فمثال أكّد

جتماعیة للعاملین، وعلى ھذا األساس فقد أضاف قاموس من خالل التركیز على أھمیة الحاجات اال

  العمل الجماعي، فرق العمل وكذلك یشار : ة مثل التمیز اإلداري مصطلحات عّد

وماسلو على االھتمام بالعنصر البشري في المنظمات ) 1949( من ھنري فایول إلى تأثیر كّل

  .ریرھا وإطالقھا من خالل العمل الجماعيلم یتم تح  الطاقة الكامنة للفرد تبقى كامنة ماهباعتبار

استخدام فرق العمل في شكل تعاوني ألداء : ھاف جابلـونسكي إدارة الجودة الشاملة على أّنعّر

األعمال بتحریك المواھب والقدرات الكامنة لكافة العاملین في المنظمة لتحسین الخدمات واإلنتاجیة 

  .والجودة بشكل مستمر

 أوائل من طبق إدارة الجودة الشاملة وحلقات الجودة وفرق العمل وذلك ویعتبر الیابانیون من

وفي تقدیم واضح نحو جماعیة اإلدارة، واإلدارة بروح الفریق تأثیر جھود الدكتور إدوارد دیمنج، ب

 1981یعرف بالنموذج الیاباني في اإلدارة، وذلك في عام   أو ماZالواحد، قدم ولیام أوشي نظریة 

نموذج على االھتمام بالعنصر البشري وإدارة العاملین بطریقة تجعلھم یشعرون بروح  ھذا الوأكّد

  .الجماعة

 نجاز یعتمد على القدراتء واإلداھا نمط تعاوني لألكما تم تعریف إدارة الجودة الشاملة  على أّن

التطور جل تحسین اإلنتاجیة والجودة من خالل فرق العمل، ومع والمواھب المشتركة للعاملین من أ

المتسارع للتقنیة ووسائل االتصاالت وعولمة الفكر اإلداري، وعولمة المنظمات فالزال االھتمام 

                                                   

 6.ص.  المرجع نفسھ-2
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 منحھم مجاال أوسع من الحریة في العمل والتصرف،  وبإشراك كافة العاملین في صناعة النجاح

 1. والتشجیع على المراقبة الذاتیةةوتحمل المسؤولی

 اإلداري وشیوع المفاھیم اإلداریة المتنوعة كان لصالح  التحول یمكن القول أّنةومن ثم

 .االھتمام بالعنصر البشري واالھتمام بھ كعضو ینتمي إلى فریق عمل یتسم بالتعاون

  :الخصـائص فریق العمل الفــّع. 3.7.5

تي تمیزھا عن غیرھا من فرق العمل غیر ة بالعدید من الصفات اّلتتمیز فرق العمل الفّعال

   والخالف یعتبر طبیعیا ویتركز حول ،العالقات تتمیز بالثقة واالحترام والتعاونالفعالة، ف

 المعلومات تتدفق بحریة في كافة أرجاء المنظمة ویتشرك فیھا الموضوعات ولیس األشخاص، كما أّن

كافة أعضاء الفریق وتمتاز بالوضوح وباإلجماع ویلتزم  بھا الجمیع والسلطة تتوقف على الكفاءة 

 عن أي عضو وتكون منتقاة ویمكن ب لقوانین تبادل المنفعة وال تحجعك فیھا الجمیع وال تخضویشتر

  2:إیجاز ھذه الخصائص فیما یلي

  : المعلومــــات-

 إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل وداخل المستویات اإلداریة الواحدة، لوتتدفق بحریة من أسف

  .لصراحة والوضوحویشترك فیھا جمیع أعضاء الفریق وھي قائمة على ا

  : عالقـة األعضـاء-

ا                نھم  حیث یتع ادل بی رام المتب ة واالحت ونون تقوم العالقة بین أعضاء الفریق على أساس من الثق

  .جل انجاز مھمة الفریقمعا ویدعمون بعضھم بعضا من أ

  : جــو العمـــل-

                                                   
1- Devillard, Olivier. La Dynamique des organisations. Paris: édition d’organisation 

2000. p.20-21. 
  .05-04 . ص.1999مكتبة جریر، : القاھرة.1ط . فریق عمل ناجحبناء  .وماس، كویك تــ-2
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 قائم على المشاركة ھ ولكّنغیر قائم على التھدید والمنافسة جو العمل داخل الفریق واضح وإّن

  .وممارسة النقد البناء وبحریة تامة ودون قیود

  :ت اتخـاذ القــرارا-

من خالل االستخدام الجید لمصادر المعلومات یتم اتخاذ القرارات باإلجماع وبالتالي یلتزم 

  .الجمیع بتنفیذ تلك القرارات واستغالل الفرص المتاحة

  : السلــــطة-

 عضو جزء من المسؤولیة في التأكد من سیر الفریق على حمل  كّلال یتفي أي فریق عمل فّع

  .المسار السلیم وبالتالي فالسلطة ھنا یشترك فیھا الجمیع

  : الخــــالف-

ھ ّنعات ولیس حول األشخاص وبالتالي فإنھ یكون حول الموضویعتبر طبیعیا ونافعا، حیث أ

  .یعد ھاما وفي مصلحة بناء الفریق

  

    : الحفـــز-

نجاز إشباع حاجة االنتماء وإتاحة فرص أكبر لإلدھا الفریق وتي حّدجل االلتزام باألھداف اّلز من أالحف

  .من خالل الفریق

  : المكــافآت-

  .وتتركز على إسھام الفریق ككّل

  :ـداعــ اإلب-

  .جل المزید من الخیارات، وھو موجھ نحو إیجاد حلول المشكالتمن أ

  :ریقـول إلى ثقافة الفــالتح .4.7.5

نراھا على  یعاني األفراد أثناء تحولھم إلى فرق عمل من الخوف والسیطرة، ھذه المشكالت ال

ة المشاركة وحجب المعلومات واحتكار المناقشات، السطح ولكن أعراضھا تبرز وتتضح من خالل قّل



 إدارة المعرفة داخل المكتبة الجامعیة: الفصل الخامس

 - 196 - 

متطلبات ما بین األفراد وبین ، وإذا تعمقنا أكثر سنجد صراعا محتدوتفشي السلبیة وكثرة الشكوى

  .تي تترتب على تشكیل الفریقالثقافة الجدیدة اّل

وتواجھ الفرق في فترة التحول مشكالت كثیرة، تكون السمة الغالبة على األداء ھي الترقب، 

یقوم بھ اآلخرون، ومقاومة التغییر  القلق وكثرة األخطاء والتجریب الحذر لألفكار الجدیدة، وتقییم ما

 بھذه  جمیع الفرق تمّر الخوف منھا، إذ أّنبتبر أعراضا صحیة وال یجوالتوتر، ھذه المشكالت تع

   1:المرحلة قبل النقلة الثقافیة المرتقبة وھناك ثالثة مراحل أساسیة یمر بھا فریق العمل

  :یزـر والتحفـ المشاع-أ

یجب أن توصف  روا عن مشاعرھم بحریة تامة، فالمشاعر الّب ألعضاء الفریق من أن یعالبّد

 متوازنا اودة أو السوء، إذ یجب أن یوقن الجمیع بشرعیة مشاعرھم، والفرق الناجحة تولي اھتمامبالج

  .تي تتضمن التعبیر عن المشاعربین إتمام المھام والعالقة بین األفراد واّل

تفضل   الغالبیة الر عن مشاعره السلبیة، ألّنوھناك من یفضل تحمل أعباء إضافیة على أن یعّب

شاعرھا وتود من اآلخرین توفیر مناخ مالئم للتعبیر عن ھذه المشاعر، والیمكن أن تزید الحدیث عن م

  . إذا زادت فرص التعبیر عن المشاعرالثقة إّال

  : مخــاوف المرحلة االنتقالیة-ب

من أھمھا الخوف من المجھول ومن تحمل المسؤولیة والفشل، ومن فقدان السیطرة على 

لفریق الجدید أو القدیم، والخوف من النجاح ومن التغییر ومن تخلي األمور ومن الرفض سواء من ا

  .اآلخرین

  : بنــاء الثـــقة-ج

 یتمیزوا  اآلخرین لن الثقة ھي التأكد من أّن أّن"دوجالس"ھو الوجھ االیجابي للخوف، ویرى 

ستطیع أن ني أأي أّن.  بدونھ بقصد أو بدون قصد، بتعمد أو بدون تعمد، بوعي أواعلي أبدا، سواء تم ھذ

                                                   
سین -1 ة، ح املین . عطی ین الع ستمر   : تمك ویر الم سین والتط دخل للتح ة،    ]: م-د[.م ة اإلداری ة للتنمی ة العربی المنظم

  .46. ص .2003
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أضع موقفي في ھذه اللحظة، ومركزي وتقدیري لذاتي في ھذه المجموعة وعالقاتي مع الفریق 

  .ووظیفتي ومستقبلي، وحتى حیاتي ذاتھا في ید من أثق بھم، وھم قائد الفریق وأعضاؤه

جود د مستوى ثقتنا سواء أكانت تلقائیة أم حذرة، موجودة أم غیر موجودة على إدراكنا لوویتحّد

  1.توازن بین ما نعطي وما نأخذ

والقائد الناجح یسعى لتدعیم روح الفریق لدى مرؤوسیھ بمختلف الوسائل منھا بث روح التعاون بینھم، 

التدریب على العمل المشترك، ورفعھ الروح المعنویة لھم بما یحقق لھم الشعور بالرضا في عملھم، 

لسعي لتحقیق االنسجام ، والتعاون والترابط بینھم وإشعار ودعم التقالید لدیھم، تنمیة عالقاتھ بھم، وا

الفرد بأھمیتھ وتحدید األھداف وتشجیعھم على تحقیقھا والسعي الستغالل مواھب المرؤوسین لدیھ 

  .وغیر ذلك

تي تعمل على بث روح التعاون والعمل بروح الفریق الواحد بین  الناجحة ھي اّل القیادةّنإ

فع معنویاتھم والتعرف على شخصیاتھم ورغباتھم وانجاز األعمال من خالل العاملین وتدرك أھمیة ر

 المنظمة تتكون من كل فرد ھؤالء األفراد لتحقیق األھداف النھائیة للفریق والقائد الناجح یؤمن أّن

كبر عدد ي یمكن لھ كقائد أو كمدیر إشراك أذ نجاحھا یعتمد على المدى اّلّنیھا وإینتمي إلیھا ویعمل ف

  2:ةــ المشاكل وعلى المدیر أن یدرك بعض المفاھیم التالیكن من األفراد في حّلمم

  .فھم الطبیعة البشریة، واالختالف بین األفراد وتنوع احتیاجاتھم ورغباتھم -

 .حاجة األفراد إلى أعمال یقومون بھا ویؤدنھا وھو السبب في تشكیل الفریق -

 . من أجل تحفیزھم وخلق التماسكحاجة األفراد إلى العمل مع بعضھم البعض كفریق -

 فرد في الفریق لھ احتیاجاتھ الشخصیة یجب على القائد التنبھ لھا وإشباعھا من خالل كّل -

 .مشاركتھ مع الفریق

                                                   
  .47 . ص.ع نفسھ المرجــ-1
نفس االجت       .شفیق، محمد  -2 م ال ي عل ات ف اعي اإلنسان والمجتمع مع تطبیق كندریة . م دیث   :اإلس ب الجامعي الح  ، المكت

  .244 .ص.2004
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 .األفراد یحبون كلمات المدیح والثناء -

المكافآت والعقوبات تشكل حساسیة كبیرة لدى األفراد ومع ذلك فھم یملكون حافزا ذاتیا  -

 .لقویا للعم

جعل األعمال بسیطة وسھلة لعدم قدرة األفراد على التعامل مع العدید من الحقائق  -

 .واألمور في آن واحد

 .یثق الناس بحدسھم وأحاسیسھم أكثر من البیانات -

 .اس ال تثق بالقائد إذا كانت أقوالھ ال تتطابق مع أفعالھالّن -

صل إلى  واألكادیمیین في التونلممارسی التأكید على أھمیة فریق العمل تعكس الرغبة الدائمة لإّن

 بھا المؤسسات بما فیھا المكتبات نماذج أداء إداري تأخذ في الحسبان الظروف والمتغیرات التي تمّر

 ثقافة و منھجیة فرق العمل تساھم في التحریك والتنشیط التركیز والتماسك في نفس الجامعیة، ألّن

 تحمیل المسؤولیة وھي لیست غایة بل وسیلة تھدف إلى الوقت، إدارة التحفیز، استغالل المواھب،

  .تحقیق مؤسسة ناجحة لھا ممیزاتھا وخصائصھا بین المؤسسات األخرى
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:خالصة الفصــل   

 اقتصاد المعرفة إلى أن تغیر قیمھا وأن تي تسعى إلى األداء المتمیز في ظّلتحتاج المكتبات الجامعیة اّل

لكي تفعل ذلك ینبغي على األفراد اكتساب مھارات جدیدة، وعلى تستثمر ما لدیھا من أصول فكریة، و

ھم في حاجة إلى تعلم المھارات التي تسمح لھم بإیجاد وإدارة واستخدام المعلومات وجھ التحدید فإّن

 اإلدارة التنظیمیة وخدمات المعلومات سوف تصبح والمعرفة، وإذا ما تم توفیر البیئة المالئمة فإّن

ھا ن تحسین قدراتھم الفردیة والقدرات التنظیمیة للمكتبة، ألّن یستطیع األفراد العاملوفاءة وسوفأكثر ك

عوامل رئیسیة للنجاح في إدارة المعرفة، ویتطلب ذلك التركیز على األصول الفكریة والتنور 

میع تي احتلت مكانة بارزة في جدارة المعرفة، ھذه األخیرة اّلمن أجل إدارة المعلومات وإالمعلوماتي 

 إدارة المعرفة القطاعات و المجاالت وجاءت ثاني التحدیات بعد العولمة، ومن ثم یمكن القول أّن

ما ھي مفھوم یتطلب توفیر المناخ والبیئة المناسبة لھا وسوف لیست باألمر الصعب أو المستحیل إّن

لك التعاون الجاد بین تي تسعى إلیھا ویتطلب ذتكسب المكتبات الجامعیة القدرة على تحقیق األھداف اّل

 .عاملین فیھا من جھة أخرىالمكتبة وبیئتھا الخارجیة أو الجامعة من جھة وبین األفراد ال
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  :الفصل السادس

     -قسنطینة-إدارة المعرفة داخل مكتبات جامعة منتوري  

  

  :تمھیـد

  .التذكیر بأھم اإلجراءات المنھجیة للدراسة.1.6

  .أھم تساؤالت البحث.1.1.6

  .الفرضیات.2.1.6

  .المنھج وأداة جمع البیانات.3.1.6

  .العینة.4.1.6

  .جدولة البیانات وتحلیلھا.2.6

  .ةأھم نتائج الدراس.3.6

  .تاالقتراحا.4.6

  .خالصة الفصل
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  :تمھیــد

إّن المكتبات الجامعیة مثلھا مثل المؤسسات الخدمیة األخرى تسعى لتقدیم أفضل الخدمات وال 

یمكن أن تبقى محایدة للتغیرات اّلتي تحدث في المجتمع وفي المكتبات المشابھة لھا في العالم، وحتى 

 البّد أن یتوفر لھا المعرفة الّالزمة حول طرق التسییر، أنواع الخدمات، تتمكن من البقاء واالستمراریة

فئات المستفیدین وحاجاتھم، الكفاءات المتوفرة الحالیة وحاجاتھا المستقبلیة فإذا ما توفر لھا ذلك 

فستتمكن حتما من النھوض برسالتھا، وتوفیر المعلومات المناسبة التخاذ القرار المناسب، لكن ھذا لن 

 األفراد، ألّنھ وفي ظّل إدارة المعرفة البّد أن تكون تسلوكیاتحقق لھا إّال بتأھیل الذھنیات وتوجیھ ی

القدرة على : لدى الفرد مؤھالت خاصة لتجسید مفھوم إدارة المعرفة داخل مكتباتنا الجامعیة من بینھا

التصال، روح التعاون، تحمل المسؤولیة، امتالك الخبرة والكفاءة في أداء المھام، القدرة على ا

  .والدعوة للعمل الجماعي

إّن نظام إدارة المعرفة داخل المكتبة الجامعیة یدعو إلى إعادة النظر في جمیع العناصر المكونة لھا 

سواء من ناحیة اإلدارة والتسییر أو من ناحیة الخدمات المقدمة الحالیة أو التطلعات المستقبلیة، الشيء 

امعیة بحاجة إلى موارد بشریة على أتم االستعداد لتقدیم ما لدیھا من معارف الذي یجعل المكتبة الج

سواء كانت ضمنیة أو صریحة لتغییر وتطویر المكتبة وفقا الحتیاجات الواقع واالستراتیجیات 

  .المستقبلیة استجابة لمتطلبات مجتمع المعلومات ومجتمع المعرفة

في إدارة المعرفة داخل المكتبة الجامعیة، البّد لنا ومن أجل التعرف على دور اختصاصي المعلومات 

من إجراء دراسة میدانیة مكملة للجانب النظري للتعرف على واقع ھذه المكتبات وما تحتاجھ من 

كفاءات للنھوض بالبحث العلمي وتحقیق ثقافة المعومات في المجتمع، ھذا المورد الذي أصبح یقاس 

  .بھ تقدم وتخلف كّل بلد
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  :تذكیر بأھم اإلجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیةال.1.6

  :التذكیر بأھم تساؤالت البحث.1.1.6

  :تي استدعت إشكالیة البحث طرحھامن بین التساؤالت اّل

ھل ھناك فھم واضح لمفھومي إدارة المعلومات وإدارة المعرفة من طرف اختصاصیي  -

  .؟- قسنطینة- المعلومات بمكتبات جامعة منتوري 

 وین في إدارة المعرفة ھو امتداد للتكوین في علم المكتبات؟ھل التك -

- ما ھي المھارات الواجب اكتسابھا للقدرة على إدارة المعرفة داخل مكتبات جامعة منتوري -

 .؟- قسنطینة

- رة المعرفة بمكتبات جامعة منتوريما ھي التغییرات الواجب إحداثھا من أجل التوجھ نحو إدا -

 .؟- قسنطینة

رة المعرفة تي تواجھ اختصاصي المعلومات وتحول دون تطبیق إدات اّلما ھي الصعوبا -

 .؟- قسنیطنة–بمكتبات جامعة منتوري

  :التذكیر بالفرضیات.2.1.6

  :الفرضیة األولى

  المبادرون إلى إدارة المعرفة في المكتبات الجامعیة ھم المسؤولون على مستوى اإلدارة

  .دالعلیا لما لھم من مھام جوھریة في ھذا الصّد

    :الفرضیة الثانیة

 طریقة معالجة البیانات وتحویل المعارف تجعل التكوین في إدارة المعرفة یختلف عن إّن 

 .المكتبات علم التكوین في

  :الفرضیة الثالثة 

 ات إلیجاد نظام إلدارة المعرفة في المكتبات الجامعیةثقافة تقاسم المعرفة من أھم الممكّن. 
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  :الفرضیة الرابعة 

 تي تحول دون تطبیق إدارةتالك إستراتیجیة لتسییر المكتبة من أھم الصعوبات اّلعدم ام 

  .المعرفة في المكتبات الجامعیة

  :التذكیر بالمنھج وبأداة جمع البیانات.3.1.6

في محاولتنا الحصول على أوصاف دقیقة للظاھرة المدروسة اخترنا الطریق اّلذي بإمكانھ أن یؤدي 

الحقائق، لذا فإّننا استخدمنا في ھذا البحث المنھج الوصفي حتى ندرس بنا إلى الكشف عن بعض 

الحالة الراھنة للظاھرة من كّل جوانبھا وحتى نتعرف علیھا من خالل جمع البیانات، وتنظیمھا، 

تبویبھا، جدولتھا ثم عرضھا مع التحلیل المناسب والموضوعي في إثراء موضوعنا بمعطیات إضافیة 

  .جدیدة

 اإلجابة عن األسئلة المطروحة في إشكالیة الدراسة وفرضیاتھا استخدمنا أداة لجمع وحتى نحاول

البیانات حول الظاھرة المدروسة المتمثلة في االستبانة، وحتى نتمكن من التحقق من الفرضیات 

  : عبر البحث فإّننا وضعنا أسئلة االستبانة في خمسة محاوراالمطروحة والبرھان علیھ

  .یانات خاصة بالمبحوث ب:المحور األول

    . إدارة المعرفة واختصاصي المعلومات:المحور الثاني

  . مھارات إدارة المعرفة:المحور الثالث

    . تقاسم المعرفة أھم ممكن إلدارة المعرفة:المحور الرابع

  . اإلدارة اإلستراتیجیة وإدارة المعرفة:المحور الخامس

 حیث بلغ عدد - قسنطینة–ي مكتبات جامعة منتوري وقد تم توزیع استمارات االستبانة على مكتبی

  . استمارة40االستمارات الموزعة 
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  :العینـة .4.1.6

  1:لقد أخذنا عینة من مجتمع الدراسة كاآلتي

  .01محافظ رئیسي  -

 .08  محـــافظ  -

 .35ملحق بالمكتبات الجامعیة  -

 .38مساعد بالمكتبات الجامعیة  -

  %.    32.80 فردا لتمثل ما نسبتھ 40خذنا منھ مكتبي أ 82حیث بلغ العدد اإلجمالي 

   بیانات خاصة بالمبحوث:المحور األول

الجنس، السن، ( سیتم تناول مختلف الخصائص الدیموغرافیة أو كما یطلق علیھا متغیرات المراقبة 

د تي وضعت في بدایة استمارة االستبیان، وذلك قصد توظیفھا فیما بعد عنواّل...) المستوى التعلیمي

، كذلك الحصول على مثل )المتوسط الحسابي، االنحراف المعیاري( حساب مقاییس النزعة المركزیة 

ھذه البیانات یعتبر بمثابة سیرة ذاتیة اّلتي لھا بالغ األھمیة في تكوین قاعدة المعرفة بالنسبة لموظفي 

  . في استعداداتھلكّل موظف تتحكم... السن، الجنس المستوى التعلیمي،ت متغیراالمكتبة، ألّن

  

  

  

  

  

  

  
                                                   

1 -ƧƥƮǆǃƒ :ǐƧƒƥǗƒ ƜƧƕǃƒ ÜƗǈǒƱǈƪƿ ÜǐƧǍƙǈǆ ƗƶǆƓƞ ÜǇǒƽƲǍǆǃƒ ƗơǄƮǆ ýǍƌƪǆ ƥǒƪǃƒ ƴǆ ƗǄƕƓǀǆ : ƚǃƓƛǃƒ ƾƕƓƱǃƒ ]24-06-
2008 [ ƗƵƓƪǃƒ ǏǄƵ11:00Ɠƪ .  
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27,50%

72,50%

ذكر
أنثى 

  :جدولة البیانات وتحلیلھا. 2.6

  بیانات خاصة بالمبحوث: المحور األول

  :سـالجن-1

  

  النسبة  التكرار  الجنس

  %27.50  11  ذكر

  %72.50  29  أنثى  

  %100  40  المجموع

  .توزیع أفراد العینة وفقا للجنس): 06(جدول رقم 

 من أفراد العینة إناث في حین ال تمثل نسبة %72.50نالحظ أّن نسبة ) 06(من خالل الجدول رقم 

، ھذا یرجع ربما في األساس إلى تركیبة المجتمع الجزائري في حّد ذاتھ، حیث %27.50 الذكور إّال

أّن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور، كما أن تخصص علم المكتبات ھو تخصص مطلوب بكثرة من 

  :ك من خالل الشكل البیاني الموالي توضیح ذلطرف اإلناث مقارنة مع الذكور، وال بأس من

  

  

  

  

   

  

  

  .توزیع أفراد العینة وفقا للجنس): 11(الشكل رقم 
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  :الســن-2

  النسبة  التكرار  فئات العمر

  %47.50  19   سنة35أقل من 

  %15  06   سنة40 إلى 35من 

  %12.50  05   سنة45 إلى 40من 

  %12.50  05   سنة50 إلى 45من 

  %12.50  05   سنة55أكثر من 

  %100  40  المجموع

  .توزیع أفراد العینة وفقا للسن): 07(جدول رقم 

من أفراد العینة أعمارھم % 47.50نالحظ أّن ) 07(من خالل النتائج المحصل علیھا في الجدول رقم 

 سنة، في حین تتساوى النسب بالنسبة للفئات 40سنة و  35 ما بین %15 سنة، ثم نسبة 35أقل من 

 50ذین یزید عمرھم عن  سنة، واّل50 سنة إلى 45سنة، ومن  45  سنة إلى40لممتدة من األخرى ا

محافظ، ( أفراد ھذه الفئات یتقلدون مناصب قیادیة م لكل فئة، ألّن معظ%12.50سنة وھي نسبة 

تي احتلت ، فنالحظ تقارب في السن خاصة بالنسبة للفئة اّل)محافظ بمنصب نوعي، أو محافظ رئیسي

 وتتكون ھذه الفئة من الملحقین والمساعدین ومن ثم من المفروض - سنة35أقل من -  األولىالمرتبة

 ویسھل االتصال فیما بین توقع ھناك تبادل وتشاطر للمعارف ألّن تقارب السن یؤثر على العالقات

وال بأس من توضیح ذلك من خالل .  استعداد للتعلم و المعرفة ھناك كما یمكن أن یكونالموظفین

  :شكل البیاني المواليال
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  .توزیع أفراد العینة وفقا للسن): 12(الشكل رقم 

  :المستوى التعلیمي ألفراد العینة-3

  النسبة  التكرار  المستوى التعلیمي

  %35  14  تقني سامي

  %52.50  21  لیسانس

  D.S.B 02  5%الدبلوم العالي للمكتبیین

  %7.5  03    ماجستیر  

  -  -  دكتوراه

  %100  40  موعالمج

  .توزیع أفراد العینة وفقا للمستوى التعلیمي): 08(جدول رقم 

نالحظ أّن أكبر نسبة من أفراد العینة حاصلین على شھادة لیسانس بنسبة ) 08(من خالل الجدول رقم 

 لدیھم مستوى %07.50 من الحاصلین على شھادة تقني سامي، بینما %35، تلیھا نسبة 52.50%

   أفراد فقط، منھم اثنتین تنتظران تحدید تاریخ المناقشة وفرد واحد ماجستیر أي ثالث

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%

أقل من 35
سنة

من 35 إلى
40 سنة

من 40 إلى
45 سنة

من 45 إلى
50 سنة

أكثر من 55
سنة

S
é

عدد األشخاص



  - قسنطینة –إدارة المعرفة داخل مكتبات جامعة منتوري : الفصل الـسادس

 - 208 - 

35%

52,5%

5%
7,5% 0%

تقني سامي

لیسانس 

D.S.B الدبلوم العالي للمكتبیین

ماجستیر

دكتوراه 

 حاصلین على الدبلوم العالي للمكتبیین، و %5فقط حاصل على درجة ماجستیر في علم المكتبات ثم 

ما تجدر اإلشارة إلیھ أن ارتفاع نسبة األفراد الحاصلین على شھادة لیسانس في علم المكتبات لم یكن 

فة ولكن كان القصد من وراء ذلك ھو كون ھذه الفئة ربما اجتازت مسابقة الماجستیر عن طریق الصد

  . ومن ثم تكون لدیھا فكرة عن إدارة المعرفة"تخصص إدارة المعرفة ونظم المعلومات"

ما نأسف لھ ھو غیاب درجة أو مستوى الدكتوراه في عینة بحثنا، على الرغم من أھمیة ذلك من أجل 

ا الجامعیة، من المفروض أصحاب الدرجات العلمیة العلیا ھم من توكل إلیھم إدارة النھوض بمكتباتن

مكتباتنا الجامعیة، فعلینا أن نتصور واقع مكتبة یدیرھا مدیر لھ كفاءات علیا، لكن ما نالحظھ في 

مجتمعنا الجزائري ھو عزوف كل من یقوم بدراسات علیا ویحصل على المؤھل مباشرة یتوجھ إلى 

  كما أّن المستویات التعلیمیة تتماشى و المناصب  أو أي إدارة أخرى، ویتخلى عن إدارة المكتبةالتعلیم

المالیة الموجودة لدى كّل مكتبة جامعیة  وھنا ترتبط الشھادة المحصل علیھا بعملیة التوظیف فلم یسبق 

بأس من توضیح ال  و. مطلوب فیھ درجة الدكتوراهالن عن منصب مالي بمكتبة جامعیة أن تم اإلع

  :ذلك من خالل الشكل البیاني الموالي

  

  

  

  

  

  

  

  .توزیع أفراد العینة وفقا للمستوى التعلیمي): 13(الشكل رقم 
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  :الدرجة في السلم الوظیفي-4

  النسبة  التكرار  الدرجة في السلم الوظیفي

  %02.50  01  )مدیر(محـافظ رئیسي 

  %12.50  05  محــافظ

  %50  20  ملحق بالمكتبات الجامعیة

  %35  14  مساعد بالمكتبات الجامعیة

  %100  40  المجموع

  .توزیع أفراد العینة وفقا للدرجة في السلم الوظیفي): 09(جدول رقم 

 منھا یشغلون منصب %50 أعلى نسبة من أفراد العینة أو ما یمثل أّن) 09(یتبین من الجدول رقم 

غلوا منصب مساعد بالمكتبات الجامعیة، وقد لمن یش% 35ملحق بالمكتبات الجامعیة، تلیھا نسبة 

داثة مفھوم إدارة المعرفة في مجال المكتبات  ألّنھ وعلى الرغم من حتعمدنا استطالع آراء ھذه الفئة

اكتشفنا من خالل الزیارات المیدانیة  أن ھناك من لدیھ فكرة عن إدارة المعرفة، لكن ھناك من وجد 

من خالل الشرح المقدم و توضیح بعض المصطلحات، وبعد صعوبة في إدراك بعض المفاھیم لكن 

 إدارة المعرفة ال تتقید بدرجة معینة، وإّنما تدعو  الفئة ألّنهاالستبیان التجریبي قّررنا عدم إقصاء ھذ

إلى استغالل وإدماج معارف جمیع الموظفین بالمكتبة أو أي مؤسسة مھما كان نوعھا ألّن الموظف 

بتھ في السلم الوظیفي ال یستھان بمعارفھ الضمنیة وما یملكھ من قدرات، ثم مھما تكون درجتھ أو رت

 وھي خاصة بالمحافظین وھم المسؤولون إما على تسییر المكتبة أو مسؤولون %12.50تلیھا نسبة 

 على تسییر مصلحة من مصالح المكتبة، وھناك من ھو متحصل على درجة محافظ بمنصب نوعي،

 من یتقلد ھذا ، علما أّن%02.50 فقط دتبة محافظ رئیسي وھو منصب واح آخر نسبة فكانت لمرأما

  ).حسب مسؤول مصلحة الموظفین بجامعة منتوري قسنطینة( المنصب سیحال على التقاعد 

على الرغم من توسع مكتبات جامعة منتوري، وزیادة عدد المستفیدین وتعقد االحتیاجات، ومتطلبات 

 سوى منصب محافظ رئیسي واحد وھو مسؤول عن إدارة مكتبة كلیة، اإلدارة في نفس الوقت، ال نجد
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2,5% 12,5%

50,0%

35,0% محافظ رئیسي (مدیر)
محافظ
ملحق بالمكتبات الجامعیة
مساعد بالمكتبات الجامعیة

 بالمكتبة والتوجھ إلى التعلیم، ھمصبالتخلي عن من لن بالموظفیتي تدفعوربما ھذا من بین األسباب اّل

 لھا دورھا في تحفیز األفراد على المزید من العطاء والعمل بكفاءة والتمسك ة الترقیة الوظیفیألّن

 فبعد الحصول على الدرجة المناسبة واّلتي طال انتظارھا یحال الموظف عن لمكتبةبمنصبھم في ا

  : و ال بأس من توضیح ذلك من خالل الشكل البیاني الموالي.التقاعد

  

  

  

  

                 

  

  

  نة وفقا للدرجة في السلم الوظیفيتوزیع أفراد العی): 14(رقم الشكل 

  

  :تخصص أفراد العینة-5

  

  النسبة  كرارالت  التخصص

  %77.50  31  علم المكتبات

  %22.50  09  تخصصات أخرى

  %100  40  المجموع

  .توزیع أفراد العینة حسب التخصص): 10(جدول رقم 

من أفراد العینة ھم من تخصص علم المكتبات، في حین % 77.50أّن ) 10(یتضح من الجدول رقم 

، علم االجتماع، فرنسیة، اإلداریة ومالحقوق والعل:  ھم من تخصصات أخرى مثل%22.50أن نسبة 
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77,5%

22,5%

علم المكتبات
تخصصات أخرى

 في بدایة تدریس علم المكتبات كان یسمح ألشخاص من تخصصات أخرى متابعة الخ، ألّن...علوم

الدراسة في تخصص علم المكتبات في إطار ما یعرف بالدبلوم العالي للمكتبیین ثم القیام بدراسات 

 ھائلة وفي المقابل فقدانھا ألھل مكتبة بإمكانیات وجود علیا، ھذا عامل إیجابي في صالح المكتبة، ألّن

االختصاص لن یغیر شيء، فال بأس أن یكون المكتبي لدیھ شھادات أخرى في علم االجتماع أو 

القانون، أو اللغات لكن ال یمكن أن نطلق مصطلح مكتبي على من لیست لدیھ شھادات في التخصص 

أساتذة قسم علم المكتبات أكبر دلیل على ذلك أغلبیة  .ولیست لدیھ أدنى فكرة عن أساسیاتھ وقواعده

یحملون شھادات الدبلوم العالي للمكتبیین و كانوا یشرفون على تسییر مكتبات جامعة ) قسنطینة(

  . منتوري قسنطینة لكن في الوقت الحالي توجھوا إلى التعلیم لما لذلك من مزایا على اإلدارة و التسییر

ة مھما كان نوعھا، وخاصة بالنسبة  أي مكتبات أساسي من أجل العمل فيإن التكوین في علم المكتب

من ورافد البحث العلمي، وبالنسبة لمكتبات جامعة منتوري قسنطینة  رافدا للمكتبة الجامعیة التي تعتبر

 المشكل ربما یتعلق بالكم الكافي و المناسب سواء ألداء المھام أو فھي تتوفر على المختصین ویبقى

، وحتى غیر المختصین فھم من أھل التخصص ألنھم تلقوا تكوین في علم ة في عدد المستفیدینالزیاد

 وال بأس من . في المیدان یمكن االستفادة منھاھم خبرة في إدارة المكتبة وتجارب عدیدةیالمكتبات ولد

  :توضیح ذلك من خالل الشكل البیاني الموالي

  

  

  

  

  

  

  .د العینة حسب التخصصتوزیع أفرا): 15(الشكل رقم 

  :التربصات أو الدورات التكوینیة-6
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  النسبة  التكرار  )الدورات التدریبیة(التربصات 

  %60  24  لم أحصل على أي دورة تدریبیة

  %7.5  03  دورة تدریبیة واحدة

  %15  06  ندورتان تدریبیتا

  %5  02  ثالث دورات تكوینیة

  %12.5  05  أربعة دورات تدریبیة فأكثر

  %100  40  عالمجمو

  . التدریبیةتتوزیع أفراد العینة وفقا لعدد الدورا): 11(الجدول رقم 

 من المبحوثین لم یتلقوا وال دورة %60أن ) 11(یتبین من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 

 ھناك من تحصل على ، في حین أّنن ممن تلقوا دورتین تدریبیتی%15، تلیھا نسبة ةتكوینیة واحد

 وھم المحافظین المسؤولین على مستوى اإلدارة العلیا %12.50دورات تدریبیة فأكثر بنسبة  أربعة

 ممن تلقوا ثالث دورات %05 ممن تلقوا دورة تدریبیة واحدة، و %07.50ثم . ا المصالحومسؤولو

  .تدریبیة

را وھذا ما  تكوینا مستماذین لم یتلقولن ّای ارتفاع عدد المكتبی،)11(نالحظ من خالل الجدول رقم 

ھ الوسیلة المثلى لمعالجة النقائص المسجلة یستدعي االلتفات إلى التكوین المستمر بمختلف صیغھ ألّن

 على تكوینھم األساسي مدة زمنیة طویلة وبالتالي فھم بحاجة ذین مّرعند المكتبیین، خاصة أولئك اّل

تي یمارسونھا، ما ة اّل متطلبات المھنمعتي تشكل عائقا أمامھم في التأقلم للتكوین لتدارك نقائصھم اّل

 أن یكون لدیھم وعي بأھمیة  المكتبیین على مستوى مكتباتنا الجامعیة البّدیمكن قولھ أیضا ھو أّن

ة كلیة، أو مكتبة قسم  مھما كان نوعھا مركزیة، أو مكتبالتغیرات الحاصلة، فیمكن تحویل المكتبة

 ةمكتبي أن یھتم بتكوینھ الذاتي من خالل القراءمركز نقل الخبرات وتبادل المعارف، یمكن لل

والمطالعة، فقبل أن نفھم أو نطبق ما ندرسھ میدانیا یجب أن نقرأه لذلك یجب على المكتبي أو 

  .اختصاصي المعلومات أن ال ینقطع عن القراءة ویلتزم بھا
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60%

7,50%

15%

5%

12,50%

ة   ى أي دورة تدریبی لم أحصل عل
دورة تدریبیة واحدة  
دورتان تدریبیتان 
ة   ثالث دورات تكوینی
أربعة دورات تدریبیة فأكثر

لھ من أجل التدرب یة وھو عامل الوقت وكیفیة استغالنھك عنصر مھم یساھم في التنمیة المكذلك ھنا

على وسائل عمل جدیدة أو التنقل إلى مؤسسات توثیقیة أخرى لإلطالع أو التربص وتعلم أشیاء 

ذین تلقوا تكوینا وسمحت لھم الفرصة من تعلم أشیاء جدیدة بعد  المكتبیین اّلومھارات جدیدة، كما أّن

أن یستفید منھ الجمیع وتكون لدیھم نھایة فترة التربص یمكن إعداد تقریر عن ھذه الفترة ومن ثم یمكن 

  . و اكتساب معلومات جدیدة یمكن االستفادة منھا في أدائھم لمھامھمفكرة عن موضوع التربص

  :ال بأس من توضیح ذلك من خالل الشكل البیاني الموالي و

  

  

  

  

  

  

  .ات التدریبیةتوزیع أفراد العینة وفقا للدور): 16(الشكل رقم 

  :في المكتبةمدة الخدمة -7

  النسبة  التكرار  مدة الخدمة في المكتبة

  %40  16   سنوات5أقل من 

  %20  08   سنوات10 إلى 05من 

  -  -   سنة15 إلى10من 

  %10  04   سنة20 إلى 15من 

  %30  12   سنة20أكثر من 

  %100  40  المجموع

  .توزیع أفراد العینة وفقا لمدة الخدمة في المكتبة): 12(جدول رقم 
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40%

20%
0%

10%

30%
أقل من 5 سنوات 
من 05 إلى 10 سنوات 
من 10 إلى15 سنة
من 15 إلى 20 سنة
أكثر من 20 سنة

ما تعرفھ المكتبات الجامعیة من تطورات أصبحت في أمس الحاجة إلى  تزاید عدد المستفیدین ونظرا ل

 ما یواجھھا من نقائص وتحقیق رضا مستفیدیھا، ومن ثم أصبحت الجامعة ید عاملة مؤھلة وكفؤة لسّد

  سنة المختصین في المكتبات والمعلومات سواء بالنسبة للحاصلین على شھادةتوظف تقریبا كّل

 نالحظ أّن) 12(لیسانس أو شھادة تقني سامي، ومن خالل النتائج المحصل علیھا في الجدول رقم 

 ممن %30 تلیھا نسبة  من أفراد العینة لدیھم أقل من خمس سنوات خبرة أو خدمة في المكتبة40%

حدیثي ومن ثم نالحظ أن النسبتین متقاربتین حیث یمكن للمكتبیین لدیھم أكثر من عشرین سنة خبرة 

المكتبیین  –ذین لدیھم أكثر من عشرین سنة خبرة، وھم بدورھم التوظیف أن یستفیدوا من المكتبیین اّل

ذین وظفوا حدیثا لما یملكونھ من معلومات حدیثة حول  یمكن أن یستفیدوا من ھؤالء اّل- القدامى

دیدة اّلتي یمكن  والخدمات الجالتخصص وما جرى علیھ من تغیرات وإعطاء معلومات حول المقاییس

أن تحسن من صورة المكتبة، أیضا ما تجدر اإلشارة إلیھ أّنھ على الرغم من وجود موظفین بأكثر من 

عشرین سنة خبرة وال نجد سوى محافظ رئیسي واحد  وھذا حسب النتائج المحققة في الجدول رقم 

  : ك من خالل الشكل البیاني المواليوال بأس من توضیح ذل. )09(

  

  

  

  

  

  

  

  .توزیع أفراد العینة وفقا لمّدة الخدمة في المكتبة): 17(الشكل رقم 
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  :إدارة المعرفة واختصاصي المعلومات: لمحور الثانيا

  . ترمز إلى تكرار/ت: مالحظة
  اإلجـــــــــابــــــة

رة
عبا

 ال
مز

ر
  

  
إدارة المعرفة و اختصاصي 

  المعلومات

موا
جدا

ق 
ف

  

فق
موا

كد  
متأ

ر 
غی

فق  
وا

ر م
غی

  

ض
عار

أ
  

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
ري  

عیا
الم

ف 
حرا

الن
ا

  

    -  -  -  15  25  ت
  1.أ

المعرفة ھي ممتلكات قیمة لتسییر 
  0.48  4.62  -  -  -  37.50  62.50  %  .المكتبة وتنفیذ خطتھا

    -  02  02  08  28  ت
  2.أ

جمع المعلومات عن المستفیدین 
واحتیاجاتھم من أجل استعمالھا 

  .من طرف الجمیع
%  70  20  05  05  -  4.55  0.80  

    -  01  02  09  28  ت
  3.أ

االھتمام بالعنصر البشري و 
اإلیمان بأّنھ مھم لتحقیق التمیّز و 

  .تطویر الخدمات
%  70  22.50  05  02.50  -  4.60  0.70  

    -  04  08  09  19  ت
  4.أ

تشجع المكتبة تبادل اآلراء و 
  1.03  4.07  -  10  20  22.50  47.50  %  .األفكار و العمل الجماعي

    -  -  06  15  19  ت
  5.أ

تفتح المكتبة مجاالت لإلبداع و 
االبتكار و تشجع التكوین المستمر 

  .للعاملین
%  47.50  37.50  15  -  -  4.32  0.72  

    -  01  02  13  24  ت
  6.أ

اتخاذ  القرارات على مستوى 
المكتبة یتمیز بأسلوب التشارك 

  .ةبعیدا عن البیروقراطی
%  60  32.50  05  02.50  -  4.50  0.70  

    -  -  02  18  20  ت
  7.أ

وجود الثقة بین الموظفین في 
المكتبة وبین الموظفین و 

  .المسؤول
%  50  45  05  -  -  4.45  0.58  

    -  -  02  24  14  ت
  8.أ

یبادر المسؤول بتقدیم النصائح و 
  -  -  05  60  35  %  .التوجیھات من أجل أداء المھام

4.30  
  0.55  

    02  05  07  17  09  ت
  9.أ

صال جید بیني و بین یوجد ات
المسؤول فھو یفھمني و یصغي 

  . إلى انشغاالتي
%  22.50  42.50  17.50  12.50  05  3.65  1.10  

    02  08  07  11  12  ت
  10.أ

أرى في المسؤول القدوة للقیام 
  1.24  3.57  05  20  17.50  27.50  30  %  .بمھامي على أحسن وجھ

  ة المعرفة و اختصاصي المعلوماتإدار): 13(الجدول رقم 
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  :ة لتسییر المكتبة وتنفیذ خطتھامالمعرفة ھي ممتلكات قی *1-أ

المعرفة ھي مجموع الحقائق، ووجھات النظر واآلراء واألحكام، وأسالیب العمل والخبرات والتجارب 

لمعلومات رفة لتفسیر اتي یمتلكھا الفرد أو المنظمة وتستخدم المعوالمفاھیم واالستراتیجیات والمبادئ اّل

  .رف أو ھذه الحالةین أو حالة معینة ومعالجة ھذا الظرف معالمتعلقة بظ

ة، فھو عمل مبني على تحلیل المعلومات، ین قدرة ذھنیة بدال من القدرة البدوعمل المعرفة یتطلب

ضروریة  المعرفة  المشاكل وتولید األفكار ونشرھا، ومن المتفق علیھ أّناستعمال الخبرة في حّل

ذي یبنى على أساس معرفي یؤدي دائما إلى التطویر العمل اّل لتنفیذ اإلستراتیجیة المؤسسیة، فوالزمة

  .والتحسین بالنسبة للمكتبة أو أي مؤسسة أخرى

 المعرفة ھي ممتلكات قیمة لتسییر المكتبة  أّن%100أفاد أفراد العینة بالموافقة والموافقة جدا بنسبة 

 أفراد ل على أّن، مما یّد0.48نحراف المعیاري  واال4.62 سابي بلغ المتوسط الحوتنفیذ خطتھا، حیث

العینة یدركون أھمیة المعرفة في تسییر شؤون المكتبة، وھذا ما یدعو إلى التفاؤل كون اختصاصیي 

 المعلومات بمكتبات جامعة منتوري قسنطینة لدیھم وعي بأھمیة المعرفة وضرورة تطبیقھا، ألّن

 أن ندرك أھمیة المعرفة ھي القاعدة األساسیة إلدارة المعرفة، وقبل تطبیق إدارة المعرفة البّدالمعرفة 

  .وفیما تتمثل وكیف یمكن استغاللھا لتحقیق األھداف

استعمالھا من )  إلیھاالرجوع(جمع المعلومات عن المستفیدین واحتیاجاتھم وتنظیمھا من أجل  *2-أ

  :طرف الجمیع

 إیجاد قاعدة معرفة تبة یتوقف أو مرھون بتلبیة احتیاجات مستفیدیھا ومن ثم فإّن نجاح المكنعلم أّن

خاصة بالمستفیدین، فئاتھم واحتیاجاتھم ضروري ومھم من أجل الرجوع إلیھا لوضع خطة إستراتیجیة 

ا على ھذه ون بالموافقة والموافقة جّدمن أفراد العینة یقّر% 90 محكمة، وعلى ھذا األساس فإّن

 %10 ما نسبتھ ، في حین أّن0.80االنحراف المعیاري   و4.55یة حیث بلغ المتوسط الحسابي العمل

  البعض مازالت لدیھم فكرة أّنما یرجع السبب في ذلك إلى أّنغیر متأكدین ویرونھا غیر مھمة، رّب

حصول على  في نھایة السلسلة التوثیقیة وذلك عندما یتقدم بطلب ال حلقة أخیرةإّالالمستفید ال یمثل 
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 لدى المختصین في وثیقة أو وعاء فكري یقدم لھ فقط، وھذه الفكرة من المفروض ال نجدھا

ذي یسعى  المستفید والمعرفة حولھ من أھم عناصر نظام المعلومات ھذا األخیر اّل ألّنالمعلومات،

  .دائما إلى نقل المعلومات إلى مستفیدیھ سواء الدائمین أو المحتملین

د فئاتھم وطبیعة احتیاجاتھم تمكن لومات إذا استطاع أن یعرف مستفیدي المكتبة ویحّدفاختصاصي المع

 یتم الرجوع إلیھا من ضمان تحقیق رضاھم ومن ثم یستطیع إنشاء قاعدة معرفة خاصة بالمستفیدین

  .من أجل ترشید سیاسة االقتناء بالمكتبة

  : التمیز وتطویر الخدماتھ مھم لتحقیقمان بأّناالھتمام بالعنصر البشري واإلی* 3-أ

 أھم ما یمیز ھذا العصر ھو ظھور قوة المعرفة وكیفیة استخدامھا في المنظمات وكیف یتم تكوین إّن

ال المعرفة وما یمتلكونھ من معارف، ومن تي ترتكز بالدرجة األولى على عّمقاعدة المعرفة لھا، واّل

ارد البشریة الموجودة لدیھا وكیفیة الحفاظ ثم وجب على المنظمة مھما كانت طبیعتھا أن تھتم بالمو

  .علیھا وتدریبھا وتحفیزھا

 المورد البشري مھم لتحقیق التمیز ا على أّن بالموافقة والموافقة جّد%92.50أفاد أفراد العینة بنسبة 

ل على ، ھذا ما یّد0.70االنحراف المعیاري   و04.60وتطویر الخدمات حیث بلغ المتوسط الحسابي 

 تغییر، فتوفر المكتبة على كّلل  متینا المورد البشري أساساك وعي من طرف أفراد العینة بأّن ھناأّن

معلومات یؤمنون بدورھم وما توكل لھم من مھام ھو أمر في غایة األھمیة بالنسبة  يیاختصاص

أھمیة  بقیة الموارد تبقى دائما وسائل مساعدة بالنظر إلى لتطویر المكتبة والنھوض بخدماتھا، ألّن

المورد البشري في أداء المھام وتحسین صورة المكتبة بین المكتبات المتشابھة، وكذلك في محیطھا 

 ومن ھو غیر موافق بنسبة %5ذي تنشط فیھ، لكن في نفس الوقت لدینا من ھو غیر متأكد بنسبة اّل

ثة النشأة ما یعود السبب في ذلك إلى كون بعض مكتبات جامعة منتوري قسنطینة حدی رّب02.50%

 تشاؤمیة لمھنة المكتبيما أیضا ھناك من لدیھ نظرة ومازالت غیر مستقرة وتعاني من نقائص، رّب

 التغیرات الحاصلة في جمیع في ظّل ولكنوینظر إلى مستقبل المھنة بمنظار ضیق وجّد محدود، 

 أھم  إذا لم نؤمن بأّنھ أن تكون لدینا عزیمة وقناعة تامة بأّن البّدالمجاالت ولیس مجال المكتبات فقط
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 كمؤسسة خدمیة ترید المكتبةلمعلومات ھو المورد البشري، فعنصر بین عناصر أو مكونات نظام ا

 وحسب النتائج المحققة في الجدول رقم  لن تحرز أي تقدم ما لم یتوفر لدیھا ذلك،االرتقاء بخدماتھا

للسؤال الخاص بتخصص أفراد  من المحور األول الخاص بالبیانات حول المبحوث بالنسبة )10(

فما فائدة التجھیزات إذا لم تكن لدینا  متخصصة في علم المكتبات، %77.50العینة خلصنا إلى أّن 

 وظفھا، وما فائدة تنویع الخدمات إن لم یكن لدینا من یقدمھا على أحسن وجھ، فعلىة نءصر كفعنا

دائما سعى ست مكتبات جامعة منتوري فقط اللیمكتباتنا الجامعیة والمشرفین اّلذین یسھرون على إدارة 

 من معارف و أفكار فمھما كانت قدرات  من أجل تقدیم ما لدیھملفتح مجاالت أمام موظفي المكتبة

  .امھما كانت درجتھبھا  یستھان الموظف ال یجب أن

  : اآلراء واألفكار والعمل الجماعيلتشجع المكتبة تباد *4-أ

ما أصبح التركیز على الفرد الواحد وما یؤدیھ من عمل وإّن  التركیز إدارة المعرفة، لم یعدفي ظّل

منصبا على العمل الجماعي داخل المكتبة أو أي مؤسسة أخرى، ومن خالل العمل الجماعي یفتح 

ما ھي  المجال للموظفین لتبادل األفكار ومناقشة األداء، وما ھي متطلبات أداء العمل المراد انجازه؟ و

  . وتشاطر لآلراء والخروج بأحسن النتائجلومن ثم یكون ھناك تباد... ول ھذا العمل؟معرفة كل فرد ح

 الفرد مھما تكون لدیھ مھارات وقدرات فلن ّني أفضل بكثیر من العمل الفردي، ألمل الجماعالعف

ل العمل الجماعي  أیضا من خال.كملھ شخص آخر من فریق عملھ وھكذاما یتكون لدیھ جمیعھا، ورّب

تج عنھ من تفاعل ومن خالل االتصال المتبادل یمكن الوصول إلى المعارف الضمنیة ومن ثم وما ین

  .تحقیق الھدف والغایة من إدارة المعرفة

 المكتبة تشجع العمل الجماعي ا على أّن من أفراد عینة الدراسة بالموافقة والموافقة جّد%70أفاد 

، لكن ھناك 1.03االنحراف المعیاري   و4.07 وتبادل اآلراء واألفكار حیث بلغ المتوسط الحسابي

ما یعود السبب في ذلك  ذلك غیر مھم وبالتالي فھو غیر موافق، رّب أّن یرى%10 غیر متأكد و 20%

 موظف یعمل في حدود إلى كون مكتباتنا مازالت تركز في إدارة شؤونھا على األسالیب التقلیدیة وكّل

 ھناك من دا، كما أّنبأداء عمل فیھا وھذا العمل یكون محّدتي ھو مسؤول عنھا أو مكلف المصلحة اّل
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 حب الذات أو  من اإلدارة دائما فیھا نوعالموظفین من یفضل العمل الفردي على العمل الجماعي ألّن

 داخل المكتبات بصفة عامة األنانیة، وھي صفة من المفروض تجنبھا بالنسبة الختصاصي المعلومات

  والمساھمة في انجاز و المساعدة یكون مطالبا دائما بالعطاء خاصة أینوالمكتبات الجامعیة بصفة

ل مع بعض  في التعاماألعمال وتحقیق تفوق المكتبة دون النظر إلى مصالح شخصیة وخلفیات

 اعتبار ومن ثم فإدارة المعرفة تدعو إلى تغییر ھا فوق كّلفمصلحة المكتبة ومستفیدو...األشخاص،

 فالمكتبة لیست مكان للعزلة  المجال األوسع للنقاش  وتفتح،ي إلى فكر أكثر تعاونالفكر اإلداري التقلید

 و كّلما كان ھناك احتكاك بین الموظفین كان ھناك اكتشاف لمعارف ما ھي مكان للتشارك والتعاونوإّن

  .جدیدة و استفادة من الخبرات الموجودة 

  :لتكوین المستمر للعاملین دون استثناءتفتح المكتبة مجاالت لإلبداع واالبتكار وتشجع ا *5-أ

تعد نافعة ما لم   اإلبداع في أي مجال یحتاج إلى الموھبة والبراعة والمعرفة لكن ھذه العوامل الإّن

تي یمكن من خاللھا أن نكون  االبتكار ھو الوسیلة الوحیدة اّلیتوفر عنصر االلتزام والمواصلة، وإّن

  .م النجاح في إدارة المكتبة الجامعیة وأي مكتبة أخرىموارد جدیدة، وخدمات حدیثة، ومن ث

ذي توكل لھ عملیة اإلبداع ومن ثم تحویلھ إن اإلبداع المعرفي مجالھ األساسي ھو المورد البشري اّل

إلى نشاط طبیعي یضمن تدفق المعرفة وتحویلھا من معرفة ضمنیة إلى معرفة صریحة بین الموظفین 

ة المناخ التنظیمي الداعم لمثل ھذه الممارسات، كما یلعب التكوین من خالل تشجیع التجریب وتھیئ

المستمر دور مھم في دعم عملیة اإلبداع واالبتكار في المكتبة شریطة أن یكون متاحا لجمیع الموظفین 

 سواء كان من خالل دورات تكوینیة أو تعلیم عن بعد أو تنظیم محاضرات على مستوى المكتبة ألّن

ع قدرات الموظفین وتعزیز مسؤولیة التنبؤ والتخطیط، كذلك إدامة قابلیة األفراد ذلك من شأنھ رف

  .لممارسات إدارة المعرفة ورفع معنویاتھم ألداء مھامھم بكل كفاءة

ل ھذا النشاط داخل المكتبات ا على مثبالموافقة والموافقة جّدمن أفراد عینة الدراسة % 85 یقّر

 غیر متأكدین %15 ، بینما0.72االنحراف المعیاري   و4.32بي الجامعیة حیث بلغ المتوسط الحسا

 مسیطرة على بعض المكتبیین وال تتي مازال السبب في ذلك یعود إلى النظرة التقلیدیة اّلمن ذلك، لعّل
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ما یرون في المكتبة سوى مخزن للكتب توفر الكتاب بعد طلبھ ووسیلة بحثھا الفھرس فقط، وھذا رّب

ھ وحسب النتائج ما إھمال البعض لالھتمام بتكوینھم الذاتي ألّنالتكوین المستمر ورّبھ إلى نقص یعود كّل

 من أفراد العینة لم یحصلوا %60ص بالبیانات حول المبحوث االمتحصل علیھا في المحور األول الخ

 وحسب اعتقاد البعض المكتبة بعیدة )11( واحدة وھذا حسب الجدول رقمإطالقا على دورة تكوینیة

 وھذه مفاھیم یصعب تجسیدھا بمكتباتنا الجامعیة لكن بماذا نفسر التطورات اّلتي اإلبداع واالبتكارعن 

  .حققتھا المكتبات المشابھة في العالم

  :اتخاذ القرارات على مستوى المكتبة یتمیز بأسلوب التشارك بعیدا عن البیروقراطیة *6-أ

ھا عملیة متداخلة في جمیع وظائف اإلدارة لك أّن اتخاذ القرارات ھو محور العملیة اإلداریة، ذإّن

 مرحلة من مراحل ھا تتخذ قرارات معینة في كّلونشاطاتھا، فعندما تمارس اإلدارة وظیفة التخطیط فإّن

وضع الخطة سواء عند وضع الھدف أو رسم السیاسات أو إعداد البرامج أو تحدید الموارد المالئمة أو 

 لتشغیلھا، وعندما تضع اإلدارة التنظیم المالئم لمھامھا المختلفة اختیار أفضل الطرق واألسالیب

 تقسیم اإلدارات سا تتخذ قرارات بشأن الھیكل التنظیمي ونوعھ وحجمھ وأسھدة فإّنوأنشطتھا المتعّد

ذین تحتاج إلیھم للقیام باألعمال المختلفة ونطاق اإلشراف المناسب وخطوط واألقسام، واألفراد اّل

ھا أیضا تتخذ قرارات بشأن تحدید واالتصال وعندما تؤدي اإلدارة وظیفة الرقابة فإّنالمسؤولیات 

تي سوف تجریھا على الخطة والعمل على والتعدیالت اّل المعاییر المالئمة لقیاس نتائج األعمال

 ھي عملیة ال یمكنرارات بالنسبة للمكتبة الجامعیة تصحیح األخطاء إن وجدت، وھكذا عملیة اتخاذ الق

 مشاركة الموظف واستشارتھ حول قرار  بمشاركة الموظفین على مستوى المكتبة ألّنأن تتم بنجاح إّال

ما مجموعة معین تشعره بكیانھ وبقیمتھ داخل المكتبة، فالمكتبة لیست مصلحة واحدة أو قسم واحد إّن

وجود نظام لطرح  من  واحتیاجاتھ ومشاكل یعاني منھا، ومن ثم البّدھ قسم مھاممن األقسام ولكّل

المشاكل ومناقشة األمور العالقة، ومن ثم جمع المعلومات الالزمة التخاذ القرارات المناسبة بعد 

  .االستماع لجمیع األطراف
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ا على أسلوب التشارك في اتخاذ القرارات  بالموافقة والموافقة جّد%92.50أفاد أفراد عینة الدراسة 

 اختصاصي  ومن ثم یمكن القول أّن0.70حراف المعیاري االن  و4.50حیث بلغ المتوسط الحسابي 

 یتخذون قرارات مشتركة بعیدا عن البیروقراطیة - قسنطینة –المعلومات بمكتبات جامعة منتوري 

تي قمنا بھا ه أیضا بعض المشرفین على ھذه المكتبات من خالل المقابالت االستكشافیة اّلوھذا ما أكّد

ھ یتم عقد اجتماعات على مستوى المكتبة في فترات زمنیة وا أّنیث أقّرفي بدایة الدراسة المیدانیة ح

 المستعجلة، لكن ھناك من لدیھ نظام آخر ت شھر باستثناء بعض الحاالة كّلمنتظمة وأغلبھا تكون مّر

لالجتماعات وھو مطبق في مكتبة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة حیث یتم عقد اجتماع كل شھر مع 

 خمسة عشر یوم مع مدیرة المكتبة ة كّل بالمكتبة، لكن ھناك اجتماع آخر یعقد مّرجمیع الموظفین

  ال ننسى ومن خالل النتائج المحققة بالنسبة لھذه العبارة وجدنا أّنىحتو ومسؤولوا المصالح فقط، 

  أن ھناك إدارة البّدھ مادام أّن ھناك من یرى أّنما ألّن غیر موافق، رّب%2.50غیر متأكد و % 5

  .ع من البیروقراطیةیكون نو

  :وجود الثقة بین الموظفین في المكتبة وبین الموظفین والمسؤولین *7-أ

 حیاتنا الیومیة العادیة  فيال یختلف اثنان عن أھمیة الثقة في تحقیق النجاح واألھداف المسطرة سواء

الموظفین وھناك تخوف أو حیاتنا العملیة أو العلمیة، فعندما یكون وسط العمل تسوده صراعات بین 

 ذلك یؤدي إلى خلق نوع من القلق وعدم االستقرار في العمل من التعامل مع بعض األشخاص كّل

  إدارة المعرفة ومن أجل الوصول إلى المعارف الضمنیةوبالتالي یؤثر سلبا على األداء، ونحن نعلم أّن

ویكون ھناك حوار ونقاشات مثمرة، ال  أن یكون اتصال فّعوالبّدال بّد أن یكون ھناك عمل جماعي، 

ثقة بینھم الوھذا لن یتحقق ما لم تكن ھناك ثقة بین الموظفین في القیام بمھامھم والتعبیر عن أفكارھم و

ویكون من  یوفي بوعوده،وھ یثق بقدراتھم  أن یبرھن لموظفیھ أّنذي البّدوبین المسؤول ھذا األخیر اّل

  .وھذا ما یشجع الموظفین على العطاء والعمل بكفاءةذین یقولون ویطبقون ولیس العكس، اّل

 وجود الثقة بین الموظفین في المكتبة وبین الموظفین والمسؤولین ھو  من أفراد العینة أّن%95یؤكد 

 واالنحراف 4.45ا حیث بلغ المتوسط الحسابي فقة والموافقة جّداأمر في غایة األھمیة وذلك بالمو
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 –على إیجاد نظام إدارة المعرفة داخل مكتبات جامعة منتوري ، ھذا ما یشجع 0.58المعیاري 

ما ال یملكون ثقة كافیة بأنفسھم وبالتالي یجدون  بعض األفراد رّب باستثناء بعض الحاالت ألّن- قسنطینة

صعوبة للثقة في من یعملون معھم، وبالتالي فھم یحاولون الحفاظ على ما یملكونھ دون تقدیمھ، لكن 

د وتتضاعف بمعارف أخرى، المعرفة ال تنفذ بمجرد تقدیمھا أو التصریح بھا بل تتجّد وكما نعلم أّن

 كتبةالوظیفة بالموانعدام الثقة یؤدي إلى عدم االستقرار وربما إلى الفشل واإلحباط أو التخلي عن 

من  والتوجھ إلى مكتبة أخرى ومن ثم تخسر المكتبة ما لدى ذلك الفرد من معارف وما اكتسبھ الحالیة

  .خبرة

  :یبادر المسؤول بتقدیم النصائح والتوجیھات من أجل أداء المھام *8-أ

 نجاح المكتبات الجامعیة في بلوغ أھدافھا یعتمد بدرجة كبیرة على مدى كفاءة وفعالیة الموارد إّن

ي مؤسسة حیث یفوق في  ألي العنصر البشري ھو المورد الحقیقالبشریة العاملة بھا، على اعتبار أّن

  . الموارد المادیةھمیتھأ

فاإلنسان بما یملكھ من مھارات وقدرات وبما یتمتع بھ من رغبة في العمل ھو العنصر الحاسم لتحقیق 

و المعومات داخل المكتبة ینقسمون إلى فئات حسب األنشطة والمھام، فمنھم من یالكفاءة، فاختصاص

 ة والفنیة، وتعتمد المكتبات الجامعیة علىیباشر مھام تقدیم الخدمات ومنھم من یضطلع بالمھام التقنی

 الفاعل والمؤثر لمجموعة مختارة من الموارد البشریة ذوي المعرفة والخبرة لشغل وظائف العنصر

  .تي وجدت من أجلھا إلى تحقیق الرسالة اّللین فیھا وتسعىاإلدارة والتوجیھ لمجموع العام

جل ة بتقدیم النصائح والتوجیھات من أ المبادر على أّنا بالموافقة والموافقة جّد%95أفاد أفراد العینة 

 ھذا األمر  وھذا ما یؤكد أّن0.55االنحراف المعیاري   و4.30أداء المھام حیث بلغ المتوسط الحسابي 

ما حتى مسؤولي المصالح، في غایة األھمیة، وعندما نقول مسؤول فال نقصد فقط مدیر المكتبة وإّن

 فھو مطالب أن یكون المثل والقدوة في أدائھا ویجب أن ما كانت درجتھا مھ من یتولى مسؤولیةوكّل

ذین یشرف علیھم ولیس إرغامھم على تكون لدیھ قدرة على خلق الرغبة في العمل لدى الموظفین اّل

  .العمل



  - قسنطینة –إدارة المعرفة داخل مكتبات جامعة منتوري : الفصل الـسادس

 - 223 - 

 موظف یشعر بالمتعة أو تي یتمتع بھا ویجعل كّلعلى المسؤول أیضا أن یزرع في موظفیھ الصفات اّل

 ھذا العمل شاق، ع بأدائھ لعملھ حتى في حالة غیاب مسؤولھ، ویبعد عن ذھنھ أفكار أّناالستمتا

ب العمل وغیر طموح، والعامل یتملص أو یتھرب دائما من تحمل المسؤولیة ، وال یحوالعامل كسول

وفي ھا تؤثر سلبا على سیر العمل ونجاحھ، فالمسؤول داخل المكتبة ھ لدیھ تخوفا، وھذه األفكار كّلألّن

 ھذا األسلوب یجعل یجب أن یكون بمثابة موجة ألداء مھام معینة ألّن إدارة المعرفة  متطلباتظّل

 الموكلة لھ على عكس أسلوب األمر أو  أو المھام الموظف یشعر باالرتیاح والرغبة في أداء المھمة

  .ذي یؤدي إلى النفوراإلرغام اّل

 ذلك یشعر الموظف األھمیة داخل المكتبة الجامعیة ألّنالتشاور بین المسؤول والموظفین أمر في غایة 

تي تؤثر على سلوك الموظفین ومن بینھا اتخاذ  أن یتجنب بعض التصرفات اّل للعمل والبّدءباالنتما

القرارات بشكل منفرد دون الرجوع إلى أحد، الھیمنة على سیر العمل لتحقیق أھداف شخصیة، كذلك 

 بإشرافھ وال یتقبل أي نقد یوجھ إلیھ، وھذا ما  خطوة في العمل ال تتم إّالّل بنفسھ وكأن یكون ال یثق إّال

  .یؤثر على االتصال داخل المكتبة

  :ول فھو یفھمني ویصغي إلى انشغاالتيؤیوجد اتصال جید بیني وبین المس *9-أ

تم في شكل تي ت مجاالت التفاعل التنظیمي واّلاالتصال في المؤسسة ھو مجموع العالقات الشاملة لكّل

 الوسائل التي بحوزتھا بغیة تسھیل تعبیر رسمي مقصود لتحقیق أھداف المؤسسة وذلك بإدماج كّل

  .عملھا الداخلي

 ھناك قدرا ولو قلیال من عدم الرضا في أي تجمع إنساني وفي مجال العمل من البدیھي التوقع بأّن

العمل وظروفھ أو معاملة المشرفین ھناك أشیاء تكون سببا للشكوى واالستیاء لدى الموظفین كنوع 

  .مما یشعر الموظف بھضم حقھ ومما یؤدي إلى التأثیر على سیر العمل

 وبین مسؤولھم، حیث ما على وجود اتصال جید بینھمن أفراد العینة بالموافقة والموافقة جّد% 65یفید 

غیر متأكد بنسبة  ھناك من ھو ذلك أّن 1.10االنحراف المعیاري   و3.65بلغ المتوسط الحسابي 

 مكتباتنا تفتقد لنظام اتصال یتوافق تعارض ذلك ربما ألّن %5 غیر موافق و %12.50 و 17.50%
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ك من یجد صعوبة في االتصال مع ظروف العمل، وكما أظھرت النتائج الخاصة بھذه العبارة فھنا

 حسب %72.50بنسبة  ما السبب في ذلك یرجع إلى كون نسبة كبیرة من أفراد العینة إناث رّببمدیره

 ھناك من یرى أّن وما ھناك نوع من الحساسیة في التعامل، یكون رّب وبالنسبة لھّن)6(الجدول رقم

ھ وفي حالة وجود اتصال جید یمكن أن یستغل وجود اتصال جید داخل اإلدارة ھو شيء مستبعد ألّن

بة ومن ثم یجب أن ذلك من طرف بعض الموظفین لتحقیق أغراض شخصیة على حساب العمل بالمكت

  .ما ھي تابعة للجامعةت مستقلة بذاتھا وإّنس المكتبة لیھ وكما نعلم أّنیتسم االتصال بالرسمیة ألّن

ما یجب أن یكون  داخل المكتبة ال یمكن تطبیق اتصال رسمي في جمیع التعامالت وإّن ما نعلمھ أّنلكن

وعامل المعرفة في نفس الوقت ھو من ھناك نوع من االتصال غیر الرسمي حیث یصبح مدیر المكتبة 

یعمل على تنمیة االتصاالت بینھ وبین مساعدیھ، ویعمل على تعمیق الحوار في قضایا العمل والبحث 

 اإلصغاء إلى انشغاالت الموظفین حول عن حلول للمشكالت وأفكار للتطویر، كما علیھ أن یتقن فّن

ھم، وعلیھ أن یحرص على ضمان استمراریة  المطروحة من طرفتالعمل وأداء المھام واالقتراحا

ي  ذلك یدفعھم إلى توظیف خبراتھم ومعارفھم فوشفافیة الحوار مع جمیع الموظفین دون استثناء ألّن

ألعضاء فریق ) اإلصغاء( إدارة المعرفة تحرص دائما على االستماع ّنأداء الواجبات المكلفین بھا، أل

جابة على تساؤالتھم ومناقشة اقتراحاتھم وھي اإلص على العمل والبعد عن إصدار األوامر و الحر

  .أفضل طریقة للوصول إلى المعارف الضمنیة

  :أرى في المسؤول القدوة للقیام بمھامي على أحسن وجھ *10-أ

ذین توكل لھم إدارة المكتبة  على اختصاصیي المعلومات اّلمن أجل إیجاد نظام إلدارة المعرفة البّد

  األعلى لفریق العمل اّلذي یشرفونتي تعزز مكانتھم بالمكتبة وتجعلھم المثلفات اّلالتحلي ببعض الص

  : نذكر على سبیل المثال ال الحصرتعلیھ ومن بین ھذه الصفا

  القدوة الحسنة لآلخرین من حیث األمانة واألخالق وااللتزام وغیرھا من الصفات الحمیدة

  ).مھنة المكتبیةأخالقیات ال(الواجب توفرھا في مدیر المكتبة 

 القدرة والمھارة اإلداریة العالیة من خالل ممارسة العمل اإلداري بفاعلیة. 
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  العالقات اإلنسانیة عند التعامل مع اآلخرین من حیث التشجیع والتحفیز وإثارة الدافعیة للعمل

 .وإتباع سیاسة الباب المفتوح وخلق العالقات االجتماعیة المتبادلة

 لمحیطة والمواقف بما یحقق أھداف المؤسسةالتكیف مع الظروف ا. 

 تي یمارسونھا وتوفیر المناخ الصحیح لالبتكار تحقیق الرضا الداخلي للعاملین عن الوظیفة اّل

 .واإلبداع وتقدیم األفكار الجدیدة

 الة للعاملین داخل المكتبة في تحلیل المشكالت والتخطیط واتخاذ تحقیق المشاركة الفّع

 .القرارات

 یة واالبتعاد عن الذاتیة والمصالح الشخصیةالموضوع. 

  ة أو السائدة في المكتبةوالمساواة بحیث تصبح السمة الغالبتوفیر العدالة. 

ثقتھم بقدرتھ  یمكنھ أن یؤثر في فریق عملھ ویكسب فإذا توفرت ھذه الصفات في مدیر المكتبة 

لوماتیة وكذلك الدفاع عن ومععلى إدارة المكتبة و توفیر ما تحتاجھ من احتیاجات مادیة  

یق مطالب المھام المكلفین بھا، قھم من تحاحتیاجات موظفیھ من أجل رفع كفاءتھم في األداء وتمكّن

 . تحقیق نجاح المكتبةةومن ثم

 غیر %20ھم یرون في مسؤولھم قدوة للقیام بمھامھم و  من أفراد العینة یوافقون على أّن57.50%

ل  ھذا ما یّد1.24االنحراف المعیاري   و3.57وبذلك بلغ المتوسط  معارضین تماما %5موافقین و 

 على أداء - قسنطینة–دى اختصاصیي مكتبات جامعة منتوري  ھناك نوع من عدم الرضا لعلى أّن

المھام اإلداریة على حساب بمسؤولیھم، ربما یعود السبب في ذلك إلى انشغال بعض المسؤولین 

 لمسؤولین من ال یقوم بمسؤولیاتھ على أكمل وجھ وفي بعضالوظائف األخرى، كذلك ھناك من ا

 بما یعرفھ، خاصة بالنسبة للموظفین  یقصر فیھا وبالتالي الموظف یجد نفسھ ال یكتفي إّالاألحیان

 ھناك من لدیھ أكثر  فھم بحاجة لالستفادة من خبرات مسؤولیھم خاصة وإذا عملنا أّنفحدیثي التوظی

 وھذا حسب النتائج المحققة في المحور األول الخاص ل المكتباتمن عشرین سنة خبرة في مجا

  .)12(بالبیانات حول المبحوث وذلك حسب الجدول رقم
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  :مھارات إدارة المعرفة:المحور الثالث
ابةـــــــــــــــــاإلج  
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 % 10 15 10 25 40 2.30 1.38 ت 04 06 04 10 16
إدارة المعرفة و إدارة 

1.ب  .المعلومات  

 4.45 0.58 ت 20 18 02 - -
 - - 05 45 50 % 

إدارة المعرفة یشجع 
2.ب  .أسلوب التعاون  

 ت 20 17 03 - -
0.62 4.42 - - 07.5 42.5 50 % 

إدارة المعرفة ھي 
دارة المرتبطة اإل

  .بالعملیات
3.ب  

 ت 20 18 02 - -
0.58 4.45 - - 5 45 50 % 

المعرفة تتطلب  إدارة
إستراتیجیة اتصاالت 

  .جیّدة
4.ب  

 ت 07 09 14 10 -
1.03 3.32 - 25 35 22.5 17.5 % 

توجد آلیات لدى المكتبة 
من أجل التقاط 

  .المعارف
5 .ب  

 ت 17 14 04 04 01
1.07 4.05 02.5 10 10 35 42.5 % 

لدي القدرة على 
االتصال مع مختلف 

  .المستویات
6.ب  

 % 20 52.5 20 05 02.5 3.82 0.89 ت 08 21 08 02 01
مھام كّل مصلحة 

7.ب  .واضحة و محّددة  

 ت 26 12 02 - -
0.58 4.60 - - 05 30 65 % 

التعامل مع المستفیدین 
والزمالء یكون بانفتاح 

  .وشفافیة
8 ب  

 ت 16 20 03 - 01
0.79 4.25 02.5 - 07.5 50 40 % 

لدي القدرة على 
االعتراف بتعاون 

  .اآلخرین
9 .ب  

 % 37.5 50 10 - 02.5 4.20 0.81 ت 15 20 04 - 01
لدي الرغبة في البحث 

10ب  .عن المساعدة  

 ت 18 18 04 - -
0.65 4.35 - - 10 45 45 % 

بیق المعرفة أعمل على تط
11 ب  .في أداء مھامي الیومیة  

  مھارات إدارة المعرفة): 14(الجدول رقم
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  :  یتضح أّن إجابات أفراد عینة الدراسة كانت كاآلتي)14(من خالل الجدول رقم 

  : مصطلح مرادف لما یعرف بإدارة المعلومات األمر إّالةإدارة المعرفة ما ھي في حقیق *1-ب

ھ مصطلح مرادف لما یعرق بإدارة المعلومات، ّنلح إدارة المعرفة ألول مرة یبدو أعند سماع مصط

مختصین في المكتبات والمعلومات من لوھذا احتمال وارد ربما بالنسبة لغیر المختصین لكن بالنسبة ل

تي خل اّل إدارة المعلومات الھدف األساسي منھا ھو تأمین المداالمفروض االختالف واضح، ألّن

تضمن الوصول إلى المعلومات في أسرع وقت وأقل جھد وتتعامل بشكل عام مع الوثائق، البرمجیات، 

 إدارة المعرفة تھتم باألصول المعرفیة المتوفرة على الخ، في حین أّن...المواد السمعیة البصریة

المشاركة بھا من مستوى المكتبة وتھدف للوصول إلى المعارف الضمنیة وتوظیفھا بعد اكتشافھا و

ھا تعتمد على تكنولوجیا المعلومات في تنظیم المعرفة ، كما أّناأجل تطویر المكتبة وتحسین خدماتھ

وتبویبھا وحفظھا فیما یعرف بقواعد المعرفة أو مستودعات المعرفة الخاصة بالمكتبة من أجل 

ل معین أو اإلجابة عن  لمشكالرجوع إلیھا في أي وقت والحصول على ما نبحث عنھ سواء كان حّال

دارة المعلومات وإدارة المعرفة ھما وجھان لعملة واحدة،  محّدد، ومن ثم ال یمكن القول أّن إاستفسار

  . ھناك فرق واضح بین بیانات، معلومات، معرفة، حكمةّنة إلى االختالف الموجود بینھما فإباإلضاف

 إدارة المعرفة تعني إدارة لى أّن غیر موافقین ع%25 فقط من أفراد العینة یعارضون و 40%

تي حضرت لمسابقة الماجستیر تخصص إدارة المعرفة ونظم المعلومات ما ھي الفئة اّلمعلومات، رّب

 درایة وعلم بماھیة إدارة المعرفة وأساسیاتھا، أیضا ھناك من لدیھ حب المطالعة  علىوبالتالي تكون

ا و  موافق وموافق جّد%25معرفة، في حین ھناك والقراءة وبالتالي لدیھ فكرة عن ماھیة إدارة ال

 یرى أصحاب ھذا 1.38لمعیاري  واالنحراف ا2.30 غیر متأكد وبذلك بلغ المتوسط الحسابي 10%

  " موضة" مصطلح إدارة المعرفة ھو مجرد  أّنالرأي رّبما

ھا ثورة ھا خلقت ھذه المصطلحات كّلدارة المعلومات وحسبھم فإّن لما یعرف بإخراآلوھو الوجھ 

  كالعولمة و الكوكبة، االنفجار المعلوماتي، : المعلومات ومثلھا مثل باقي المصطلحات األخرى
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وھذه النظرة إلى مصطلح إدارة المعرفة ھي نظرة ... الحرب اإللكترونیة، الجریمة اإللكترونیة

ن نجدھما سطحیة بالنسبة ألھل االختصاص فلو كان ھناك نوع من التأمل أو التعمق في المصطلحی

  . لھما عالقة ببعضھما لكن ال یعبران عن الشيء نفسھیختلفان على الرغم من أّن

إدارة المعرفة فرع علمي یشجع أسلوب التعاون والمشاركة في جمیع موارد المعلومات  *2-ب

  :بالمكتبة

ة المناسبة إدارة المعرفة تدعو دائما إلى االھتمام باألفراد على مستوى المؤسسة، وكذلك توفیر البیئ

 التعاون یولد وجود ا یؤدي إلى تجدید دائم لمحیط العمل، كما أّنللتعاون والتشارك في اإلمكانیات مّم

 ھناك نوع من الثقة واألمانة بینھم ویستفید كل فرد من خبرات زمیلھ حثم یصب من ترابط بین األفراد و

بة من خالل ھذا الترابط وھذا وبالتقرب منھ یكشف ما لدیھ من معارف ومن ثم تكون لدى المكت

 لل االجتماعات التي تفتح نقاشات حو خالنالتعاون بنیة تحتیة بشریة تشجع تبادل اآلراء واألفكار م

 یبدأ نقل وتحویل المعرفة بین مختلف فئات العاملین ممواضیع عالقة وطرح إشكالیات مختلفة ومن ث

  .م مصلحة المكتبةتي تھوالخروج بنتائج تساعد في اتخاذ القرارات اّل

 إدارة المعرفة فرع علمي یشجع أسلوب ا على أّن من أفراد العینة بالموافقة والموافقة جّد%95أفاد 

 واالنحراف 4.45التعاون والمشاركة في جمیع موارد المعلومات بالمكتبة حیث بلغ المتوسط الحسابي 

 بحاجة إلى إیجاد - قسنطینة      وري  المختصین بمكتبات جامعة منت ھذا دلیل على أّن0.58المعیاري 

 وھذا بدوره عامل مھم كنظام إلدارة المعرفة حیث وافقوا علیھ كونھ أسلوب یشجع التعاون والتشار

 خاصة بعد - قسنطینة–ل على وجود استعداد لتطبیق إدارة المعرفة داخل مكتبات جامعة منتوري یّد

 وجدنا أّن ما )13( من الجدول رقم )4.أ(لعبارة النتائج المحصل علیھا في المحور الثاني، فحسب ا

 من أفراد العینة یوافقون و یوافقون جّدا على أّن مكتبتھم تشجع تبادل اآلراء و األفكار و %70نسبتھ 

 یوافقون على اتخاذ القرارات على مستوى المكتبة یتمیز %92.50العمل الجماعي باإلضافة إلى أّن 

  . من الجدول نفسھ)6.أ(طیة وذلك حسب العبارة بالتشارك بعیدا عن البیروقرا
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 معرفة بخدماتھا والمتطلبات الالزمة، وھو   لدیھ منفاختصاصي المعلومات داخل المكتبة ھو الوحید

ذي یملك معارف عن المستفیدین واحتیاجاتھم وھو من تكون لدیھ معرفة حول االحتیاجات الوحید اّل

 مختص لدیھ معارف مختلفة وبالتشارك بھا یمكن تحقیق كون كّلالمستقبلیة للمكتبة وغیرھا، ومن ثم ی

مكتبات جامعة ة للمكتبة و توسیع دائرة المعارف ومن ثم تكون كّل مكتبة من فائدة كبیرة بالنسب

المعرفة ( أي املین لھا وحدھم الحھمال معرفة ألّنمنتوري مطالبة بالحفاظ على ما لدیھا من عّم

تطبیق إدارة ألّن ،  داخل المكتبةدان أحدھم یكون لھ أثر كبیر على األداء ثم فقن وم)ن لھاوالمنظمو

 .المعرفة في أي مؤسسة مھما كان نوعھا یرتكز على استعداد موظفیھا وما یمتلكونھ من معارف

 اوتخزینھ إدارة المعرفة ھي اإلدارة المرتبطة بعملیات إیجاد المعرفة، تنظیمھا، استخدامھا، *3-ب

  .ع إلیھا وقت الحاجةمن أجل الرجو

 إدارة المعرفة من خالل من خالل ھذا التعریف یمكن اشتقاق أدوار اختصاصي المعلومات في ظّل

 ھذه األدوار ال تتوقف على مھمة واحدة أو تي یقوم بھا، لكن ما تجدر اإلشارة إلیھ أّنالعملیات اّل

 على اإلمساك بالمعرفة ما تتطلب فریق عمل متعاون ومتواصل في جھوده قادرشخص واحد إّن

وتفسیرھا وتحویلھا لتكوین معرفة جدیدة ویكون على استعداد دائم للمشاركة بھا داخل المكتبة وحتى 

خارجھا مثال في إطار التعاون مع مكتبات مشابھة من خالل الملتقیات، أیام دراسیة، التعاون 

تي تسھل تدفق ا من النشاطات اّلوغیرھ... االلكتروني مثال البرید االلكتروني، مجموعات نقاشات

  .المعرفة

 إدارة المعرفة ھي مجموعة العملیات  من أفراد العینة على أّن%92.50ا أفاد بالموافقة والموافقة جّد

 استخدامھا وتخزینھا للرجوع إلیھا وقت الحاجة، وذلك ،، تنظیمھاتي یمكن من خاللھا إیجاد المعرفةال

 وھذا ما یدعو للتفاؤل كون المختصین بمكتبات 0.62معیاري  وانحراف 4.42بمتوسط حسابي بلغ 

ما أیضا تي تشتق منھا األدوار المنوطة بھم، رّبجامعة منتوري یوافقون على مثل ھذه العملیات واّل

  .ھا نفسھا مراحل معالجة المعلوماتّنھناك من یراھا أ
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س فقط الجامعة ككل ولیأن یبرز دوره في  إدارة المعرفة یمكن الختصاصي المعلومات في ظّل

المكتبة، ومن یكون على استعداد سوف یحظى بالكثیر من النجاح حیث یمكنھ إعداد الكشافات 

والمستخلصات الوصفیة أو التحلیلیة للمعرفة واألفكار والمقترحات إلبراز أھم عناصرھا ومحاورھا 

معالجة والتحلیل لألفكار ووضع العملیة والعلمیة وأھدافھا، كما یمكنھ صیاغة استمارة تعكس عملیة ال

ھ من معرفة في منھجیة لكالمقاییس المتعلقة بتبریر المقترحات واألفكار الجدیدة وتحكیمھا بما یمت

  .البحث العلمي

ة لكي تضمن سیر المعرفة المناسبة في  إستراتیجیة اتصاالت جّیدإدارة المعرفة تتطلب *4 -ب

  :وقتھا

ال بین الموظفین فیما بینھم وبین  بوجود اتصال فّع یتحقق إّال إیجاد نظام إلدارة المعرفة الإّن

 في غیاب االتصال یكون ھناك حبس واحتكار للمعارف وعدم االستفادة الموظفین واإلدارة العلیا ألّن

منھا وتبقى حكرا على مالكیھا، ووجود اتصال داخل المكتبة یعني تعریف الموظفین بما یجري داخل 

ؤدي على زیادة التفاھم والثقة، مما ینعكس على زیادة تدفق المعلومات والمعرفة المكتبة وھو أمر ی

د لدیھ ویساھم بما یعرفھ دون ترّد وزیادة  كفاءة الخدمات، والشك في أن كل مكتبي سیسعى لتقدیم ما

یر د مزایا كثیرة بالنسبة لمد، كما یحقق االتصال الجّین ھناك تقلیل للمشاكل وربح للوقتومن ثم یكو

 القیادة المكتبة من خالل المشاركة مع الموظفین الذین یشرف علیھم والتأثیر فیھم بالصورة الكافیة ألّن

تسیر  ھدف مشترك، فالقیادة الالتأثیر في اآلخرین من أجل تحقیق اإلداریة الناجحة تمثل القدرة على 

  .ر بھمیضا یتأث في تابعیھ وأفالمدیر یؤثر ما تسیر في اتجاھین،في اتجاه واحد وإّن

 إدارة المعرفة تتطلب إستراتیجیة اتصاالت جیدة،  على أّن%95ا أفراد العینة بنسبة وافق جّد وافق و

، وھذا مؤشر دال على اھتمام 0.58االنحراف المعیاري   و4.45حیث بلغ المتوسط الحسابي 

غبتھم في إیجاد اتصال یة وراختصاصي المعلومات بمكتبات جامعة منتوري قسنطینة بالعملیة االتصال

ھدف إلى تبادل المعلومات والمعرفة من خالل استخدام أسالیب منظمة تكسبھم مھارات مھنیة فعال ی

فقط % 65 ألّن ما نسبتھ ات إدارة المعرفةغایتھا زیادة إتقان العمل ومن ثم تحقیق ممكن ھام من ممكّن



  - قسنطینة –إدارة المعرفة داخل مكتبات جامعة منتوري : الفصل الـسادس

 - 231 - 

 المتبقیة فھي %35م وبین مسؤولیھم أما من أفراد العینة یوافقون على وجود اتصال جّید فیما بینھ

  .)9.أ( العبارة )13(غیر موافقة و غیر متأكدة من ذلك و ھذا حسب معطیات الجدول رقم 

  :دة من خارج المكتبة لدى المكتبة الستقطاب معارف جّیتوجد آلیات *5 -ب

رفة المكتبة، وحتى  فیھا من تغیرات دورا كبیرا في تغییر قاعدة معثتلعب البیئة الخارجیة وما یحد

ھذه التغیرات واستغاللھا  أن تكون على علم ودرایة بتكون المكتبة على استعداد لمواجھة التغیرات البّد

 تخصص المكتبات والمعلومات حدثت علیھ تغیرات كبیرة، یخفى علینا أّن لمصلحة المكتبة، كما ال

یریة ومن ثم فھي مطالبة بوضع مجموعة من واإلدارة التقلیدیة للمكتبة لم تعد تلبي احتیاجاتھا التسی

ھو جدید، فیمكن مثال االسترشاد بآراء   ماتي تساعدھا في الحصول على كّلالطرق أو اآللیات اّل

ول على وخبرات األساتذة في االختصاص، كما یمكن االستفادة من التقنیات الحدیثة في الحص

معیة، استغالل اعلى مدیري المكتبات الجرفة تفرض إدارة المعالمعلومات أو المستجدات، ألّن 

 والمعلومات في العمل الیومي وأداء الوظائف بشكل متناسق ومنسجم من أجل تحقیق المعارف

  .األھداف المسطرة ضمن إستراتیجیة المكتبة الجامعیة

 من أفراد العینة غیر متأكدین وغیر موافقین على وجود آلیات أو طرق من أجل استقطاب 60%

 3.32 حیث بلغ المتوسط الحسابي %40ا بنسبة دة، في حین ھناك من وافق ووافق جّد الجّیالمعارف

عیة مازالت تفتقد نوعا ما لطرق وآلیات ما مكتباتنا الج ما یمكن قولھ أّن1.03واالنحراف المعیاري 

ت ھا من استقطاب معارف ومعلومات من بیئتھا الخارجیة من أجل التحكم في المؤثراالة تمكّنفّع

  .الخارجیة والتأقلم معھا

  

  

  

 لدي القدرة على االتصال مع مختلف المستویات واألجناس بالنسبة للزمالء والمستفیدین *6-ب

  : السواءعلى حّد
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–اختصاصي المعلومات لیس مجرد إداري، مسؤول على أداء مھمة معینة وفقط وفي ھذه الحالة 

یشاء وینقطع على من یشاء لكن بالنسبة تكون لدیھ حریة في تعامالتھ یتحدث مع من  - إداري

 مھنة المكتبات والمعلومات ھي ّنمر یختلف تماما فقد صدق من قال أللمختصین في المعلومات األ

تي تفرض على اختصاصي المعلومات  إدارة المعرفة اّلفي ظّل، خاصة استصلح لجمیع الّن مھنة ال

مساك بھا كما الیمكن أن نقصي في معامالتنا البحث عن كیفیات الوصول إلى المعارف الضمنیة واإل

كذلك زمالء في من نرید ومن ثم وجب علینا االتصال مع الزمالء في الداخل والزمالء في المحیط و

الستمرار في أداء مھنتھ أن یھئ نفسھ للتعامل مع ا وعلى كل من یرید مكتبات أخرى مشابھة

  .المستفیدین بمختلف فئاتھم وكذلك الزمالء

ال المعرفة اكتساب معارف حول زمالء العمل والباحثین واحتیاجاتھم،  المعرفة تفرض على عّمإدارة

یساعد كثیرا  ذلك وكذلك معرفة كیف یمكن تحدید المعارف الضمنیة وكیف یمكن قراءة الخبرات، ألّن

في اتخاذ القرارات الصائبة، فالمكتبي أو اختصاصي  المعلومات مطالب بالتعامل مع جمیع 

 فسیجد  أن تكون لدیھ ھذه المھارة وإّالمستویات وفئات مختلفة ودرجات علمیة متفاوتة وبالتالي البّدال

یحتاجھ من معارف، فالقدرة على االتصال تمكن اختصاصي المعلومات  صعوبة في الحصول على ما

لیة المرغوبة ھي الموارد المستقب من تشخیص وتقدیر االنحراف ما بین الموارد المعرفیة المتاحة وما

 ونقاط الضعف للطاقات البشریة المتوفرة وةق ھذا من شأنھ أیضا تحدید نقاط التحتاجھا المكتبة ، اّلتي و

وبالتالي توضیح المحاور الكبرى للعمل ووضع خطط للتكوین والتدریب وكذلك التوظیف وإدارة 

ر لدیھا، أیضا تحدید الوسائل فوتت واإلمكانیات اّلتي مسارات العمل بالنظر لمخطط تنمیة المكتبة ككّل

  .تي تمكن من تقلیص فجوات المعرفة وتأھیل الموارد البشریة المتوفرةاّل

ھم لدیھم قدرة على االتصال مع مختلف المستویات  من أفراد العینة على أّن%77.50ا وافق ووافق جّد

 %2.50عارض بنسبة  لم یبدو الموافقة وغیر متأكدین، وھناك من %20واألجناس، في حین ھناك 

 ھناك  أّنل على، مما یّد1.07 واالنحراف المعیاري 4.05حیث بلغ المتوسط الحسابي لھذه العبارة 

 والسبب - قسنطینة–من یجد صعوبة في التعامل مع الزمالء والمستفیدین في مكتبات جامعة منتوري 
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ظیف وبالتالي فھم یجدون ما یعود الرتفاع عدد المستفیدین وھناك من ھم حدیثي التوفي ذلك رّب

من المبحوثین یؤكدون على % 95 على الرغم من أّن صعوبة في التأقلم مع األوضاع المحیطة بھم،

 من الجدول )7.أ(وجود الثقة بین الموظفین فیما بینھم و بینھم وبین مسؤولیھم و ذلك حسب العبارة 

 احتمال من المفروض عدم صال،فوجود مكتبي داخل مكتبة جامعیة فاقد لمھارة االت. )13(رقم 

 البد أن یكون لدیھ استعداد وقابلیة لالتصال ألن المكتبة بغض  المكتبي قبل توظیفھالتعرض لھ ألّن

  . االتصال عالقات یربط بینھاالنظر عن كونھا نظام إلدارة المعرفة فھي مبنیة على

  :المصالح األخرىد مما یسھل سیر المعلومات بین  مصلحة واضحة ومحّد مھام كّل*7 -ب

 المكتبة ھي عبارة عن مجموعة من المصالح المتكاملة تسعى جمیعھا إلى النھوض بخدمات نعلم أّن

 مكتبة وضع الھیكل التنظیمي المعلومات وتوفیر المعلومات للمستفیدین منھا، ومن ثم یجب على كّل

د حدات وفروعھا وتحّدوواللتحدید الشكل اإلداري العام في المكتبة الجامعیة فھو یبین المصالح 

ھ الوظائف في تأدیھ یساعد في الكشف عن مواطن الخلل والضعف ّن منھا، كما أوظائف ومھام كّل

  .على مستوى المكتبة وھو ما یتیح إمكانیة التصحیح والتقویم من طرف اإلدارة العلیا

مة تكون أولویاتھا القدرة  ضمان اكتساب المعارف ونقلھا واستخدامھا أمر یتطلب بنیة تنظیمیة مالئإّن

على تبادل المعارف، وقد ظھرت أشكال تنظیمیة جدیدة تعتمد على التقلیل من المستویات الھرمیة 

 التنظیمیة ظھرت مصالح جدیدة مرتبطة توتسمح بعمل األفراد شبكیا، وبظھور ھذا النوع من البیانا

مركز المعارف ، مركز : ة فقط مثل بإدارة المعرفة داخل أي مؤسسة مھما كان نوعھا ولیس المكتب

  .رأس المال الفكري

 مصلحة واضحة مما یسھل سیر المعلومات  مھام كّل على أّن%72.50ا أفاد بالموافقة والموافقة جّد

 تعارض ذلك،  %2.50غیر موافق و و د غیر متأك%25بین مختلف المصالح بالمكتبة، لكن ھناك 

ھا ھیكل ك من مكتبات جامعة منتوري لیس لدیي قمنا بھا ھناتومن خالل المقابالت االستكشافیة اّل

ت ما ألنھا حدیثة اإلنشاء ومصالحھا لیست جاھزة لمباشرة مھامھا نظرا لنقص التجھیزاتنظیمي رّب

 مكتبة كلیة تتكون من أربعة الحظنا أّنالزیارات المیدانیة من خالل وكذلك نقص الموارد البشریة، و 
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ح لنا سبب عدم الموافقة ، كذلك ھناك بعض المكتبات تابعة للمكتبة مختصین فقط ومن ثم یتض

تتوفر على جمیع المصالح ماعدا مصلحة اإلعارة وباقي العملیات تتم على  المركزیة وبالتالي ال

  .مستوى المكتبة المركزیة

 وكذا تقییم الھیكل التنظیمي لھ بالغ األثر على إیجاد إدارة فعالة للمكتبة من أجل مراقبة سیر العمل

  .األعمال المنجزة

  :جل التغییر من أمانتقاداتھح وشفافیة مع تقبل التعامل مع المستفیدین والزمالء یكون بانفتا *8-ب

العالقات السلیمة بین الموظفین وبین   أساس النجاح في إدارة المعرفة یكمن في توفر المعامالت أوإّن

 عمل تتمیز عالقاتھ بالثقة، واالحترام، ضمن فریق ارة المعرفة تدعو للعمل إدالمستفیدین، ألّن

 المعلومات كما أّن  .   التعاون، والخالف یعتبر طبیعیا ویتركز حول الموضوعات ولیس األشخاص

تتدفق بحریة في كافة أرجاء المكتبة ویشترك فیھا كافة الموظفین وتمتاز بالدقة والوضوح مع تقبل 

عام للمكتبة، كما یجب االبتعاد عن مظاھر التأكید على النفوذ والسلطة ذي فیھ الصالح الالنقد البناء اّل

 بوتكون القرارات مستندة إلى معلومات وباإلجماع ویلتزم بھا الجمیع لقوانین تبادل المنفعة وال تحج

و عاون على انجاز المھام الموكلة، فجنھ أن یدعم تبادل المعارف والت ذلك من شأعن أي موظف ألّن

ھ قائم على خل فریق إدارة المعرفة واضح وغیر قائم على التھدید وغیر تنافسي ولكّنالعمل دا

 من إیجاد عالقات وطیدة مع ، أیضا البّددالمشاركة وممارسة النقد البناء وبحریة تامة ودون قیو

  المستفید ھو من یقیم خدمات المكتبة وبالتالي فاالستماع إلى رأیھ وما یقدمھ منالمستفیدین ألّن

ما تكون لدیھ أفكار مھمة یمكن من خاللھا تغییر بعض الخدمات أو طریقة تقدیم  مھم، ورّبتانتقادا

  .خدمة معینة

 من م التعامل مع المستفیدین یكون بانفتاح وشفافیة مع تقبل انتقاداتھا على أّن موافق وموافق جّد95%

یرجع السبب إلى كون اإلنسان ما  رّب%05جل التغییر في حین ھناك فردان غیر متأكدان بنسبة أ

 اس، لكن ما یدعو للتفاؤل ھو أّنبطبعة یرفض النقد وھناك من لدیھ صعوبة في التعامل مع جمیع الّن

 4.60ا، حیث بلغ المتوسط الحسابي الغالبیة العظمى من أفراد عینة الدراسة توافق وتوافق جّد
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-علومات بمكتبات جامعة منتوري اختصاصي المل على أّن ھذا یّد0.58واالنحراف المعیاري 

 و ما یدعم ذلك ھو ما تحصلت قسنطینة على استعداد للتغییر وبناء عالقات یسودھا الوضوح والشفافیة

  .) 13( من الجدول رقم )7.أ( من نفس المحور و العبارة )4.ب(علیھ العبارة 

  : لدي القدرة على االعتراف بتعاون اآلخرین ومساھماتھم*9 -ب

 إنسان یتوفر فیھ جمیع المؤھالت أو القدرات، وبالنسبة د وال یوج وجّل الكمال هللا عّز أّنمن المعلوم

 اكتساب جمیع ، تي أفرزتھا ثورة المعلومات التحدیات اّلیمكنھم وفي ظّل الختصاصي المعلومات ال

التالي علیھ  عملھ إن كان مسؤوال وبائما إلى مساعدة الزمالء أو فریقما یحتاج دالمھارات ومن ثم رّب

 ذلك شئ مھم الكتساب ثقتھم على عكس أن یكون ھناك نوع دائما إرجاع الفضل ألصحاب الفضل ألّن

من األنانیة ویحاول الفرد إبراز نفسھ سواء داخل المكتبة أو خارجھا حیث تجده یتحدث دائما بعبارات 

معرفتھ حكرا علیھ دون  فیفضل الفرد منھم آن تبقى ...، قررت... بعمل كذا، أنجزتالمفرد، قمت

  .ذلك الموظف أو المسؤول أو المشاركة بھا مع تقدیمھا

 غیر %7.5 لدیھم القدرة على االعتراف بتعاون اآلخرین في حین  من أفراد العینة أّن%90أفاد 

یكون  یطلب مساعدة  وبالتالي ال  ھناك من الما ألّن ورّب%02.5متأكدین وفرد واحد معارض بنسبة 

یجد الشجاعة الكافیة  ناك من الما ھمتأكد فرّبالغیر تراف بتعاون أي شخص ، أما بالنسبة لعمجبرا لال

 ویرید أن یكون ھو الموظف  ویجد في ذلك تقلیل لقیمتھ أو اھتزاز لصورتھرف بتعاون اآلخرینتعلی

النموذجي وربما یفكر في مصالح شخصیة مثل الترقیة أو الحصول على رضى مسؤولھ ومن ثم یرید 

 من أفراد العینة لدیھا القابلیة %90لكن وجود ... أن یكون ھو من یعرف، من ینجز، ویعمل ویفكر

 وھذه 0.79 واالنحراف المعیاري 4.25لذلك مؤشر یدعو إلى التفاؤل حیث بلغ المتوسط الحسابي 

بالنسبة إلدارة ا ھا مھمة جّدإلبقاء علیھا ودعمھا ألّناالفئة تستحق التشجیع على مثل ھذه المھارة ویجب 

  .المعرفة داخل المكتبة الجامعیة

  :ما كانت ھناك حاجة لھالدي الرغبة في البحث عن المساعدة كّل *10-ب
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یعرف تخصص المكتبات والمعلومات تغیرات كبیرة في السنوات األخیرة حیث تغیرت طرق العمل 

من لدیھ خبرة تفوق العشرین  المكتبة تتكون من فئات مختلفة، فھناك وظھرت خدمات جدیدة، وبما أّن

سنة لكن معلوماتھ ربما حول التخصص والمقاییس متقادمة وھناك من ھو حدیث التوظیف وبحاجة 

ي  مھنة المكتبمن ثم نستنتج أّن ولدیھ أفكار جدیدة لمصلحة المكتبة ما لالستفادة من خبرات ھؤالء ورّب

  یمكن أن تستفید أكثر لكن ھذا الأو اختصاصي المعلومات ھي مھنة أخذ وعطاء فعلى قدر ما تقدم

  .یصدق على الجمیع فھناك من لدیھ رأي آخر أو مخالف

 من فیة للبحث عن المساعدة لما یفتقده موظف شجاعة كا إذا كان لدى كّلیحدث إّال  ذلك الكما أّن

  . أي مشكل یتطلب إیجاد حّلدة أومعرفة أو أداء وظیفة محّد

ما ا وأبدوا رغبتھم في البحث عن المساعدة كّل من أفراد العینة بالموافقة والموافقة جّد%87.50أفاد 

نسبتھ   غیر متأكد وفرد واحد معارض وھو ما%10لھا، لكن ھناك ما نسبتھ  كانت ھناك حاجة

 ، یعود السبب في ذلك 0.81ي االنحراف المعیار  و04.20 حیث بلغ المتوسط الحسابي 02.50%

ما إلى طبیعة األشخاص وطریقة تفكیرھم فھناك من یرى في ذلك تقلیل من قیمتھ وإذا فعل ذلك رّب

تھتز صورتھ بین زمالئھ وھذا ما یخلق لدیھ نوع من التخوف للبحث عما یحتاجھ ویفضل البقاء على 

بة ھي مكان للتعلم والتكوین الذاتي،  المكتّنذا احتمال من المفروض عدم التعرض لھ ألحالتھ، وھ

  .نبحث عن المعرفة نعرف شيء معین ولكن العیب أن ال نا الفلیس العیب أّن

  

  

  :أعمل على تطبیق المعرفة في أداء مھامي الیومیة ولیس امتالكھا فحسب *11-ب

ثناء ممارسة ي المعلومات االلتزام بھا وتطبیقھا أیتي یجب على اختصاصعند االطالع على المبادئ اّل

وھي ) A.L.A(  دتھا الجمعیة األمریكیة للمكتبات  أھم ھذه المبادئ ھي تلك التي حّدمھامھم، ولعّل

  .مبنیة على الضمیر المھني، حب العمل، األمانة في تأدیة الواجبات وخدمة المستفیدین دون تحیز
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ت وھي تتطلب توظیف ما فالمكتبي أول ما یوظف في المكتبة علیھ أن یدرك ما ینتظره من مسؤولیا

 و كتب معینة علیھ أن یصنفھا حسب ما یعرفھ وكّل فإذا طلب منھ مثال تصنیف مصادر أیعرفھ،

ذي ینتمي إلیھ ولیس حسب فلسفتھ الشخصیة،لكن لألسف الشدید وبحكم ما موضوع حسب القسم اّل

 ھو ن یقوم بذلك مدة، مع العلم أّنوقفنا علیھ في الواقع ھناك موضوع یصنف في أقسام متعّد

ھ مصنف في ّن الحظناه أن ما موضوع یصنف في إدارة األعمال لك فالتسویق مثال ھو،متخصص

ذلك فقط بل أّنھ في بعض الحاالت العنوان توجد منھ االقتصاد وإدارة األعمال والمحاسبة ولیس 

نى ین في المكتبة، نسخة مصنفة في تخصص والنسخة األخرى في تخصص آخر، وھكذا تبتسخن

مسؤول األول عن دعم البحث الفكون المكتبة الجامعیة ھي  ما نحن في استغناء عنھا،تراكمات رّب

العلمي وذلك بتوفیر المداخل الصحیحة المؤدیة إلى المعلومات المناسبة التخاذ القرار المناسب أو 

  ...اإلجابة على التساؤل معین

أو دون البحث على التصنیف الصحیح، فلیس فكیف لنا أن نصنف كتابا بشكل عشوائي دون استشارة 

نعرف ونبحث عن التصنیف الصحیح سواء  نا النا نعرف ونرید التأكد، ولیس عیب أّنعیب أّن

باستشارة زمالء العمل أو الرجوع إلى الكتب للتحقق من ذلك، فالمكتبة تبنى على الخدمات األساسیة 

 ھذه المھمة تؤدي على ھذا الوجھ  لدیھ علم بأّنأوال ثم تأتي أشیاء أخرى، والكثیر من األفراد من

یمكن أن  ھ الّنالحال بحجة أیبالي ویفضل االستمرار على ذلك  تي ھي علیھ لكن الولیست بالصورة اّل

 .ھ لدیھ معارف یفضل حبسھا دون استغاللھاّن أن یؤدي ما یكلف بھ وفقط مع أ البّدھّن وأیغیر شيء

ما تبنى ھنة لھا خصوصیاتھا ولدیھا رسالة وما تقدمھ من معلومات رّبمھنة المكتبات والمعلومات ھي م

كن نفضل السكوت نا نعلم ونعرف ولعلیھ قرارات حاسمة ومصیریة فكیف تكون لدینا شجاعة أّن

  .والتبعیة دون نقاش

 ھم یعملون على تطبیق المعرفة في أداءا على أّن من أفراد العینة بالموافقة والموافقة جّد%90أفاد 

 المتبقیة فھي غیر متأكدة من ذلك حیث بلغ %10مھامھم الیومیة ولیس امتالكھا فحسب، في حین 

 وھذا یدل على إدراك اختصاصي المعلومات 0.65واالنحراف المعیاري  4.35المتوسط الحسابي 
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ھ وبالرجوع إلى  ألھمیة تطبیق المعرفة في أداء مھامھم ،ألّن- قسنطینة–بمكتبات جامعة منتوري 

لنتائج  المحققة في المحور الخاص بإدارة المعرفة واختصاصي المعلومات، فیما یخص العبارة ا

 %100 صة بالمعرفة وأھمیتھا حیث وافق أفراد العینة بنسبةالخا )13 (من الجدول رقم )1.أ( األولى

ھذه العبارة  المعرفة ھي ممتلكات قیمة لتسییر المكتبة وتنفیذ خطتھا وبلغ المتوسط الحسابي لعلى أّن

لكن من ناحیة تطبیقھا ھناك من ھو غیر متأكد بنسبة ،  واحتلت ھذه العبارة المرتبة األولى4.62

یبادر حتى تتاح لھ الفرصة أو لدیھ موقف من  یجد الفرصة لذلك وال ھ ربما ھناك من ال ألّن10%

 احتماال واردا فھل ھذا  ھذامسؤول المكتبة وبالتالي فھو یعرف ولكن ال یطبق ما یعرفھ لكن إذا كان

  صواب؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تقاسم المعرفة أھم ممكن إلدارة المعرفة: لمحور الرابعا
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 تقاسم المعرفة
 أھم ممكن إلدارة المعرفة

رة
عبا

 ال
مز

 ر

 % 10 12.5 50 20 07.5 2.975 1.01 ت 04 05 20 08 03
االلتزام بابتكار المعرفة داخل 

1.ج .  المكتبة  

ثقافة المكتبة تشجع التجریب و  ت 09 08 15 06 02 3.4 1.13 .2ج  
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  .الخطأ % 22.5 20 37.5 15 05
 % 20 20 45 10 05 3.4 1.06 ت 08 08 18 04 02

3.ج  .تشجیع التعلم من العمل المنجز  

 % 12.5 05 17.5 25 40 2.25 1.35 ت 05 02 07 10 16
4.ج  .نظام المكافآت مشجع لتقاسم المعرفة  

 % 07.5 10 07.5 25 50 2 1.28 ت 03 04 03 10 20
أنشطة التدریب لتطویر المھارات 

5.ج  .بالمكتبة  

 % 12.5 10 20 25 32.5 2.45 1.35 ت 05 04 08 10 13
6.ج  .مشاركة العاملین في دورات تكوینیة  

 % 07.5 15 30 25 22.5 2.60 1.20 ت 03 06 12 10 09
 تالعالقات و تكنولوجیا المعلوما

7.ج  .بالمكتبة  

 % 15 12.5 20 17.5 35 2.55 1.44 ت 06 05 08 07 14
الخط الھاتفي الداخلي وتبادل 

8.ج  .المعلومات بالمكتبة  

 ت 02 01 04 05 28
1.09 1.60 70 12.5 10 02.5 05 % 

التعاون االلكتروني للحصول على 
9.ج  .المعلومات  

 % - - 25 15 60 1.65 0.85 ت - - 10 06 24
االنترانت ودورھا في تبادل وتسھیل 

  .الوصول إلى المعلومات
.ج
10 

 2.72 1.34 ت 05 07 10 08 10
25 20 25 17.5 12.5 % 

الحق في استعمال االنترنیب داخل 
  .المكتبة

.ج
11 

 % 17.5 15 40 10 17.5 2.97 1.28 ت 07 06 16 04 07
استعمال االنترنیت لتحسین مستوى 

  .األداء
.ج
12 

  تقاسم المعرفة أھم ممّكن إلدارة المعرفة ): 15(الجدول رقم 

  : یتضح أّن إجابات أفراد العینة كانت كاآلتي)15(من خالل الجدول رقم 

  :تزام شدید لدى مكتبتنا البتكار المعرفةیوجد ال *1-ج

عیة ھو تزوید األسرة الجامعیة بمصادر وخدمات المعلومات لدعم ما الھدف الجوھري للمكتبات الجّنإ

  ھو المعرفة، وذي یجب اكتسابھ والحصول علیھواّل ذلك البحث العلمي، والمصدر المفتاح في كّل

المستفیدین واحتیاجاتھم، المعرفة  ت واإلجراءات، العملیا: ھذه األخیرة في المكتبة بـتتعلق

تي تقدمھا تكنولوجیا المعلومات بالمجموعات أو الرصید المعلوماتي، ومعرفة تتعلق بالتسھیالت اّل

 من إیجادھا في قاعدة معرفة واالتصاالت المتاحة، ھذه األنواع من المعارف یجب توفرھا والبّد

  .ة وتحسین خدماتھا وتحقیق التمیز بین المكتبات األخرى المشابھةالمكتبة من أجل ترشید إدارة المكتب

 من أفراد العینة یقیمون %50من خالل النتائج المحصل علیھا بالنسبة لھذه العبارة نالحظ أن 

 حیث بلغ المتوسط %20 ھناك من قیمة بالضعیف بنسبة  أّنالتزامھم البتكار المعرفة بالمقبول كما
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ما یعود السبب في ذلك إلى كون المعارف المكونة  رّب1.01راف المعیاري االنح  و2.97 يالحساب

لقاعدة معرفة المكتبة تكون موزعة على مختلف مصالح المكتبة ومن ثم یكون ھناك اختالف في 

اإلدارة از وھم ربما المسؤولون على مستوى االلتزامات فھناك من لدیھ التزام بدرجة الجید والممت

ھا لدیھا مھام معینة تقوم بأدائھا وھذه المھام ح تقیمھا بالمقبول ألّن حین بقیة المصال في للمكتبةالعلیا

دة من قبل وبالتالي نسبة اإلبداع فیھا أو إیجاد معارف حولھا وتطبیقھا یكون نسبیا نوعا ما، تكون محّد

،  بصفة عامة ھو نقص عملیة التقییم على مستوى مكتباتنا أحد األسباب المساھمة في ذلكأیضا لعّل

 لدیھا من معارف ھاتھ د ماجمیع المصالح بھا تحّدل  بالنسبةألداءلفالمكتبة عندما تقوم بعملیة تقییم 

 یجب الحفاظ علیھا ودعمھا وتكتشف ما ینقصھا ویجب علیھا اإلمساك بھ أو الحصول علیھ األخیرة

  .إلضافتھ إلى قاعدة معرفة المكتبة

ة المعرفة وإیجاد أفضل األفكار، فالمكتبي أو اختصاصي المعلومات إیجاد المعرفة عملیة مھمة إلدار

   ذلك ذي ھو فیھ ألّن المیدان اّل بالبحث العلمي وإجراء دراسات فيلدیھ حریة القیام

ل على كفاءة وأصالة األفكار والحلول لدى المكتبة، من نھ أن یوصل إلى نتائج وحقائق تّدمن شأ

رسات اآلخرین، ولیس عیب أن نبدأ من حیث انتھى اآلخرون لكن المفروض ال نكتفي فقط بنقل مما

  . بالتغیرات الحاصلةعلینا أن نثبت أن ھناك تغذیة راجعة أي یكون ھناك تأثیر وتأثر

  

  :وم عن األخطاءلدینا ثقافة تشجع التجریب والخطأ دون الّل *2-ج

افة تؤثر في أداء المنظمة وبالتالي  الثقاك من یرى أّنفة التنظیمیة من مكتبة ألخرى، وھنتختلف الثقا

 تبنى على ھا الما كان األمر ضروریا، كما أّنیجب على المدیرین أن یقوموا بتغییر ثقافة المكتبة كّل

 التغلب على المشكالت قافة التنظیمیة أفراد المكتبة فيتساعد الثأساس فلسفة شخصیة بل البّد أن 

  . إلى المكتبةثقافة إلى األعضاء الجدد المنتمینن ثم تعلیم ھذه الا، ومھتي یواجھونالداخلیة والخارجیة اّل

 إیجاد تي تتطلب عادةكطریقة أو كأسلوب لإلدراك والتفكیر واإلحساس فیما یتعلق بتلك المشكالت اّل

 ومن ثم یجب على ثقافة المكتبة أن تعمل على تشجیع التجریب فیما یخص الحلول المبتكرة .حلول
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د في تولید األفكار الجدیدة والتشارك فیھا تي تدفع األفراد أو المكتبیین إلى الترّدوتجنب األسباب اّل

جل تطبیق األفكار الجدیدة، وتخدم الثقافة تؤثر في السلوك اّلذي یعتبر أساسیا من أ واستخدامھا ألّن

  :ثقافة المكتبة إدارة المعرفة من خالل

  .ل المعرفة التي یجب إدارتھاتكوین افتراضات حول ماھیة المعرفة، وحو -      

ذي یتوقع أن یكون تحدید العالقة بین المعرفة الفردیة وبین المعرفة التنظیمیة، من ھو الشخص اّل -      

  .ذي یستطیع خزنھاذي یجب أن یشترك فیھا، ومن الشخص اّلمالكا للمعرفة، ومن الشخص اّل

  .دام المعرفة في مواقف وظروف معینةد كیفیة استخإیجاد بیئة للتفاعل الجتماعي تحّد -      

  .تي یتم من خاللھا ابتكار المعرفة وتجربتھا من أجل التحقق من مدى صحتھاصوغ العملیة اّل -      

 مكتبات جامعة منتوري قسنطینة لدیھا ثقافة تشجع التجریب من أفراد عینة الدراسة أّن% 37.50أفاد 

 تنقي ذلك تماما ومن ثم بلغ %5 تراه ضعیفا و%15 وم عن األخطاء، في حین أّنوالخطأ دون الّل

 الثقافة التنظیمیة لمكتبات ل على أّن یّد ما، ھذا1.13االنحراف المعیاري  و 3.40المتوسط الحسابي 

 ھناك وم عن األخطاء، ربما ألّن التجریب والخطأ دون الّلا م تشجع إلى حّد- قسنطینة–جامعة منتوري 

یثق في قدرات  د في ذلك كونھ مسؤوال عن ذلك أیضا ھناك من ال ترّدمن المسؤولین من یكون لدیھ

یجد الموظف مجاال للتعبیر عن أفكاره وتبقى  موظفیھ ویخاف من تحمل مسؤولیة ذلك وبالتالي ال

لمفروض أن یكون مدیر  فمن ا،محبوسة لدیھ دون االستفادة منھا وربما تكون فیھا فائدة كبیرة للمكتبة

یصیب ومن خالل الخطأ یمكن اكتشاف  یخطأ ال  من الة مبادرا ومشجعا لذلك ألّنعیماالمكتبة الج

 فلیس من  في المستقبل،نا نستفید من ذلك الخطأالكثیر من المعارف، وحتى إن لم تكشف شیئا جدیدا فإّن

العیب أن تخطيء ولكن العیب إن تكرر الخطأ نفسھ، ونعرف مكان الخطأ ونبقى مستمرین فیھ، لكن 

 ھناك من  ألّن%22.5 والممتاز %20الل النتائج أیضا ھناك من قیم ھذه العبارة بالجید من خ

 من مكتبات الدراسة من تشجع ذلك و من خالل الزیارات األولیة اّلتي قمنا بھا ھناك من مكتبات

 یتمنى أن یجد موظفین لدیھم أفكار ویطرحونھا علیھ وھو على استعداد الستقبالھا المسؤولین من

 یقع دوما على وم السبھ أن مكتبتھ تعاني من نقص في عدد الموظفین وكذلك في المھارات ومنھ فالّلفح
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 للعمل لكن فریق العمل غیر المشجعھ قد یكون من النوع المتفتح وّنالمشرف عن إدارة  المكتبة أل

حیان یقصر ألمتعاون ویكتفي فقط بما توجھ لھ من مسؤولیات أو مھام فھو یكتفي بأدائھا وفي بعض ا

  .في أدائھا

فحتى تتغیر مكتباتنا ولیست مكتبات جامعة منتوري فقط، نحو األفضل واألحسن علینا دائما أن نحاول 

تي تحتاج أن نطبق أفضل ممارسات الغیر، والعمل دائما على تشخیص  وضعیة المكتبة والمشاكل اّل

لدیھ من   التفكیر وتقدیم ماإلى إیجاد حلول ومن ثم یكون كل اختصاصي معلومات مسؤوال عن

ا لآلخرین حیث ھ المعرفة تأتي من العمل وكیفیة تعلیمتطبیق، ألّنلتي البد أن تلقى مجاال لمعارف واّل

تتطلب المعرفة التعلم والشرح، والتعلم یأتي عن طریق التجریب والتطبیق مما یحسن مستوى المعرفة 

 ىیوجد عمل بدون أخطاء  وما عل ھ الّنقام األول وألمویعمقھا ، ومن ثم یجب أن یأخذ تطبیق المعرفة ا

یخطئ  ذي ال الوحید اّلستوعب ذلك وتطبیق مفھوم التسامح كثقافة تنظیمیة، ذلك ألّن أن تالمكتبة إّال

ستدعي االحترام واإلعجاب ولیس الخوف فالمعرفة  و بالتالي تكون الحالة األولى تیعمل ذي الھو اّل

  .قوة إذا طبقت

  

  :كتبتنا جیدة عند استعراض العمل المنجز وتشجع التعلم منھ وتقدر صاحبھم* 3-ج

 السابقة لھا بالنسبة لنظام إدارة المعرفة، حتى یكون الموظف  ھذه العبارة عن العبارةتقل أھمیة ال

ك یجعلھ یشعر بالقوة  ذلقدمھ ألّن  من تشجیعھ على مالدیھ البّد دائما على استعداد للعطاء وتقدیم ما

لتعلم ل جھده لم یذھب ھباء بل زاد من قیمتھ، وتكون ھناك دعوة لجعل ھذا العمل مادة ّناالنتماء وأو

تي یمر بھا انجاز العمل وماھي  حیث یقوم صاحبھ بتقدیم وعرض لألفكار وربما شرح للمراحل اّل

  .تي یزیدھا إلى خدمات المكتبة وبالنسبة لفریق العمل فیھااإلضافات اّل

 تقدیر المكتبة للعمل المنجز وتشجیع التعلم منھ ھو تقدیر مقبول وھي  أفراد العینة أّن من%45أفاد 

 واالنحراف المعیاري 3.40حیث بلغ المتوسط الحسابي ذین یرونھ جیدا وممتازا نسبة متقاربة مع اّل

ر  جامعة منتوري قسنطینة تشجع األفكا من مكتباتمكتباتال  ھناك بعضل على أّن ھذا مایّد1.06
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 المكتبات ھ التغیرات وما تواجھھ وفي ظّلالجدیدة وتقدیم أعمال مستحدثة ولو كان ذلك نسبیا ألّن

یزید عن   ساعات فقط في الیوم ولكن ما08الجامعیة من تحدیات فھي بأمس الحاجة لمن یعمل لیس 

ئیا بنسبة ذلك، وحسب النتائج المحصلة لھذه العبارة ھناك من قیمھا بالضعیف أو عدم الوجود نھا

ن ھم مسؤولو ، ربما یرجع السبب في ذلك إلى الفكر التقلیدي لدى بعض المكتبیین فحسبھم أّن15%

یمكنھم فعل أي شيء وربما ھناك من یمضي  عن أداء ما یكلفون بھ مھام فقط وخارج ھذه المھام ال

  .شيءل ییمیئا وال ینتظر تقیقدم ش  فھو الةثممن وقتھ في الدردشة والحوارات الھامشیة و

نظام المكفآت في المكتبة یشجع تقاسم المعرفة ویساعد العاملین على إعادة استخدام معارف * 4-ج

  :الغیر

تي ینتمي  اّلة من یعمل ویجتھد یستحق دائما التشجیع والتقدیر من طرف المؤسسمن المعروف أّن

لمؤسسة ربما یكون دافعا لدى یعمل فتحفیز الفرد على نشاطھ داخل ا  من یعمل لیس كمن الإلیھا، ألّن

عني بالضرورة الجانب  نقول مكافأة الوعندما ن. اء نوع من الحماس للعملباقي الموظفین لتقلیده وإبق

 ھو كل ما یشجع ویحفز للعمل ا مادیا، لكن المقصود ھنيء الموظف الجزائري یقیم كل شالمادي ألّن

 ة أو شھادة شرفیة وغیر ذلك من المشجعاتسواء كان ذلك مجسدا في عطلة تعویضیة أو ھدیة رمزی

 العطاء وتقدیم ى على العطاء وتحسیس الموظفین بقیمتھم داخل المكتبة ویشجعھم عل)الدعم المعنوي(

 يءلدیھم ویقربھم ذلك من بعضھم البعض ویشعرھم ذلك باالنتماء وھذا ما یزید من فعالیة األداء، ش ما

  .مل وھو اإلخالص وحب المھنةمھم أیضا یمكن أن یحقق النجاح في الع

 یشجع تقاسم المعرفة و لمكفآت في المكتبة با  خاص نظام من أفراد عینة الدراسة ینفون وجود40% 

 یقیمون ذلك بالضعیف حیث بلغ المتوسط %25یساعد العاملین على إعادة استخدام معارف الغیر، و

ر یفھم نظام المكفآت على أساس مادي  الكثی، ربما ألّن1.35االنحراف المعیاري   و2.25الحسابي 

  و%17.50 قیم ذلك بالمقبول  من ھناكوظیفیة، كما أّنالالرفع في األجور، أو الحصول على الترقیة 

 ھناك بعض المكتبات من مكتبات جامعة منتوري لھا نظام  ربما ألّن%17.50الجید والممتاز أیضا 
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تي قمنا بھا، فھناك من  من خالل المقابالت اّلوھذا ما اكتشفناه) شھادات شرفیة(خاص بالمكفآت 

  .الموظفین من لدیھم رضى إلى حد بعید عن مكتبتھم وما تقدمھ لھم

رفھم الشخصیة توجد أنشطة تدریب في المكتبة تشجع األفراد على تطویر مھاراتھم ومعا *5-ج

  :وحیازة معارف جدیدة

 موظف فیھا  للتعلم والتدریب حیث یكون كّلالھدف من ھذه العبارة ھو جعل المكتبة الجامعیة مكانا

لمستمر مما یحقق التطویر والتحسین مشغوال بتعریف وحل المشكالت وتقدیم أنشطة لغرض التحسین ا

كون أنشطة داخلیة یكون ھناك تبادل مستمر للمعارف وقد تكون عندما ت.  لمستوى الموظفینرالمستم

قد یكون الموضوع یدور   و...محاضرات أو ملتقیاته األنشطة في شكل حلقات عمل أو عبارة عن ھذ

ة حول خدمة جدیدة تسعى المكتبة إلى تقدیمھا أو مشكل تواجھھ ویتطلب إیجاد حلول أو حول تقنی

 ھذا ما یفتح المجال أمام الموظفین للبحث، ویخلق داخل المكتبة جوا من ...حدیثة ترید إدخالھا

كار وتترجمھا إلى أفعال وھي أھم طریقة لتحویل المعارف نھا أن تولد األفتي من شأالتفاعالت اّل

  .الضمنیة

 ذلك ضعیف حیث  یرون أّن%25یوجد مثل ھذه األنشطة بالمكتبة و ھ الّن من أفراد العینة أ%50أفاد 

 ما یعود السبب في ذلك إلى أّن، رّب1.28 واالنحراف المعیاري 02انخفض المتوسط الحسابي إلى 

 ّلدد المستفیدین وھي بالتالي تركز جتوري تعاني من مشكل زیادة عبعض مكتبات جامعة من

اھتماماتھا على خدمتھم صباحا ومساءا طیلة أیام األسبوع ومن ثم یؤثر ذلك على نشاطاتھا األخرى، 

أیضا ھناك من یعاني من نقص في عدد الموظفین، وھذه األسباب ربما ھي معروفة وتكون حجة دائما 

ة توزیعھ واستغاللھ أحسن لكن ربما السبب الحقیقي ھو مشكل الوقت وكیفی ،لتبریر مواقف معینة

فھل الوقت ھو  ،قتاس یشتكي من عدم توفر الوھ في العصر الحالي الكثیر من الّنألّن ،استغالل

  المشكلة أم نحن المشكلة؟

وبالنظر إلى واقع ھ بقلیل من التمعن نجد اإلجابة على ھذا السؤال تكون متعلقة باالحتمال الثاني ألّن

 یضیعون - نجد المكتبیین في أوقات دوامھم - یة لیست مكتبات جامعة منتوري فقط عماالمكتبات الج
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 الحدیث ربما یكون التعبیر الدردشة ألّن الحدیث أو إن صّح  على المكالمات الھاتفیة،الوقت في الرّد

باإلضافة إلى مطالعة ، يءبوجود موضوع مطروح للمناقشة في حین الدردشة تكون في أي ش

ھا تعتبر مضیعات للوقت وتحول دون تحقیق الھدف أو األھداف وھذه كّل... ، اللعب بالحاسوبدالجرائ

فاإلنسان مسؤول أمام اهللا عن وقتھ وفیما یقضھ، ففي حدیث للرسول صلى اهللا  ،الالمنشودة بشكل فّع

 ، ومن"فراغك قبل شغلك" ذكر منھاو"اغتنم خمسا قبل خمس:" علیھ وسلم على اغتنام الوقت بقولھ

  یتبین لنا قیمة الوقت وما یمكن أن نحققھ من نجاح عند تنظیمھ واستغاللھ أحسن استغالل، ألّنثمة

 فعملیة االستفادة من الوقت ،عمال العقليء على إ شإدارة المعرفة ھي عمل یرتكز أوال وقبل كّل

تي نسعى إلى تحقیقھا في حیاتنا األھداف المھمة اّلالمتاح والمواھب الشخصیة المتوفرة لدینا لتحقیق 

  .المحافظة على التوازن بین متطلبات العمل والحیاة الخاصةب یتوقف أو مرتبط

  

اجاتھم وتتماشى مع یشارك العاملون على مستوى المكتبة في دورات تكوینیة تتفق مع احتی *6-ج

  :أھداف المكتبة

 من المھني أن یتطور معھ وذلك بالتفتح على التطورات الجدیدة  مفھوم العمل المكتبي الیوم یستدعيإّن

محاولة منھجیة للتوفیق بین  المرتبطة بالمھنة والرفع من كفاءتھ وخبرتھ، والتكوین المستمر ھو

 أن یكون حتى یتحقق ذلك البّد و. ااھتمامات ورغبات األفراد وھي مرتبطة باكتساب وتعزیز مھارة م

یھ رغبة التعلم والتعرف على أشیاء جدیدة وإضافتھا إلى رصیده المعرفي اختصاصي المعلومات لد

 شيء فھذا سبب الفشل في اكتساب معارف م علم وال ینقصھ علىھمذین یرون أّنلكن إذا كان من اّل

  .جدیدة

تي أدت إلى استحداث مھن  موجھ التجدیدات في األفكار وطرق التسییر والتكنولوجیا اّلوفي ظّل

من  .دة، ھذا ما یستدعي ضرورة االعتماد على التكوین المستمر لضمان التكیف الدائمووظائف جدی

 خالل ما تحصلنا علیھ من نتائج بالنسبة للمحور الخاص بالبیانات حول المبحوث توصلنا إلى أّن

 بعدم %32.50 لم یحصلوا على دورات تكوینیة ولو مرة واحدة، ومن ثم فقد أفادت نسبة 60%
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 ذلك  ترى أّن%20 تقیم ذلك بالضعیف في حین %25 و مشاركتھم في دورات تكوینیة وجود أو عدم

 واالنحراف 02.45یقیمون ذلك بالجید والممتاز وبذلك بلغ المتوسط الحسابي % 22.5مقبول لكن 

تي قمنا بھا مع محافظي مكتبات جامعة ھ حسب المقابالت االستكشافیة اّل ذلك ألّن01.35المعیاري 

داخل الوطن وخارجھ، لكن  ھم تلقوا العدید من الدورات التكوینیةنطینة صرح جمیعھم بأّنمنتوري قس

 منھم من حصل على دورتین تكوینیة أحداھما كانت في یختلف األمر بالنسبة لباقي الموظفین ألّن

باتنا ما إلى فقدان مكتجل الترقیة الوظیفیة، والسبب في ذلك یرجع رّبى كانت من أاإلعالم اآللي وأخر

 لھا  أیضاعیةمار والتبعیة اإلداریة للمكتبة الج لنظام خاص أو برنامج لدعم التكوین المستمةالجامعی

عمل على ن أن بالغ األثر على ذلك، فحتى یتوافق برنامج التكوین المستمر مع احتیاجات المكتبة البّد

ة على تحلیل المشكالت، القدرة على القدر ،داء العملیات، المھارات القیادیةتنمیة المھارات الالزمة أل

 وما أحوج مكتباتنا ...اعات، القدرة على تنظیم العملاتخاذ القرارات، مھارات إدارة الندوات واالجتم

  .الجامعیة ولیس مكتبات جامعة منتوري فقط لمثل ھذه المھارات

تابعة الدراسة في ي شكل موقد یأخذ التكوین المستمر أشكاال مختلفة فقد یكون تعلیما ذاتیا، وقد یكون ف

، كما قد یكون عبارة عن برنامج مشترك بین مجموعة مكتبات متشابھة قسم من أقسام علم المكتبات

وري قسنطینة، أیضا یمكن مثال حلقات دروس كما ھو معمول بھ بالمكتبة المركزیة بجامعة منت

  .تكوینیة تتكفل بھا المكتبةحصره في دورات 

تخدمة على مستوى المكتبة تقیم عالقات وثیقة بین الموظفین لتعزیز التكنولوجیا المس *7-ج

  :التغذیة الراجعة

ذي أصبحت تلعبھ تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تسھیل المھام وأداء ال أحد ینكر الدور اّل

ت عندما تكون المعلومات واالتصاال یمكن تنفیذه بالكامل إّال الواجبات، ومفھوم إدارة المعرفة ال

 حلول إدارة المعرفة التي تسعى إلى إدارة المعرفتین الصریحة والضمنیة یجب دعمھا عن إّن متیسرة،

البرید االلكتروني،  طریق بنیة أساسیة لالتصاالت مثل البوابات االلكترونیة، مجموعات النقاش،

 التواصل اجة إلى المعلومات بحا ما یكون المكتبیون أو اختصاصیووكثیر... برمجیات العمل الجماعي
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جل التعاون بطرق مفیدة ومنتجة وقد أصبحت شبكات المعلومات تسھل من خالل ھذا الممكن من أ

بعد، الحوارات والمناقشات على عن ) االئتمار(تحقیق التشارك بالمعرفة وذلك من خالل المؤتمرات 

  ...  المباشرالخط

 ستخدمة على مستوى المكتبة تقیم عالقة تعاون التكنولوجیا الم من أفراد عینة الدراسة بأّن%30أفاد 

نھائیا یعود السبب في فیقّرون بعدم وجود ھذه العالقات  %22.50بین الموظفین بشكل مقبول، أما 

 .ذلك ربما إلى عدم توفر الوسائل الكافیة والتجھیزات الالزمة ألن ھناك من مكتبات جامعة منتوري

لنشأة وتستخدم تكنولوجیا المعلومات بتحفظ، وھناك ربما من مازالت في مراحلھا األولى وھي حدیثة ا

 حیث بلغ المتوسط %25تتوفر لدیھ تكنولوجیا المعلومات ولكنھ یستعملھا بشكل ضعیف بنسبة 

 حیث ھناك من یستغلھا استغالال جیدا وممتازا في إقامة 1.20 واالنحراف المعیاري 2.60الحسابي 

 ما مع زمالء من مكتبات أخرىیس مع موظفي المكتبة فحسب وإّنعالقات تعاون وتبادل للمعلومات ل

  .أو خارج إطار المكتبات نھائیا

  : دون الحاجة للتنقل بین المصالحیوجد خط ھاتفي داخلي یسھل االتصال وتبادل المعلومات *8-ج

وسیلة یلعب الھاتف الداخلي دورا مھما في نقل وتبادل المعلومات داخل اإلدارات والمصالح ویعتبر 

مشجعة للحصول على معلومة معینة لھا عالقة بأداء مھمة معینة داخل مصلحة أخرى، لكن یبقى دائما 

مشكل االستغالل وھو مرھون بدرجة وعي الموظفین، فھناك من یتوفر لدیھ الخط الھاتفي لكنھ یستغلھ 

 ، المصالح فیما بینھالنقل معارف المؤسسة بیندردشة، فالھاتف الداخلي مھم جدا في تضییع الوقت وال

  .بینھا وبین اإلدارة العلیا و

 من أفراد العینة بعدم وجود خط ھاتفي داخلي خاص بالمكتبة فإذا نظرنا إلى اإلدارات %35أفاد 

ئما في نجدھا تخلو من ھذه الوسیلة لكن بالنسبة للمكتبة تكون دا األخرى والوحدات التابعة للجامعة ال

 األخرى على  المصالح والفروعمقارنة معھ كون دائما في حدود ألّنتآخر االھتمامات وتجھیزھا 

 تفتقد لھ نھائیا، وھناك من تستعملھ بشكل مستوى الجامعة، أما بالنسبة لبعض المكتبات نجد ھناك من

 استعمالھ ھ یكون في أغلب األحیان عاطال، أو أّن أّن فعلى الرغم من وجوده إّال.%17.5ضعیف 
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  و2.55 تستعملھ بشكل مقبول حیث بلغ المتوسط الحسابي %20ؤول المكتبة ومقتصر فقط على مس

 ھذا ما یستدعي أو یستوجب ضرورة توفیر خط ھاتفي لكل مكتبة من 1.20االنحراف المعیاري 

ة ا في نقل  وتبادل المعارف بین مصالح المكتبة وخاصة في حال جّدھ مھممكتبات جامعة منتوري ألّن

 لتوفیر المعرفة وتوظیفھا التخاذ قرار معین أو  في نفس الوقت مشجعصالح والمكتبة متشعبة الم

  . مصالح المكتبة تشكل كال متكامال فیما بینھاالنجاز مھمة معینة ألّن

  

  

  :یوجد في مكتبتكم تعاون الكتروني فیما بینكم من خالل البرید االلكتروني مثال *9-ج

تي تقدمھا الشبكة العالمیة للمعلومات، ومن خاللھ یمكن ّلیعتبر البرید االلكتروني من أھم الخدمات ا

 على أسئلة  المعارف والمعلومات واستغاللھا في اتخاذ القرارات أو اإلجابةنالحصول على الكثیر م

  .المعرفة الضمنیة إلى معرفة صریحةھ یعتبر أفضل وسیلة لتحویل ّنواستفسارات، كما أ

 التعاون من خالل البرید االلكتروني غیر موجود حیث بلغ  من أفراد عینة الدراسة أّن%70  یقّر

 ھناك من ما إلى أّن ویرجع السبب في ذلك رّب1.09  واالنحراف المعیاري1.60المتوسط الحسابي 

یخطر ببالھ استعمالھ في تبادل المعلومات  ما لدیھ لكنھ الیملك بریدا الكترونیا أو رّب المكتبیین من ال

 ألغراض شخصیة مثل بناء ما یقتصر استعمالھ لھناقشة مواضیع معینة وإّنبین زمالء العمل وم

  ...صداقات خارجیة، التسلیة

انترانت تسھل الوصول إلى البیانات المطلوبة من مصالح أخرى من أجل تسھیل لدینا شبكة  *10-ج

  :القیام ببعض المھام

  و تؤمن وصول ألّنھاالجامعیة وذلك مساھمة فعالة في نشر المعرفة داخل المكتبات تتساھم االنتران

  . في الوقت الحقیقيحصول الموظفین على البیانات المتوفرة بالمكتبة وأماكن وجودھا

  ھناك من یقّرت على مستوى المكتبة في حین أّناد العینة بعدم وجود شبكة انتران من أفر%60أفاد 

  و1.65بلغ المتوسط الحسابي  حیث %40 ما وھو ما نسبتھ بالوجود الضعیف والمقبول إلى حّد



  - قسنطینة –إدارة المعرفة داخل مكتبات جامعة منتوري : الفصل الـسادس

 - 249 - 

 على الرغم من ض المكتبات تفتقد نھائیا لوجود شبكة محلیة بع ذلك ألّن0.85االنحراف المعیاري 

ھا تعاني من نقص في التجھیزات وكذلك الید العاملة أما المكتبات أھمیة ذلك في الوقت الحالي كما أّن

تي بدأت مشروعھا من أجل إیجاد شبكة ت اّلتي تقر بالوجود الضعیف أو المقبول فھي المكتبااّل

أنترانات حیث قامت بإنشاء قواعد بیانات خاصة بالرصید الوثائقي وأخرى خاصة بالمستفیدین وفئاتھم 

  .ترق إلى المستوى المطلوب ھا مازالت اللكّن

  

  

  :  ولدى كل موظف الحق في استعمالھاتوجد بالمكتبة انترنیت* 11-ج

تي أحدثتھا االنترنت على المكتبات الجامعیة ومساھمتھا ئد والتأثیرات االیجابیة اّلأحد منا ینكر الفوا ال

رص الوصول والحصول على  حیث ضاعفت من ففي دعم البحث العلمي وإجراءات العمل

المعلومات والمعرفة، وبفضلھا استطاعت المؤسسات تقلیص عدد من المستویات اإلداریة وتمكن من 

  .بین اإلدارات العلیا واإلدارات في المستویات األقل منھاسرعة وقرب االتصاالت 

 نسب محدود نسبیا فقد حصلنا علىلكن استخدام االنترنت في مكتبات جامعة منتوري قسنطینة ھو 

 وھناك من یستعملھا %30د وممتاز بنسبة ستعمال ھناك من یستعملھا بشكل جّی فالنسبة ال،متقاربة

 المتبقیة فھي تقر بعدم وجودھا حیث بلغ %25كل ضعیف أما  بش%20 و%25بشكل مقبول بنسبة 

  یدعو لألسف ألّنيء، وھو ش1.34واالنحراف المعیاري  2.72  لھذه العبارةالمتوسط الحسابي

عیة لما لھا من مزایا في الحصول على معارف وأفكار ماا على مستوى المكتبة الجاالنترنت مھمة جّد

ھ وفي حالة توفرھا وإن لم نستغلھا االستغالل اء لدى الموظفین ألّنجدیدة یمكن تطبیقھا لتحسین األد

  .نا لن نحقق من وراءھا شیئااألمثل فإّن

  :أسعى في استعمالي لشبكة االنترنت إلى تطویر معلوماتي وتحسین أدائي لمھامي في العمل *12ج

غراض بحثیة  اإلنترنت أصبحت تستخدم ألغراض شتى، فھناك من یستخدمھا ألمن المعلوم أّن

ألغراض وظائف إداریة وھناك من یستخدمھا ومعرفیة، وھناك من یستخدمھا ألغراض مھنیة و
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شخصیة متنوعة، لكن استخدام اإلنترنت داخل المكتبات الجامعیة یفرض علیھا تسخیرھا لمعرفة 

ھرسة یمكنھ ممارسات مكتبات أخرى مشابھة واكتساب مھارات جدیدة، فمن ھو مسؤول عن الف

ث التقنیات المطبقة في الفھرسة ومن ھو مسؤول عن الخدمة المرجعیة یمكن أن غاللھا لمعرفة أحداست

 على استفسارات المستفیدین لكن في حقیقة األمر فاستعمال یستغلھا لمعرفة الطرق المستخدمة للرّد

 وھو اإلنترنت داخل مكتبات جامعة منتوري ھو استعمال ألغراض شخصیة أكثر منھ ألغراض مھنیة

د وممتاز أما ی فقط یستعملونھا بشكل ج%32.50صل علیھا حیث نجد ما نسبتھ ما تؤكده النتائج المح

البقیة فھو إما استعمال بین المقبول والضعیف وإما غیر موجود نھائیا حیث بلغ المتوسط 

المفروض  وبالتالي فاالستعمال یمیل إلى المقبول لكن من 1.28االنحراف المعیاري   و2.97الحسابي

 اختصاصي المعلومات على درجة من ّن الذاتي وھي وسیلة للتعلم خاصة وأاإلنترنت وسیلة للتطویر

الوعي بأھمیتھا في دعم البحث العلمي والحصول على المعلومات، فمن خاللھا یمكن المشاركة في 

نت من  مع األعضاء المشاركین في مواضیع مھمة فاالنترالتخصص والتشاطرمجموعات نقاش في 

  .ل المعارف الضمنیة إلى معارف صریحةأھم وسائل إدارة المعرفة وتلعب دورا مھما في تحوی
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  :اإلدارة اإلستراتیجیة وإدارة المعرفة: المحور الخامس
ابةـــــــــــــــــاإلج ناال 
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ز ا اإلدارة اإلستراتیجیة و إدارة المعرفة
رم

رة
عبا

ل
 

 4.20 0.78 ت 17 14 09 - -
- - 22.5 35 42.5 % 

المكتبة واضحة و محّددة و تؤكد على رسالة 
1.د  .دور المورد البشري  

 3.57 1.04 ت 10 10 13 07 -
- 17.5 32.5 25 25 % 

أھداف المكتبة وغایاتھا واضحة و مفھومة من 
2.د  .قبل الجمیع بالمكتبة  

 3.72 0.83 ت 08 15 15 02 -
- 05 37.5 37.5 20 % 

توصف خطتنا اإلستراتیجیة بالمرونة من أجل 
3.د  .االستجابة لتغیرات بیئتھا  

 2.40 1.04 ت 09 12 15 02 02
05 05 37.5 30 22.5 % 

نقوم بتقییم مستمر للبیئة الداخلیة من أجل 
4.د  .اكتشاف نقاط القوة و نقاط الضعف  

 3.62 0.94 ت 08 13 16 02 01
02.5 05 40 32.5 20 % 

یوجد تنسیق بین التخطیط االستراتیجي و 
5.د  .المصالح األخرى بالمكتبة  

 4.15 0.69 ت 13 20 07 - -
- - 17.5 50 32.5 % 

6.د  .تسعى خطتنا إلى مواجھة احتیاجات المستفیدین  

 4.37 0.69 ت 20 15 05 - -
- - 12.5 37.5 50 % 

من خالل خطتنا نحاول دائما تقدیم خدمات 
7.د  .جدیدة  

 3.85 0.72 ت 08 18 14 - -
- - 35 45 20 % 

تأخذ خطتنا بعین االعتبار احتیاجاتھا للموارد 
8.د  .البشریة و المھارات الواجب توفرھا  

 3.42 1.09 ت 07 15 06 12 -
- 30 15 37.5 17.5 % 

تماعات من أجل تقییم األداء تنظم المكتبة اج
9.د  .على مستوى كّل مصلحة  

  اإلدارة اإلستراتیجیة وإدارة المعرفة): 16(جدول رقم 
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اإلدارة اإلستراتیجیة ھي عملیة تقوم اإلدارة العلیا من خاللھا بتحدید التوجھات طویلة األجل وكذلك 

اسب والتقویم المستمر لإلستراتیجیة الموضوعة، فاإلستراتیجیة ھي أداء المكتبة من خالل التنفیذ المن

تي تؤدي إلى تنمیة وتكوین سیاسات فعالة تساعد في تحقیق أھداف سلسلة من القرارات والتصرفات اّل

المكتبة ویطلق على ھذه السیاسات أو القرارات التصرفات اإلستراتیجیة وھي وسیلة لتحقیق غایة أو 

  : القرارات اإلستراتیجیةھدف معین وتتضمن

  .تي تتم خدمتھمتحدید األعمال والخدمات والمستفیدین اّل -  

  .تي یجب انجازھاتحدید الوظائف واإلجراءات اّل -  

  .تحدید السیاسات الالزمة لتنفیذ القرارات اإلستراتیجیة وتحقیق األھداف -  

ري في تحقیق التمیز في دة وتؤكد على دور المورد البشرسالة المكتبة واضحة ومحّد *1-د

  :الخدمات

تعتبر رسالة المكتبة بمثابة دستور لھا والمرشد الرئیس لكافة القرارات والجھود وتعطي عادة فترة 

  .ةزمنیة طویلة نسبیا ویمكن تحقیقھا باإلمكانات الحالیة المتاح

المتوسط  من أفراد العینة وافقوا ووافقوا جدا على وضوح رسالة مكتبتھم، حیث بلغ 77.50%

 ھناك وعي لدى اختصاصي ل على أّنھذا ما یّد 0.78 واالنحراف المعیاري 4.20الحسابي 

 من أفراد العینة %22.50المعلومات بمكتبات جامعة منتوري قسنطینة برسالة المكتبة، لكن ھناك 

 وري ال معظم مكتبات جامعة منتھم یشعرون بالتھمیش داخل المكتبة، كما أّنغیر متأكدین ربما ألّن

. ھا لدیھا خطة تسیر من خاللھا أعمالھا ووظائفھا لكنھا غیر مدونةتملك إستراتیجیة مكتوبة بمعنى أّن

وما تجدر اإلشارة إلیھ أن مكتباتنا الجامعیة لیست فقط مكتبات جامعة منتوري بأمس الحاجة لوجود 

تبة مرتبط بنجاحھا في تحدید  نجاح المكخطة إستراتیجیة مكتوبة یمكن االطالع علیھا في أي وقت ألّن

تعتبر رسالة المكتبة  ،تي تقوم بھا المكتبةلتصرفات اّل الموجھ لتي تمثل اإلطار الممیز ورسالتھا اّل

ات واألسالیب في وضع األھداف، وفشل المكتبة في تحدید ة األساسیة التي تبنى علیھا الغایلركیزا

مھامھا، فحسب ما توصلنا إلیھ من نتائج في رة سببا في فشلھا في أداء رسالتھا سیكون بالضرو
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 موافق و موافق جّدا على االھتمام %92.50 حیث أّن )3.أ( و ما حققتھ العبارة )13(الجدول رقم 

بالعنصر البشري و اإلیمان بأّنھ مھم لتحقیق التمیز و تطویر الخدمات لكن ربما یبقى دائما مشكل 

  . سب في المكان المناسبالموظف المنا: تطبیق القاعدة اّلتي تقول

  :أھداف المكتبة وغایاتھا واضحة و مفھومة من قبل جمیع الموظفین بالمكتبة* 2-د

تعّد األھداف من أھم عناصر التخطیط و المرشد في اتخاذ القرارات كما أّنھا تساعد في تحدید 

ي تقییم األداء و تساعد األھداف ف. المسؤولیات على مستوى اإلدارة العلیا، على مستوى المصالح

 من %50. ووضع سیاسة الترقیة، الحوافز، االستفادة من دورات تكوینیة و غیرھا من االیجابیات

أفراد العینة وافقوا و وافقوا جّدا على أّن أھداف المكتبة وغایاتھا واضحة و مفھومة من قبل الجمیع في 

وغیر متأكدة من ذلك و بذلك بلغ المكتبة، لكن حصلنا في نفس الوقت على نفس النسبة غیر موافقة 

ھذا دلیل ربما عن وجود نوع من   1.04 و االنحراف المعیاري 3.57المتوسط الحسابي لھذه العبارة 

الغموض لدى بعض المكتبیین ذلك ألّن مسؤولیاتھم تنحصر في تنفیذ المھام فقط في حین أّن تحدید 

 أكّد )14( من الجدول رقم )7.ب(حسب العبارة األھداف یكون من صالحیات اإلدارة العلیا للمكتبة، ف

 أّن مھام كّل مصلحة واضحة و محّددة وبما أّن تحقیق األھداف یتوقف على أداء %)72.50(ما نسبتھ 

 أفاد )13( من الجدول رقم )6.أ(المھام من المفروض أن یكون توافق، أیضا من خالل العبارة 

  .مكتبة یتمیز بأسلوب التشارك بعیدا عن البیروقراطیة أّن اتخاذ القرارات على مستوى ال%)92.50(

إّن إشراك الموظفین في صیاغة أھداف المكتبة یؤدي إلى تحسیسھم بالمسؤولیة واالنتماء و ھذا ما 

  .    یؤثر باإلیجاب على أدائھم لمھامھم

  : والخارجیةتوصف خطتنا اإلستراتیجیة بالمرونة من أجل االستجابة لتغیرات البیئة الداخلیة *3- د

عیة وتحقیق ماي تعزز األداء داخل المكتبات الجتیعتبر التخطیط االستراتیجي إحدى الوسائل المھمة اّل

ر العمل داخل  الخطة اإلستراتیجیة تعتبر اإلطار التنظیمي لمسا نحن نعلم أّن.وقت في نفس الھاأھداف

 أن یئة الداخلیة والخارجیة ومن ثم البّدأن تأخذ في االعتبار تغیرات البالمكتبة وھذا ما یحتم علیھا 

توصف الخطة اإلستراتیجیة بالوضوح والمرونة والدقة في آن واحد حتى تستطیع التأقلم مع التغیرات 
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الحاصلة والظروف الطارئة ومن ثم أن یتسم التخطیط  االستراتیجي دائما بالمرونة من حیث التنبؤ 

المعلومات الخاصة بھذه التنبؤات في ة المحیطة على أن تؤخذ لعوامل البیئیتي تحدث في ابالتغیرات اّل

  .االعتبار عند اتخاذ القرارات

 جامعة منتوري توصف  الخطة اإلستراتیجیة بالنسبة لمكتبات من أفراد العینة أّن%57.50 أفاد 

 3.72جل االستجابة لتغیرات البیئیة الداخلیة والخارجیة حیث بلغ المتوسط الحسابي بالمرونة من أ

 مكتبات عینة الدراسة لھا نوع من الوعي بأھمیة  ھذا دلیل على أّن0.83واالنحراف المعیاري 

التخطیط االستراتیجي بالنسبة لنظم المعلومات من خاللھ یتم اتخاذ قرارات مستمرة بناءا على 

ج الزمنیة ممعلومات ممكنة لمستقبلیة ھذه القرارات وآثارھا ووضع األھداف واالستراتیجیات والبرا

جل تحقیق التكیف ت لتغیرات البیئة المستقبلیة من أكون ھناك مرونة وتوقعاالالزمة مع ضرورة أن ت

 خاصة بعد النتائج المحقق بالنسبة للمحور الثالث حیث أكّد والتوافق المستمر مع البیئة المحیطة

 معارف جدیدة من البیئة  من أفراد العینة أّنھ ال توجد آلیات لدى المكتبة من اجل التقاط%)60(

   ).14( من الجدول رقم )5.ب(الخارجیة وھذا حسب العبارة 

  :قوم بتقییم مستمر للبیئة الداخلیة من أجل اكتشاف نقاط القوة ونقاط الضعف ن*4-د

قییم مستمر لبیئتھا  أن تقوم بعملیة تحتى تنجح المكتبة في خدمة البحث العلمي وتحقیق أھدافھا البّد

عوامل اقتصادیة،  من ھجل االستعداد للتغیرات وظروف البیئة المحیطة وما تتضمنمن أالداخلیة 

 من تقدیر القدرات المادیة و البشریة المتاحة للمكتبة، قانونیة وتكنولوجیة كما یمكن التقییم ،اجتماعیة

د نقاط وتعزیزھا لالستفادة منھا والبحث عن طرق تدعیمھا وتحدیباإلضافة إلى تحدید نقاط القوة 

تجدر اإلشارة إلیھ ھو ضرورة الترابط بین التحلیل الداخلي  الضعف للتغلب علیھا وتفادیھا، ما

  . ذلك یشخص للمكتبة مكانتھا بین المكتبات األخرى المشابھةوالتحلیل الخارجي ألّن

ر للبیئة ا على قیام مكتبتھم بالتقییم المستم فقط من أفراد عینة الدراسة وافقوا ووافقوا جّد52.50%

الداخلیة من أجل اكتشاف نقاط القوة ونقاط الضعف، وربما غیاب مثل ھذا اإلجراء ھو السبب في 

عیة بصفة عامة ولیست مكتبات جامعة منتوري فقط، فالتقییم ماذي تعاني منھ مكتباتنا الجالعجز اّل
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ة كل عملیة تصاغ داخل المكتبة الجامعیة من المفروض أن یكون في فترات زمنیة منتظمة وفي نھای

نتائج عملیة التقییم وتنظم في ملفات أو تقاریر یتم الرجوع إلیھا التخاذ القرارات المناسبة حیث بلغ 

  .1.04 واالنحراف المعیاري 2.40المتوسط الحسابي لھذه العبارة 

آة العاكسة  التقییم بمثابة المرمكتباتنا الجامعیة بأمس الحاجة لمثل ھذا اإلجراء أو العملیة ألّنإّن 

  .تي ترغب في الوصول إلیھالوضعیتھا الحالیة والتنبؤ بالوضعیة المستقبلیة اّل

  :یوجد تنسیق بین التخطیط االستراتیجي والمصالح األخرى في المكتبة *5-د

یعد التنسیق بین مصالح المكتبة ضروریا وذلك للقضاء على التكرار واالزدواجیة، وتصارع األدوار، 

 حسن التنسیق بین أعمال المكتبة دلیال واضحا على جودة التنظیم مي بینھا، ویعّدوالصراع التنظی

  . مصلحةوفاعلیتھ في توزیع األعمال بین المصالح المختلفة وداخل كّل

 على وجود تنسیق بین التخطیط ا فقط من أفراد عینة الدراسة وافقوا ووافقوا جّد52.50%

 واالنحراف المعیاري 3.62لك بلغ المتوسط الحسابي ة و بذجي والمصالح األخرى في المكتباالستراتی

ما إلى غیاب خطة مكتوبة إلدارة شؤون المكتبة باإلضافة إلى ضعف ، یرجع السبب في ذلك رّب0.94

عیة فمازال البعض منھا یعاني من سوء التنظیم ماارة العلمیة داخل مكتباتنا الجتطبیق مبادئ اإلد

یق التنظیم الجید لوحدات ول دون تحقداء وغیرھا من األسباب اّلتي تحلألوغیاب الرقابة المستمرة 

 اّلتي تحصلت على الموافقة والموافقة جّدا بنسبة )6.أ(فما أكّده أفراد العینة حسب العبارة . المكتبة

یتمیز بأسلوب التشارك بعیدا عن  على مستوى المكتبة على أّن اتخاذ القرارات %)92.50(

التنسیق ف.  ثمة یكون من المفروض عرض لألوضاع الراھنة لكل وحدة في المكتبةومن البیروقراطیة

 بكفاءة في عضبالتي تمكن األفراد العاملین في المكتبة من العمل مع بعضھم الجید یوفر الوسائل اّل

  .سبیل تحقیق األھداف المنشودة

  : تسعى خطتنا إلى مواجھة احتیاجات المستفیدین *6-د

حور نشاطات واھتمامات المكتبة، لذا فھو یعتبر عنصرا مھما للتخطیط االستراتیجي  المستفید میعّد

وبناءا على ھذا األساس تتم دراسات على المستفیدین من المكتبة واكتساب معارف حول احتیاجاتھم 
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 إدراك احتیاجات المستفیدین یجعل من اختصاصي المعلومات مبادرا للمعرفة، فمثال وسلوكاتھم، ألّن

شون أو تذین یف الكثیر من المستفیدین اّلدات فئات معینة من المستفیدین یكتشف أّنخالل ترّدمن 

ومن ثم یمكنھ المبادرة بتوفیر " Y "یبحثون بالضرورة عن المعلومة" X "یبحثون عن المعلومة

  . المستفیدفالمعلومات دون وجوب طلب من طر

 غیر متأكدین وبذلك %17.50ي حین ما نسبتھ ا على ذلك فمن أفراد العینة یوافقون جّد% 82.50 

ما یعود السبب في ذلك إلى كون مكتبات ، رّب0.94 واالنحراف المعیاري 4.15بلغ المتوسط الحسابي 

ما تقف في بعض األحیان جامعة منتوري قسنطینة تعاني من مشكل زیادة في عدد المستفیدین ورّب

زمین بما یتوفر لدیھا من موارد مادیة وبشریة خاصة إذا عاجزة أمام تلبیة حاجاتھم بالكم والكیف الال

 لكن من خالل  ھناك من ھذه المكتبات من یعاني من نقص كبیر في الید العاملة المتخصصةعلمنا أّن

 )13( من الجدول رقم )2.أ(المحور الثاني بالنسبة للعبارة الخاصة بجمع المعلومات عن المستفیدین 

  .على الرغم من وجود عالقة بین العبارتین  ھو سبب انخفاض النسبةفما %90وافق و وافق جّدا 

    :من خالل خطتنا نحاول دائما تقدیم خدمات جدیدة *7-د

 الھدف الجوھري للمكتبات الجامعیة ھو تزوید األسرة الجامعیة بالمصادر وخدمات المعلومات إّن

 اكتسابھ والحصول علیھ ھو ذي یجب ذلك واّللدعم البحث العلمي، والمصدر المفتاحي في كّل

المعرفة، والمعرفة في المكتبة تتعلق بمعرفة العملیات واإلجراءات، ومعرفة تتعلق بالمستفیدین 

، ومعرفة تتعلق بالتسھیالت التي تقدمھا )الرصید المعلوماتي(واحتیاجاتھم ،المعرفة بالمجموعات 

 من إیجادھا  المعارف یجب توفرھا والبّدتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت المتاحة، ھذه األنواع من

  یمنع من اكتساب  في قاعدة المعرفة بالنسبة للمكتبة لكن ھذا ال

ز بین المكتبات تبة وتحسین خدماتھا وتحقیق التمّیمعارف أخرى جدیدة من أجل ترشید إدارة المك

  .األخرى المشابھة

 خطتھم تحاول دائما تقدیم خدمات جدیدة ا أنیوافقون جّد  و من أفراد عینة الدراسة یوافقون87.50%

، وھذا شيء 0.69 واالنحراف المعیاري 4.37 غیر متأكد حیث بلغ المتوسط الحسابي %12.50و



  - قسنطینة –إدارة المعرفة داخل مكتبات جامعة منتوري : الفصل الـسادس

 - 257 - 

من أجل تقدیم خدمات جدیدة وتطویر الخدمات الحالیة من أجل تحقیق رضى  یجابي ویدعوا للتفاؤلإ

 یكون على المستفید وتحدید احتیاجاتھ وتحقیقھا  إدارة المعرفة التركیز دائماھ وفي ظّلمستفیدیھا ألّن

ھ  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أصبح لدی المستفیدین وفي ظّلمن خالل تقدیم خدمة معینة، ألّن

والمكتبات الجامعیة بصفة خاصة بدیل وھو شبكة االنترنت وھذا یحتم على المكتبات بصفة عامة 

 ففي الوقت الحالي و مازالت لى تحقیق احتیاجات مستفیدیھااالھتمام بخدماتھا وتنویعھا والعمل ع

المكتبة تعني لدى البعض إعارة الكتاب واسترجاعھ قبل انقضاء المّدة المحّددة وفقط، ھذا ما تدعمھ 

 فقط من %)37.50( حیث أّن ما نسبتھ )15( من الجدول رقم )2.ج(النتائج المحققة بالنسبة للعبارة 

فالمكتبة النشطة دائمة السعي لتطویر . ة تشجع التجریب و الخطأ بصورة مقبولةالمبحوثین لدیھم ثقاف

  .أسالیب عملھا وتطبیق المناھج اإلداریة الحدیثة التي من شانھا بتبسیط العمل

  :تأخذ خطتنا بعین االعتبار احتیاجاتھا للموارد البشریة والمھارات الواجب توفرھا* 8-د

شري ھو حجر الزاویة لتحقیق إدارة المعرفة داخل المكتبات الجامعیة،  العنصر البمن المتفق علیھ أّن

 من توفر العنصر أو المورد البشري بالكم والكیف الالزمین، لذا یجب على المكتبات ومن ثم البّد

الجامعیة أن تجد السبل الكفیلة من أجل تشخیص حقیقي وتقدیر االنحراف ما بین الموارد الحالیة 

نھ التمكین من تحدید نقاط القوة ونقاط الضعف للطاقات بلیة المرغوبة، ھذا من شأد المستقوالموار

البشریة المتوفرة وبالتالي توضیح المحاور الكبرى للتوظیف والشروط الواجب توفرھا في الموظفین 

  .الجدد من أجل تقلیص الفجوات فیما یتعلق بالمھارات المتاحة

 خطتھم تأخذ بعین االعتبار احتیاجاتھا للموارد البشریة نة أّن من أفراد العی%65ا یوافق ویوافق جّد

 غیر متأكدین من ذلك حیث بلغ المتوسط الحسابي %35والمھارات الواجب توفرھا وفي نفس الوقت 

 تأخذ في  مكتبات جامعة منتوري قسنطینةل على أّن مما یّد0.72االنحراف المعیاري   و3.85

لبشریة و دلیل ذلك ھو عدد المناصب اّلتي تفتحھا في كّل سنة، رّبما االعتبار احتیاجاتھا للموارد ا

التأكد ھو في اختیار الموظفین ألن المسابقة تكون في شكل امتحان یرجع السبب في وجود حاالت عدم 

 فمن شفھي فقط دون االمتحان الكتابي باإلضافة إلى غیاب المختصین في اللجنة المشرفة على ذلك
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 من أفراد العینة أّن %)92.50(یوافق و یوافق جّدا ) 13(من الجدول رقم ) 3.أ(خالل العبارة 

 .االھتمام بالعنصر البشري مھم لتحقیق التمیز و تطویر الخدمات

  :تنظم المكتبة اجتماعات من أجل تقییم األداء على مستوى كل مصلحة *9-د

 قیاس أداء لمكتبة ومن خاللھ یمكنى مصالح ایعتبر تقییم األداء أحد المھام الرئیسیة للمشرفین عل

العاملین وإعطاء كل ذي حق حقھ، كما یسعى من خاللھ إلى معرفة نقاط القوة وتحدید نقاط الضعف، 

  .ھا ذات أھمیة للموظف نفسھ تقاریر تقییم األداء ألّندوإعدا

جل اعات من أمكتبھم تقوم بتنظیم اجتم ا على أّن فقط من أفراد عینة الدراسة یوافق ویوافق جّد55%

 غیر موافق وغیر متأكد حیث بلغ المتوسط %45 مصلحة لكن ما نسبتھ تقییم األداء على مستوى كّل

، على الرغم من أھمیة ذلك ومالھ من فوائد من أجل 1.09االنحراف المعیاري   و3.42الحسابي 

ھا من خالل علیتطویر أداء الموظفین بعد معرفة نقاط القوة وتدعیمھا ونقاط الضعف والقضاء 

كما تؤدي إلى اكتشاف مھارات الموظفین ومعارفھم حول العمل المنجز وربما  ،الدورات التدریبیة

تي یتقلدھا وبالتالي نقلھ  موظف معین لدیھ مھارة ألداء وظیفة معینة أحسن من الوظیفة اّلاكتشاف أّن

یم األداء أداة اتصال مھمة  تقیإلى مصلحة یمارس فیھا العمل المناسب لمھاراتھ ومعارفھ، كما أّن

 من )6.أ(ھذا ما یدعم ما تحصلت علیھ العبارة  .لمعرفة رأي اإلدارة فیما یقوم بھ الموظف من أعمال

  .)16( من الجدول رقم )4.د( و العبارة )15( من الجدول )5.ج(، العبارة )13(الجدول رقم 

تبر مطلبا ضروریا لالستفادة من مھارات عیة بین فترة وأخرى یعما تقییم األداء داخل المكتبات الجإن

  . ھا تتالءم مع األھداف المنوطة بالمكتبةالموظفین والتأكد من أّن

  :ةـج الدراسـ أھم نتائ-6-3

     لقد أصبح للمورد البشري و ما یمتلكھ من معرفة دور أساسي و دور رئیسي في إنجاح المؤسسة 

بة الجامعیة واحدة من المؤسسات اّلتي تسعى جاھدة إلى أو المنظمة اّلتي یعمل بھا، و بما أّن المكت

فھي مطالبة الیوم و أكثر . تطویر خدماتھا و المساھمة في إرساء ثقافة المعلومات في الوسط الجامعي
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من أي وقت مضى بتوظیف ما لدیھا من معارف و كفاءات من أجل تجسید نظام إدارة المعرفة ھذا 

  .المختصین في المعلوماتاألخیر المتوقف أساسا على دور 

      بعد إجراءنا للدراسة المیدانیة و استطالع أراء المختصین بمكتبات جامعة منتوري قسنطینة

  :توصلنا إلى مجموعة من النتائج تمثلت في

، كما %72.50 تبین من خالل بیانات الدراسة، أّن الغالبیة من أفراد العینة ھم إناث، بنسبة -1   

ا یقارب النصف من أفراد العینة ھم فئة الشباب، و اّلذین یقعون في الفئة العمریة أظھرت البیانات م

 من أفراد عینة %52.50یزید عن النصف و ذلك بنسبة  ، ما%47.50 سنة بنسبة35األقل من 

خاصة بدراسات ما % 7.50الدراسة حاصلین على شھادة اللیسانس في علم المكتبات باإلضافة إلى 

لمن تلقوا تكوینا في علم المكتبات، كما أّن % 77.50، إّن أعلى نسبة )ماجستیر(ل بعد التدرج األو

من أفراد % 40 من أفراد عینة الدراسة لم یحصلوا ولو عل دورة تدریبیة واحدة، في حین 60%

  .      العینة لدیھم أقل من خمس سنوات خدمة في المكتبة

سة المیدانیة، نجد أّن اختصاصیي المعلومات  من خالل النتائج المتوصل إلیھا في الدرا-2   

الممارسین بمكتبات جامعة منتوري قسنطینة لدیھم قدرة على إیجاد نظام إدارة المعرفة و ذلك من 

 من أفراد العینة یقّرون %100خالل ما أبدوا من استعدادات في تقییمھم للعبارات المقترحة، حیث أّن 

 من الجدول )1-أ(ر المكتبة و تنفیذ خطتھا و ھذا حسب العبارة بأّن المعرفة ھي ممتلكات قیمة لتسیی

من أفراد العینة یؤكد أّن العنصر البشري ھو المورد األساسي لتحقیق التمیز و % 92.50، )13(رقم 

   من الجدول نفسھ،)3-أ(تطویر الخدمات و ذلك حسب العبارة 

 التشارك في المعلومات و المعارف، یقّر  بما أّن مفھوم إدارة المعرفة، أسلوب یدعو إلى التبادل و

 من أفراد العینة بأّن اتخاذ القرارات على مستوى المكتبة یتمیز بأسلوب التشارك بعیدا عن 92.50%

من أفراد العینة على وجود % 95، یؤكد )13( من الجدول رقم )6-أ(البیروقراطیة حسب العبارة 

و بینھم وبین المسؤولین ویؤكدون أّن ھناك مبادرات من الثقة بین الموظفین في المكتبة فیما بینھم، 

 %35، لكن %95طرف مسؤولیھم لتقدیم النصائح و التوجیھات من أجل أداء المھام الموكلة بنسبة 
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من أفراد العینة یجدون صعوبات في االتصال بمسؤولیھم على الرغم من أھمیة ذلك في نقل و تبادل 

من أفراد العینة ال % 22.50، كذلك )13( من الجدول رقم )9-أ(المعارف و ذلك حسب العبارة 

یملكون القدرة على االتصال مع مختلف األجناس و المستویات سواء كان ذلك بالنسبة للمستفیدین أو 

 من أفراد العینة غیر موافقین %25، )14( من الجدول رقم )6-ب(الزمالء و ھذا حسب العبارة 

 و اّلتي تتضمن أّن المسؤول ھو القدوة للقیام )13( الجدول  من)10-أ(ویعارضون على العبارة 

 )14( من الجدول رقم )7-ب( غیر موافقة على العبارة %25بالمھام على أحسن وجھ، و نفس النسبة 

غیر % 60 من نفس الجدول، حیث أّن )5-ب(و ما یدعم ذلك أیضا ما تحصلت علیھ العبارة رقم 

ومن ثّم یمكن القول . ستقطاب المعارف الجّیدة من البیئة الخارجیةمتأكدین من وجود آلیات أو طرق ال

أّن المبادرین إلى إدارة المعرفة في المكتبات ھم المسؤولون على : أّن الفرضیة األولى و القائلة

  .مستوى اإلدارة العلیا لما لھم من مھام جوھریة في ھذا الصّدد قد تحققت نسبیا

 إدارة المعرفة داخل مكتباتنا الجامعیة ال بّد أن یتوفر لدى حّتى نتمكن من تجسید مفھوم-3  

اختصاصي المعلومات مجموعة من المھارات باإلضافة إلى تخصصھم في علم المكتبات حّتى یكونوا 

  :على أتم االستعداد لتطبیق مفھوم إدارة المعرفة داخل مكتباتنا الجامعیة ومن ثّم توصلنا   إلى أّن 

 من أفراد العینة یرون %25فھومي إدارة المعرفة و إدارة المعلومات، حیث أّن ھناك إدراك نسبي لم

 من الجدول رقم )1-ب(أّن كال المصطلحین ھما وجھان لعملة واحدة، وھذا حسب ما حققتھ العبارة 

 من المبحوثین یؤكدون أّن إدارة المعرفة ھي فرع علمي یشجع أسلوب التعاون و 95%، )14(

حّتى تضمن المكتبة السیر الجّید للمعارف و االستفادة .  موارد المعلومات بالمكتبةالمشاركة في جمیع

منھا في وقتھا، البّد من توفیر إستراتیجیة اتصاالت جّیدة و ھذا ما أكّده أفراد العینة في تقییمھم لھذه 

 ، لكن في نفس)14( من خالل معطیات الجدول رقم %95حیث تحصلت على نسبة ) 4-ب(العبارة 

 فقط من أفراد العینة یقّرون أّن التكنولوجیا المعتمدة تقیم عالقات تعاون بین %30الوقت نجد أّن 

 من المبحوثین بعدم وجود %35، كما یقّر )7-ج(، العبارة )15(الموظفین و ذلك حسب الجدول رقم 

من ) 8-ج(رة خط ھاتفي داخلي لیسھل نقل و تبادل المعلومات بین مصالح المكتبة و ذلك حسب العبا
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 من أفراد العینة یوافقون ویوافقون جّدا على أّن التعامل مع الزمالء و %95، )15(الجدول رقم 

 نسبتھ  من أجل التغییر، وما یدعم ذلك ھو مامالمستفیدین یكون بانفتاح وشفافیة مع تقبل انتقاداتھ

دین وجمع المعلومات وتنظیمھا  من أفراد العینة یوافقون و یوافقون جّدا على االحتكاك بالمستفی90%

، )13(من أجل الرجوع إلیھا و استعمالھا وقت الحاجة ومن طرف الجمیع وھذا من خالل الجدول رقم 

   من أفراد العینة غیر متأكدین من امتالك الشجاعة الكافیة لالعتراف %10، )2-أ(العبارة 

، و نفس النسبة لیست لدیھا الرغبة )14( من الجدول رقم )9-ب(بتعاون اآلخرین و ھذا حسب العبارة 

  من ) 10-ب(في البحث عن المساعدة كّلما كانت ھناك حاجة إلیھا و ذلك حسب العبارة 

 من أفراد العینة بالموافقة و الموافقة جّدا على تطبیق المعرفة %90، في حین أفاد )14(الجدول رقم 

 أكّدت على أّن المعرفة ممتلكات قیمة %100في أداء مھامھم الیومیة و لیس امتالكھا فحسب، كما أّن 

من خالل المعطیات المحصل علیھا نالحظ وجود توافق جزئي بین الفرضیة . لتسییر شؤون المكتبة

الثانیة و النتائج المحصل علیھا و القائلة أّن طریقة معالجة البیانات و تحویل المعارف تجعل التكوین 

  .  علم المكتباتفي إدارة المعرفة یختلف عن التكوین في

من أجل إیجاد نظام إلدارة المعرفة داخل مكتباتنا الجامعیة، ال بّد من توفر مجموعة من  -4  

الممارسات و األنشطة اّلتي تشجع ثقافة التقاسم ومن ثم وضعت مجموعة من العبارات لتقییم ذلك 

  :وتمثلت النتائج فیما یلي

ت المعلومات، قیم أفراد العینة التزامھم البتكار على الرغم من أھمیة المعرفة في إدارة مؤسسا

، )15( من الجدول رقم )1-ج( و ھذا من خالل العبارة %50المعرفة و اإلمساك بھا بالمقبول بنسبة 

 من المبحوثین یقّرون بعدم وجود آلیات أو طرق اللتقاط المعارف الجّیدة وھذا حسب %60كما أّن 

تؤثر ثقافة المؤسسة كثیرا على أداء موظفیھا و من ثمة كان . )14(من الجدول رقم ) 5-ب(العبارة 

تقییم المبحوثین للعبارة الخاصة بثقافة المكتبة في تشجیع التجریب و الخطأ دون الّلوم على األخطاء 

 وقد بلغت نسبة من قیمھا %44.50، لكن ھناك من قیمھا بالجّید و الممتاز %37.50بالمقبول بنسبة 

حّتى یكون الموظف على ). 15(من الجدول رقم ) 3-ج(ما حققتھ العبارة  حسب %15بالضعیف 
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 استعداد للمزید من العطاء البّد أن یلقى تشجیعا لما یطرحھ من أفكار و تكون ھناك دعوة للتعلم منھا،

من ) %65(، ما نسبتھ )15(من الجدول رقم ) 3-ج( یقیمون ذلك بالمقبول وھذا حسب العبارة 45%

 یقیمون نظام المكافآت في المكتبة بالضعیف و بعدم الوجود تماما على الرغم من أھمیة أفراد العینة

  ).15(من الجدول رقم) 4-ج(ذلك و ھذا حسب العبارة  

 فالحافز سواء كان مادیا أو معنویا  یخلق في الموظفین الجّد و المثابرة و انجاز األعمال الموكلة لھم 

، كما یؤدي إلى روح المنافسة الشریفة بین إجماالاحترام العمل باإلضافة إلى  بكّل دقة و أمانة،

إّن الحوافز تدعو إلى المزید من بذل الجھد و العطاء من . الموظفین و الطموح إلى تقدیم األفضل

  .    الموظف و كذلك تكون حافزا للغیر بالتنافس

تشاف و اكتساب معارف جدیدة معظم أفراد العینة لم یحصلوا على دورات تكوینیة لدعم معارفھم و اك

تتماشى مع المتطلبات التسییریة لشؤون المكتبة، وما لذلك من ایجابیات في خلق الرغبة للتعلم و 

و ما یدعم ذلك ھو ما ) 15(من الجدول رقم ) 6-ج(التعرف على أشیاء جدیدة، وھذا حسب العبارة

لمبحوثین لم یحصلوا على دورة  من ا%60حیث أّن ) 11(أكدتھ النسبة المحققة في الجدول رقم 

  .    تدریبیة واحدة

على الرغم من أھمیة تكنولوجیا المعومات و االتصاالت في دعم نقل وتبادل المعرفة و كثیرا ما 

یرغب المكتبیین أو اختصاصیو المعومات في حاجة إلى التواصل من خالل ھذه الوسائل لكن   نتائج 

   الوسائل بمكتبات جامعة منتوري قسنطینة العبارات المحصل علیھا تؤكد نقص ھذه

من ). 15(من الجدول رقم ) 12-ج(، )11-ج(، )10-ج(، )9-ج(، )7-ج(وقد تمثلت العبارات في 

خالل النتائج المحققة یمكن أن نستنتج أّن ھناك تحقق نسبي للفرضیة القائلة بأّن ثقافة تقاسم المعرفة 

عرفة داخل المكتبات الجامعیة أو أي مؤسسة أخرى مھما من أھم الممكّنات إلیجاد نظام إلدارة الم

  .             كانت طبیعة نشاطھا

 عدم امتالك خطة إستراتیجیة واضحة لتسییر المكتبة من أھم الصعوبات اّلتي تحول دون تطبیق -5  

، أّن ما إدارة المعرفة داخل المكتبات الجامعیة، تبّین من خالل بیانات الدراسة الخاصة بھذا المحور
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 من أفراد العینة یوافقون و یوافقون جّدا على أّن رسالة المكتبة %77.50یزید عن النصف بنسبة 

-د(واضحة و محّددة و تؤكد على المورد البشري في تحقیق التمیز في الخدمات وھذا حسب العبارة 

 أھداف المكتبة و  من أفراد العینة یوافقون و یوافقون جّدا على أّن%50 ،)16(من الجدول رقم ) 1

غایاتھا واضحة و مفھومة من قبل الموظفین لكن نفس النسبة غیر موافقة و غیر متأكدة و ھذا ما أكدتھ 

، حّتى تتمكن المكتبة الجامعیة من مواجھة التحدیات ال بّد أن )14( من الجدول رقم )7-ب(العبارة 

 %57.50ت البیئة الداخلیة و الخارجیة، تكون لدیھا خطة إستراتیجیة تتصف بالمرونة استجابة لتغیرا

، و )16(من الجدول رقم ) 3-د(من أفراد العینة یؤكدون أّن خطتھم توصف بالمرونة حسب العبارة 

  ).14(من الجدول رقم ) 5-ب(ھذا ما تأكد من خالل العبارة 

 من أجل االستجابة  ما تجدر اإلشارة إلیھ أّن مكتباتنا الجامعیة بأمس الحاجة لتقییم بیئتھا الداخلیة

 من أفراد العینة فقط یوافقون و یوافقون جّدا %52.50لتغیرات البیئة الداخلیة و الخارجیة، غیر أّن 

على قیام مكتبتھم بالتقییم المستمر للبیئة الداخلیة من أجل اكتشاف نقاط القوة و نقاط الضعف وذلك 

بین التخطیط اإلستراتیجي و المصالح ، یعّد التنسیق )16(من الجدول رقم ) 3-د(حسب العبارة 

األخرى في المكتبة أمرا ضروریا للقضاء على االزدواجیة و تصارع األدوار، ومن ثّم فقد تبّین من 

 فقط من أفراد %52.50أّن ) 16(من الجدول رقم ) 4-د(خالل النتائج المحصل علیھا بالنسبة للعبارة 

من الجدول ) 6-أ(ما یدعم ذلك ما تحصلت علیھ العبارة العینة یوافقون على وجود مثل ھذا اإلجراء و

  ).13(رقم 

ال یمكن أن نتخیل خطة لتسییر مكتبة جامعیة ال تسعى في بنودھا إلى مواجھة احتیاجات مستفیدیھا و 

، وھذا ما تأكّد أیضا )16( من الجدول رقم )9-د( و اّلتي حققتھا العبارة %82.50ھذا ما تؤكّده نسبة 

واّلتي تتضمن جمع المعلومات عن المستفیدین و ) 13( من الجدول رقم )2-أ(بارة من خالل الع

  . احتیاجاتھم من أجل استعمالھا مستقبال

 من أفراد عینة الدراسة یوافقون و یوافقون جّدا على سعي خطتھم دائما إلى تقدیم 87.50% -6  

 من الجدول رقم )2-ج(لعبارة ، وا)16( من الجدول رقم )7-د(خدمات جدیدة، وھذا حسب العبارة 
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 من أفراد العینة یوافقون و یوافقون جّدا %65، )15( من الجدول رقم )3-ج(، و كذلك العبارة )15(

 من )8-د(أّن خطتھم تأخذ بعین االعتبار احتیاجاتھم للموارد البشریة و ذلك ما تبّین من خالل العبارة 

 من )3-أ( من الجدول نفسھ و كذلك بالنسبة للعبارة )1-د(، أیضا من خالل العبارة )16(الجدول رقم 

  .)13(الجدول 

 یلعب  تقییم األداء دورا مھما في الكشف على ما حققتھ المكتبة من نجاحات و من ثم توصلنا إلى -7  

 من أفراد العینة یؤكدون على القیام بمثل ھذا النشاط، وھذا ما یتأكد أیضا من خالل %55أّن ما نسبتھ 

 من الجدول رقم )4-د(، وكذلك )13( من الجدول رقم )6-أ(، )15(من الجدول رقم  )5-ج(ت العبارا

)16(.  

 حّتى تطور ما لدیھا ال بّد من تشخیص الوضع الراھن وتحدید نقاط القوة و نقاط الضعف فالمكتبة  

ضیة الرابعة ھي للسیطرة علیھا، بناءا على النتائج المحققة بالنسبة لھذا المحور یمكن القول أّن الفر

بدورھا تحققت نسبیا، فھناك من مكتبات جامعة منتوري ما زالت تعاني من نقائص ال تتعلق فقط 

  .   بالجانب المادي و إّنما تأھیل للذھنیات الموجودة على مستوى ھذه المكتبات
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  :اتـ االقتراح-6-4

عددا من االقتراحات وھي على النحو  على النتائج اّلتي تم التوصل إلیھا فیما سبق، یمكن تقدیم بناءا   

  :التالي

 ضرورة اعتماد المعرفة كسالح تنافسي یساھم في تشجیع المكتبات الجامعیة على تحسین  -1

  .أدائھا البشري

 . تطویر كفاءات األفراد من خالل التكوین المستمر لھم  -2

 خالل سریان  وضوح المھام و المسؤولیات لكّل فرد، إضافة إلى تحسین االتصال الداخلي من -3

 .أفضل للمعلومات و المعرفة

 إجراء التغییر التدریجي لثقافة أفرادھا نحو المشاركة في القرارات و حلول للمشاكل  -4

 .المواجھة

إجراء تغییرات جوھریة في محیط ثقافة المكتبة لتوفیر أرضیة مناسبة لتطبیق إدارة المعرفة  -5

 . بفعالیة

یكل األفقي، ألّن الھیكل العمودي یؤدي إلى وجود مسافات  االنتقال من الھیكل العمودي إلى الھ -6

بین المدیر و العاملین، و ألّن الھیكل األفقي یخلق تدفقات في العملیات أكثر من الھیكل 

 .العمودي، و یظھر ذلك من خالل فرق العمل المدارة ذاتیا

 النظام االجتماعي  التحول من األدوار الروتینیة إلى أدوار التمكین، إذ أّن الدور جزء من -7

الحركي یوفر المسؤولیة و یسمح للشخص أو الفرد باستخدام قدراتھ و یتیح لھ حریة التصرف 

  .لمقابلة الھدف، كما أّن األدوار یمكن تعدیلھا و إعادة تعریفھا و ھذا ما یسمح بالمرونة

تي تتمثل في  االنتقال من أنظمة الرقابة الرسمیة إلى مشاركة المعلومات، ھاتھ األخیرة اّل -8

معلومات حول أداء المكتبة، أوضاعھا مقارنة بالمكتبات المشابھة، ألنّ توسیع نطاق المشاركة 

في المعلومات یحافظ على وظائف المكتبة و یجعلھا في المستوى المطلوب أو األفضل، كما أّن 
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اإلجراء و تحقیق الریادة یتطلب توفیر المعلومات لكّل العاملین لتمكینھم من سرعة اتخاذ 

 .الفعل

 التحول من إستراتیجیة التنافس إلى التعاون، ال بّد أن تحرص المكتبات على تجمیع النشاطات  -9

من خالل تمكین العاملین و مشاركتھم في تطویر اإلستراتیجیة، ال أن تفرضھا من األعلى ألّن 

 المشاكل و العاملین على تواصل مع المستفیدین وھم على درایة و معرفة باالحتیاجات و

بالتالي اقتراح الحلول ومن ثم المشاركة في تطویر إستراتیجیة المكتبة وھذا ما یعمق من 

 .التعاون و التعلم والتكیف

 التحول من الثقافة القاسیة إلى الثقافة المتكیفة، الّتي تشجع االنفتاح و إزالة الحدود والمخاطرة -10

  .تقبلو التحسین المستمر لصیاغة صورة مكتبة المس

الحواسیب، البرید االلكتروني، مجموعات النقاش، (  تشجیع استخدام التقنیات الحدیثة -11   

و غیر ذلك من األسالیب اّلتي تساعد في تبادل المعرفة باعتبار التكنولوجیا ...) الحوارات على الخط 

  .  عامال ممكنا إلدارة المعرفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  - قسنطینة –إدارة المعرفة داخل مكتبات جامعة منتوري : الفصل الـسادس

 - 267 - 

  

  :خالصة الفصل

قیقیة عن استعداد اختصاصیي المعلومات في تجسید مفھوم إدارة       حّتى تكون لدینا صورة ح

 نموذجا للكشف عن - قسنطینة–المعرفة داخل مكتباتنا الجامعیة، اخترنا مكتبات جامعة منتوري 

خاصة بعد أن أصبح تطبیق المعرفة في أداء المھام أمرا حتمیا . الحقائق المتعلقة بموضوع البحث

ا فقط بل نتشارك بھا مع فریق عمل المكتبة ككّل، ومن ثمة یجب و ضروریا وال نكتفي بتطبیقھ

على المختصین في المعلومات البحث المستمر عن المعرفة وبثھا داخل المكتبة و المشاركة بھا في 

اتخاذ القرارات لضمان نجاح المكتبة في تحقیق أھدافھا ألّن ھناك تحدیات كبیرة یطرحھا عصر 

اجھتھا البّد من التحلي بالمھارات الالزمة للنھوض بخدمات المكتبة المعرفة و حتى نتمكن من مو

 .الجامعیة الركیزة األساسیة لدعم البحث العلمي و المساھمة في تحقیق النظام الوطني للمعلومات



 تـمـةالـخا
 
 

  :الخاتمــة

 بالدرجة األولى طاقة ذھنیة و قدرة فكریة ومصدرا للمعلومات واالقتراحات    یعتبر المورد البشري

و االبتكارات، و عنصرا فاعال و قادرا على المشاركة االیجابیة بالفكر و الرأي، وبالتالي یجب 

اصلة في جمیع المجاالت توجھیھ بالطریقة الصحیحة نحو تحقیق ذلك، ألّنھ و في ظّل التغیرات الح

تغیرت النظرة إلى المورد البشري من كونھ مجرد مسؤول عن مجموعة من األنشطة الروتینیة إلى 

عنصر و مورد أساسي لتحقیق التمیز و النجاح، و ھذا ما یدعو إلیھ الفكر اإلداري الحدیث في ظّل 

  .إدارة المعرفة

یم المعلومات و تقدیمھا لمن یحتاجھا، فبعد   و من ثمة اخترنا فئة اختصت منذ عصور خلت بتنظ

التغیرات الحاصلة داخل المكتبات و مراكز المعلومات نتیجة إدخال تكنولوجیا المعلومات و 

االتصاالت و ظھور خدمات حدیثة و رّبما تعقد ظروف العمل أصبحت ھناك مجموعة من التسمیات 

الل تنظیمھا، تخزینھا، واسترجاعھا لمن یمكن إطالقھا على من یسھر على توفیر المعلومات من خ

یحتاجھا وھم اختصاصیو المعلومات بما یملكونھ من مھارات تؤھلھم للقیام بذلك ومن ثم أردنا التعرف 

على دورھم في إدارة المعرفة و الفرق بین اإلدارة األولى و اإلدارة الثانیة داخل المكتبات الجامعیة 

 بالمتغیرات من حولھ سواء الداخلیة أو الخارجیة واختیار مكتبات جامعة اّلتي تعّد كیانا دینامیكیا یتأثر

  .منتوري قسنطینة میدانا للكشف عن ذلك

ھذه الدراسة یمكن أن نستنتج ثالثة قیم أساسیة البّد من إیجادھا داخل   و على ضوء ما تضمنتھ 

  :مكتباتنا الجامعیة و التحلي بھا من أجل ضمان النجاح و التفوق في أداء المھام

 و أن تكون الحدود بین األجزاء قلیلة لیسمح ذلك بحریة تدفق المعلومات  أھم من الجزءأّن الكّل :أولھا

  .لتنسیق و التعلم المستمرو األفكار من خالل ا

 المساواة قیمة أساسیة، ال بّد أن تحرص مكتباتنا الجامعیة على العدالة و المساواة كعنصر :ثانیا

جوھري في ثقافتھا و ھو ما یؤكّد على تعامل الجمیع بعنایة و احترام مّما یعّزز من إیجاد مناخ آمن 

  . بأس بھ وذلك لتعزیز التعلمموثوق بھ للتجریب حّتى لو نتج عن التجریب خطأ فال



 تـمـةالـخا

 الثقافة اّلتي تشجع على اتخاذ المبادرة و التحسین و التغییر، فالقیمة األساسیة للمكتبة في ظّل :ثالثا

إدارة المعرفة تكمن في فتح األبواب لإلبداع و التحسین و المكافأة علیھما حّتى لرّبما تكافئ المخطئ 

              .      الحماس في اآلخرینلتشجیعھ على التعلم و النمو و إیقاد 

نأمل أن یقدم ھذا البحث معالجة مفیدة لھذا الموضوع، ورّبما یفتح المجال لدراسات أخرى من شأنھا   

أن تثبت أھمیة اختصاصي المعلومات في المجتمع و دوره في الحصول على المعلومات وإرساء ثقافة 

 .المعلومات و المعرفة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



    
  جامعة منتوري قسنطینة

  كلیة العلوم اإلنسانیة و العلوم االجتماعیة
    قسم علم المكتبات

  
    انـارة استبیـــاستم  

  أختي الكریمة/ أخي الكریم 
  :              السالم علیكم و رحمة اهللا وبركاتھ وبعد 

على البیانات تجدون في طیة استمارة االستبیان التي صممت خصیصا للحصول 
 استكماال لمتطلبات الحصول ھي تخدم مباشرة أھداف البحث العلمي الذي أقوم بالت

" نظم المعلومات وإدارة المعرفة"على شھادة الماجستیر في علم المكتبات تخصص 
 :بعنوان 

  

                   

 
  

أختي الكریمة قراءة جمیع العبارات /  أخي الكریم  منكمبفالمطلووعلیھ 
في الحقل )  X(ة في االستمارة بدقة و موضوعیة، ووضع عالمة الموضح

الذي یتناسب مع رأیك أمام كل عبارة، علما بأن ما ستدلي بھ من معلومات 
  .سوف یعامل بسریة تامة ولن یستخدم إّال ألغراض البحث العلمي فقط 

  شكرا على حسن تعاونكم وتجاوبكم                       
  واهللا من وراء القصد                                

 
 
  

                                                           
  ماضي ودیعة /                                                             الطالبة
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  :المصطلحاتضبط 
       

 فرد العامل بالمكتبة سواء كانت  المعلومات التي یمتلكھا الالتجارب و، ھي الخبرات :المعرفة

الخدمات  المستفیدین، العمل، ء، زمال، مصالح المكتبة)الجامعة(حول البیئة الخارجیة 

 في اتمتلكھا وتستخدمھ عن المكتبات األخرى المشابھة و غیرھا من المعلومات التي ومعلومات

  .أداء مھامك

  كن من خاللھا إیجاد المعرفة، التي یمھي ببساطة مجموعة من العملیات  :المعرفةإدارة    

  . لتحسین الخدمات و تخزینھا للرجوع إلیھا وقت الحاجةا، تطبیقھ)تقاسمھا(مشاركتھا

 یعملون مع  كذلك بالتشاطر یتم بین شخصین أو أكثر وھو مایعرف : التشارك والتقاسم

ل األفكار  بعضھم البعض  أو لھم اھتمامات مشتركة من خاللھ یمكن مناقشة مواضیع، و تباد

  .للخروج بمعلومات ومعارف مشتركة یمكن من خاللھا تحقیق أھداف المصلحة أو المكتبة ككل

 ھي خطة تحّدد فیھا رسالة المكتبة، أھدافھا،الفرص والتھدیدات،نقاط القوة و  :اإلستراتیجیة

ط الضعف ومن ثم تشخیص المشاكل وایجاد الحلول من خالل وضع سیاسة لصیرورة العمل نقا

   .المكتبةب
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  :بیانات خاصة بالمبحوث:     المحور األول
  
                            أنثى     ذكر     :                      الجنس- 1

  
  سنة: ..................العمر بالسنوات - 2         
           
  : المستوى التعلیمي- 3         

     
      ماجستیر       -                                          تقني سامي     -                
              دكتوراه-                                                   لیسانس-                

          
       ین  الدیبلوم العالي للمكتبی-                                             

  :  الدرجة في السلم الوظیفي- 4         
              

        ملحق بالمكتبات الجامعیة-                 )   مدیر(  محافظ رئیسي-                
        مساعد بالمكتبات الجامعیة   -                                  محافظ                   -                

  :    التخصص- 5         
   علم المكتبات              -                  

  :................................... تخصصات أخرى-                  

  ...................................     التي شاركت فیھا) التكوینیة( عدد الدورات التدریبیة - 6         

  
  : .....................................................................    مّدة الخدمة في المكتبة - 7         
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  إدارة المعرفة و اختصاصي المعلومات: لثـانيالمحور ا

ھمیة المعرفة ودورھا في من اجل إیجاد نظام إلدارة المعرفة داخل المكتبة الجامعیة ال بّد من إدراك المسؤولین أل

وضع إستراتیجیة لتسییر المكتبة وتشجیع األفراد على تبادل المعارف، وتحدید الدور المنوط بكّل فرد من أفراد 

  .في المكان الناسب لرأیك) X(فریق العمل لتحسین خدمات المكتبة فضال ضع عالمة

  

ارةــــــــــــــ          العب         الرقم ق  
واف

م
جّدا

 

فق
وا

  م

كد
متأ

ر 
غی

 

فق
وا

 م
یر

  غ
ض

عار
 أ

  

  1.أ
  

المعرفة ھي ممتلكات قیمة لتسییر المكتبة وتنفیذ 
.خطتھا  

     

  
  2.أ

 
جمع المعلومات عن المستفیدین واحتیاجاتھم 

.وتنظیمھا من أجل استعمالھا من طر ف الجمیع  

     

  
  3.أ

االھتمام بالعنصر البشري واإلیمان بأّنھ مھم لتحقیق 
. وتطویر الخدمات التمیز  

     

تشجع المكتبة تبادل اآلراء و األفكار والعمل   4.أ
.الجماعي   

     

  
  5.أ

تفتح المكتبة مجاالت لإلبداع و االبتكار وتشجع 
.استثناءالتكوین المستمر للعاملین دون   

     

  
  6.أ

اتخاذ القرارات على مستوى المكتبة یتم بأسلوب 
.طیة التشارك بعیدا عن البیروقرا  

     

  
  7.أ

 وجود الثقة بین الموظفین في المكتبة وبین الموظفین
.والمسؤولین   

 

     

  
  8.أ

یبادر المسؤول بتقدیم النصائح والتوجیھات من أجل 
.أداء المھام   

     

 
9.أ  

یوجد اتصال جید بیني وبین المسؤول فھو یفھمني 
  .ویصغي إلى انشغاالتي

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
10.أ  

 أحسن  علىؤول القدوة للقیام بمھاميأرى في المس
   .وجھ
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  مھارات إدارة المعرفة: لثالـثالمحور ا
ھناك من یرى أن إدارة المعرفة ھي امتداد لعلم المكتبات، غیر أن إدارة المعرفة تتطلب مھارات 

خاصة یجب توفرھا في فریق عمل المكتبة من أجل الوصول إلى المعارف الضمنیة، فضال 
  .في الحقل المناسب لرأیك) X(ضع عالمة

  
  الرقم

  
ق       ارةــــــــالعب        

واف
م

  اّدج

  
فق

وا
م

  

ر 
غی

كد
متأ

فق  
وا

 م
یر

غ
  

ض  
ار

أع
  

  
  1.ب

إدارة المعرفة ماھي في حقیقة األمر إال مصطلح 
  مرادف لما یعرف بإدارة المعلومات

          

  
  2.ب

إدارة المعرفة فرع علمي یشجع أسلوب التعاون و 
  .جمیع موارد المعلومات بالمكتبةالمشاركة في 

          

  
  3.ب

إدارة المعرفة ھي اإلدارة المرتبطة بعملیات إیجاد 
 وتخزینھا من أجل ا، استخدامھاالمعرفة، تنظیمھ

  .الرجوع إلیھا وقت الحاجة

          

  
  4.ب

 اتصاالت جیدة إستراتیجیةإدارة المعرفة تتطلب 
  .لكي تضمن سیر المعرفة المناسبة في وقتھا

          

  
  5.ب

توجد آلیات لدى المكتبة من أجل التقاط المعارف 
الجیدة من خارج المكتبة تلبیة لالحتیاجات التسییریة 

  قوانین جدیدة: و اإلستراتیجیة مثال

          

  
  6.ب

المستویات لدي قدرة على االتصال مع مختلف 
 على حد نواألجناس بالنسبة للزمالء والمستفیدی

  .السواء

          

 واضحة ومحّددة مما یسھل كّل مصلحةمھام   7.ب
            .المعلومات بین المصالح

یكون بانفتاح التعامل مع المستفیدین والزمالء   8.ب
  .وشفافیة مع تقبل انتقاداتھم من أجل التغییر

          

لدي القدرة على االعتراف بتعاون اآلخرین   9.ب
            .ومساھماتھم

 كلما كانت لدي الرغبة في البحث عن المساعدة  10.ب
  .ھنالك حاجة لھا

          

 
11.ب  

طبیق المعرفة في أداء مھامي الیومیة و أعمل على ت
.لیس امتالكھا فحسب  
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   تقاسم المعرفة أھم ممكن إلدارة المعرفة:ع الرابالمحور

شطة من أجل نظام إلدارة المعرفة داخل المكتبات الجامعیة ال بّد من توفر مجموعة من الممارسات واألن
في الحقل الناسب )X(الّتي تشجع ثقافة التقاسم، فما مدى توفر ھذه الثقافة بمكتبتكم، فضال ضع عالمة

  .لرأیك

  
  الرقم

                             
از     ارةــــــــــ               العب

مت
م

  
ول  جیّد    

مقب
ف  

ضعی
جد  

یو
ال 

  

  
  1.ج

ار المعرفة لدى مكتبتنا البتكیوجد التزام شدید 
  .وتقاسمھا

           

  
  2.ج

لدینا ثقافة تشجع التجریب والخطأ دون الّلوم عن 
  .األخطاء

          

مكتبتنا جیدة عند استعراض العمل المنجز وتشجع   3.ج
  .التعلم منھ وتقدر صاحبھ

          

نظام المكفآت في المكتبة یشجع تقاسم المعرفة   4.ج
  .ام معارف الغیرویساعد العاملین على إعادة استخد

          

  

  
  5.ج

توجد أنشطة تدریب في المكتبة تشجع األفراد على 
تطویر مھاراتھم و معارفھم الشخصیة و حیازة 

  .معارف جدیدة

          

  
  6.ج

یشارك العاملون على مستوى المكتبة في دورات 
تكوینیة تتفق مع احتیاجاتھم وتتماشى مع أھداف 

  .المكتبة

          

  
  7.ج

وجیا المستخدمة على مستوى المكتبة تقي التكنول
عالقات وثیقة بین الموظفین و المستفیدین لتعزیز 

  .التغذیة الراجعة
  

        

 بین المصالح لیوجد خط ھاتفي داخلي یسھل االتصا  8.ج
  .وتبادل المعلومات دون الحاجة للتنقل

          

یوجد في مكتبتكم تعاون الكتروني فیما بینكم من   9.ج
  .لبرید االلكتروني مثالخالل ا

          

  
  10.ج

لدینا شبكة أنترانات  تسھل الوصول إلى البیانات 
المطلوبة من مصالح أخرى من أجل تسھیل القیام 

  .ببعض المھام

          

  
  11.ج

توجد بالمكتبة شبكة إنترنیت، ولدى كّل موظف 
  .الحق في استعمالھا

          

  
  12.ج

رنیت إلى تطویر أسعى في استعمالي لشبكة اإلنت
  .معلوماتي وتحسین أدائي لمھامي في العمل
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  اإلدارة اإلستراتیجیة وإدارة المعرفة: الخامسالمحور
ة  واضحة لتسییر المكتبة من أھم الصعوبات الّتي تحول دون تطبیق إدارإستراتیجیةعدم امتالك خطة 

  .ناسب لرأیكمقل الفي الح) X(المعرفة داخل المكتبات الجامعیة، فضال ضع عالمة

  
  الرقم

   
 م  العبـــــــــــــــــــــــــــــــارة

   
 

جّدا
ق 

واف
  

 م
   

  
فق

وا
     

 غ
   

كد
متأ

ر 
ی

  

   
فق

وا
ر م

غی
  

  أ
   

ض
ار

ع
  

  1.د
رسالة المكتبة واضحة ومحّددة وتؤكد على دور    

  .المورد البشري في تحقیق التمیز في الخدمات
     

ا واضحة ومفھومة من أھداف المكتبة وغایاتھ  2.د
       .قبل جمیع الموظفین بالمكتبة

توصف خطتنا اإلستراتیجیة بالمرونة من أجل   3.د
       .لیة والخارجیةخاإلستجابة لتغیرات البیئة الدا

نقوم بتقییم مستمر للبیئة الداخلیة من أجل   4.د
       .اكتشاف نقاط القوة والضعف

تراتیجي یوجد تنسیق بین التخطیط اإلس  5.د
       .والمصالح األخرى في المكتبة

تسعى الخطة إلى مواجھة احتیاجات   6.د
       .المستفیدین

من خالل خطتنا نحاول دائما تقدیم خدمات   7.د
       .جدیدة

 للموارد ااحتیاجاتھتأخذ خطتنا بعین االعتبار   8.د
       .البشریة والمھارات الواجب توفرھا

تماعات من أجل تقییم األداء تنظم المكتبة اج  9.د
       .على مستوى كّل مصلحة
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  ما ھي الصعوبات اّلتي تحول دون وجود نظام إلدارة المعرفة داخل مكتبتكم؟ -
.......................................................................................................  

.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

  تطبیق إدارة المعرفة داخل مكتبتكم؟ما ھي اقتراحاتكم من أجل التوجھ نحو  -
.......................................................................................................  

.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  
  
  
  

    



  قائمــة الجـداول
 

   

  قائمـــة الجداول
  

   توزیع األقسام و المجمعات على الكلیات الموجودة بجامعة منتوري :]1[الجدول رقم 
  28................................................................................................قسنطینة
  30.....................توزیع المكتبیین حسب الدرجة في السلم الوظیفي: ]2[ رقم الجدول

   109...................................دورة المعرفة و عملیاتھا و أنشطتھا: ]3[الجدول رقم 
  115......................................عملیات وممارسات إ دارة المعرفة: ]4[الجدول رقم 
  157.....................أعمال اختصاصي المعلومات بین األمس و الیوم: ]5[الجدول رقم 
  235..........................................توزیع أفراد العینة وفقا للجنس :]6[الجدول رقم 
  236............................................توزیع أفراد العینة وفقا للسّن :]7[الجدول رقم 
  238............................توزیع أفراد العینة وفقا للمستوى التعلیمي :]8[الجدول رقم 
  240...................توزیع أفراد العینة وفقا للدرجة في السلم الوظیفي :]9[الجدول رقم 
  242...................................توزیع أفراد العینة حسب التخصص :]10[الجدول رقم 
   244.....................توزیع أفراد العینة وفقا لعدد الدورات التدریبیة :]11[الجدول رقم 
  246....................نة وفقا لمّدة الخدمة في المكتبةتوزیع أفراد العی :]12[الجدول رقم 
  248................................إدارة المعرفة و اختصاصي المعلومات :]13[الجدول رقم 
  261...................................................ارات إدارة المعرفةـمھ :]14[الجدول رقم 
   275............................لمعرفةاسم المعرفة أھو ممّكن إلدارة اـتق :]15[الجدول رقم 
  289..................................اإلدارة اإلستراتیجیة و إدارة المعرفة :]16[الجدول رقم 

 



  :الـقائمة األشك
 

  
  

 قائمــة األشكـال
  
  

    90...................................بعض مواقع عمل اختصاصي المعلومات ]:1[الشكل رقم
  96........................................................من البیانات إلى الحكمة ]:2[الشكل رقم
   111.......................................................إدارة المعرفــة عملیات ]:3[الشكل رقم
   120..........................................المجاالت الرئیسیة إلدارة المعرفة ]:4[الشكل رقم
  121......................................نموذج لیونارد بارتون إلدارة المعرفة ]:5[الشكل رقم
  123...................................................نموذج موئل إلدارة المعرفة ]:6[الشكل رقم
   125................................................المیزة-التدفق-نموذج الرصید ]:7[الشكل رقم
 189.........................المعرفة في المؤسسة مصادر تنظیم و حفظ ]:8[الشكل رقم
 199................دور تكنولوجیا المعلومات و متطلباتھا في نقل المعرفة ]:9[الشكل رقم
 207........أمثلة مساعدة للتكنولوجیات المستخدمة في تحویل المعرفة ]:10[الشكل رقم
 236...........................................توزیع أفراد العینة وفقا للجنس ]:11[الشكل رقم
 237.............................................توزیع أفراد العینة وفقا للسّن ]:12[الشكل رقم
 239.............................عینة وفقا للمستوى التعلیميتوزیع أفراد ال ]:13[الشكل رقم
 241...................توزیع أفراد العینة وفقا للدرجة في السلم الوظیفي ]:14[الشكل رقم
 243......................................توزیع أفراد العینة حسب التخصص ]:15[الشكل رقم
 245..............................التدریبیةتوزیع أفراد العینة وفقا للدورات  ]:16[الشكل رقم
 247......................توزیع أفراد العینة وفقا لمّدة الخدمة في المكتبة ]:17[الشكل رقم

 



    
  صـخـالمل

  
داخل المؤسسات مھما كان نوعھا، وھي تعتمد أصبحت المعرفة المحرك األساسي للنشاط اإلداري    

علیھا في عملیة اتخاذ القرارات ومن ھذا المنطلق برز إلى الوجود مفھوم جدید وھو إدارة المعرفة التي 
. لصالح المؤسسةة واستخدامھا  إلى توظیف المعرفة في المھام الموكلة واكتشاف المعارف الضمنیىتسع

 الجامعیة مؤسسة ذات طابع خدمي فھي تسعى دائما إلى إرضاء مستفیدیھا من خالل ما وبما أّن المكتبة
موارد بشریة ذات كفاءة عالیة، تساھم في أداء رسالة المكتبة و تقدمھ من خدمات وھذا یتطلب منھا توفیر 

  : ھذه الدراسة والتي تدور حول التساؤل اآلتيتحقیق أھدافھا و من ھذا المنطلق جاءت فكرة
   ؟ الجامعیة  ما ھو دور اختصاصي المعلومات في إدارة المعرفة داخل المكتبات

ن                   ة م ات الجامعی ي تطویر المكتب ات ف ى دور اختصاصي المعلوم د عل ن التأكی    تنبع أھمیة ھذا البحث م
ادر        ده الق ھ وح رات ألّن ارف و خب ن مع ھ م ا یمتلك الل م ى خ ن     عل تخراجھا م ات و اس صال المعلوم إی

شر     أھمیة ھذا البحثالصائبة، كما أّنمصادرھا و توظیفھا التخاذ القرارات       ي ن  ملموسة من خالل دوره ف
ي    ي البحث ط العلم ي الوس ة ف ات و المعرف ة المعلوم ام إدارة المعر . ثقاف دعو نظ ار  ی ف األفك ى توظی ة إل ف

دة و ی ن أج الجدی اون م لوب التع و شجع أس ر نح ال التغی ا أّنھ سن كم ام    األح رورة االھتم ى ض ز عل ترك
ي               ستمر ف دائم و الم ر ال ى المسؤولین التفكی بالموظفین و المستفدین من أجل نجاح المكتبة، ھذا ما یحتم عل

  .تطویر أداء الموظفین بشتى السبل و الطرق
ن الدراسات و استعملنا     على المنھج الوصفي المناسب لمثل ھ    اعتمدنا في انجاز ھذه الدراسة       وع م ذا الن

ى خمسة محاور وتضم               سمت إل ارة وسؤالین   42استمارة االستبیان كأداة رئیسیة لجمع البیانات، وقد ق  عب
ة       40 بلغ عددھم ن اّلذیین، موزعة على أفراد العینة و    مفتوح ات جامع ف مكتب ى مختل ا موزعین عل  مبحوث

ن الح      -قسنطینة-منتوري ا م ذي مكّنن شيء اّل ة حول الموضوع و معالجتھ       ال ات مھم ن  اصول عل معطی  م
ات             ة ھي ممتلك أّن المعرف ّرون ب خالل الفرضیات المطروحة في البحث، ومن ثم اكتشفنا أّن أفراد العینة یق

ق الت         ي تحقی شري ف ورد الب دور الم ان ب اك إیم ا أّن ھن ا، كم ذ خطتھ ة و تنفی سییر المكتب ة لت ي  قیم ز ف می
رى       او بم . الخدمات ن ی  أّن مفھوم إدارة المعرفة ھو مفھوم حدیث نسبیا في مجتمعنا ھناك من المختصین م

ي       أّنھ مصطلح مرادف لما یعرف بإدارة المعلومات أیضا ھناك إدراك نسبي لدور اختصاصي المعلومات ف
ة        ق عدال ن أجل تحقی ا م ات  إدارة المعرفة من خالل تكوینھا، تنظیمھا و نشرھا إلى المستفیدین منھ المعلوم

ق                      ى تطبی سعي إل اح وشفافیة و ال زمالء بانفت ع ال ى اإلتصال و التعامل م درة عل ن ق من خالل ما یمتلكھ م
                                             . المعرفة في العمل ولیس اكتسابھا فحسب

صاصي        ز دور اخت ة و تعزی ات الجامعی ویر المكتب ي تط ال ف ة دور فّع ط      إّن للمعرف ي الوس ات ف المعلوم
اءة، واتخاذ               ن الكف در م أكبر ق ة ب داف المكتب ق أھ ن تحقی الجامعي و المجتمع ككّل، فھو المسؤول األول ع

ا،            د المشكلة وتحلیلھ ن خالل تحدی ة     إضافة القرارات المناسبة م ام الموكل ذ المھ ى تنفی ة صحیحة    إل بطریق
ن أجل تخزین       وسلیمة ومن ثم فھو مطالب بالتحدیث المستمر لمعارفھ      ات م ا المعلوم و استغالل تكنولوجی

ارف    ادل المع ریحة و       . وتب ة ص ى معرف ضمنیة إل ة ال ل المعرف ول دون تحوی ي تح ور الصعوبات اّلت تتمح
ا    شاركة بھ ذھنیات   الم ض ال ر بع ى تحج زمالء إل ع ال ارھم    م صین و احتك ض المخت اون بع دم تع  و ع

ة      وارد المادی ص الم ى نق ات باإلضافة إل و أّن     للمعلوم ھ ھ ن قول ا یمك ن م ات لك ض المكتب دى بع ة ل المتاح
اجحین  صین الن ة إل المخت ة و العام ات الجاف ر المعطی ن تغیی ون م ذین یتمكّن م اّل ستقبال ھ ة ىم ة دقیق  معرف

  .بطریقة ناجعة
      :الكلمات المفتاحیة  

  توري   مكتبات جامعة من-  المكتبات الجامعیة- إدارة المعرفة-      اختصاصي المعلومات
 . الجزائر-  دراسة میدانیة-      قسنطینة
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: 
 
        La connaissance est devenue le moteur principale de toute activité administrative dans 

toute entreprise utilise cette source dans le processus de prise de décisions. Ceci a conduit à 

un nouveau concept celui de la gestion de la connaissance. Les bibliothèques universitaires 

qui offrent un service tendent à satisfaire les utilisateurs. Ceci nécessite la présence de 

ressources humaines compétentes qui s'efforcent à concrétiser les objectifs de la bibliothèque. 

Ceci nous a poussé à nous interroger sur le rôle du spécialiste de l'information dans la gestion 

de la connaissance au sien des bibliothèques universitaires. Identifier le rôle du spécialiste de 

l'information, à travers ses compétences, dans le développement des bibliothèques 

universitaires est un des aspects les plus importants de cette recherche. 

      La gestion de la connaissance tend à exploiter les idées nouvelles et à encourager la 

coopération pour assurer le progrès dans le changement. Les ressources humaines ainsi que 

les utilisateurs forment un centre d'intérêt dans la gestion de la connaissance. 

       Nous avons choisi l'approche descriptive pour réaliser cette étude. Un questionnaire a été 

administré à un échantillon de 40 bibliothécaires travaillant au niveau des bibliothèques de 

l'université Mentouri de constantine. Ceci nous a aidé à obtenir des résultats significatifs que 

nous avons analysés à travers des hypothèses pré-établies. Les répendants affirment que la 

connaissance est un facteur de grande valeur dans la gestion de la bibliothèque et dans 

l'exécution de ses projets. Les ressources s'avèrent les éléments positifs de la performance des 

services dons la source est constituée essentiellement d'informations nécessaires à la gestion 

de la bibliothèque et à l'exécution de son programme sous la responsabilité d'un spécialiste de 

l'information. 

        Le rôle de la connaissance dans le développement des bibliothèques universitaires et 

dans le renforcement de l'activité du spécialiste de l'information est primordial au sien de 

l'université en particulier et dans la société en général. Les meilleurs professionnels de 

l'information à l'avenir seront ceux qui pourront changer les donnés ambiguës et générales en 

une connaissance précise et utile. 

Mots clés: 

              Spécialiste de l'information – Gestion de la connaissance - Bibliothèque 
universitaire-  Université Mentouri de Constantine – Enquête – Algérie.                      



 
        Knowledge has become the essential engine for any administrative activity 
in any institution whatever is its type. It is used by the institution when taking 
decisions. This has led to a new concept related to knowledge management 
which integrates knowledge in all the missions of the institution. The university 
library which offers a service tends to satisfy its users. This necessitates the 
presence of competent human resources who endeavours to achieve the library 
objectives. This has led us to ask questions about the role of the information 
specialist in knowledge management within the university libraries. Identifying 
the role of the information specialist through his/ her competence, in the 
development of university libraries is one of the most important aspects of this 
research. 
        Knowledge management tends to exploit the new ideas and to encourage 
cooperation to assure progress in change. The human resource and the users 
constitute an interest in knowledge management. 
        We have chosen the descriptive approach to realise the study. A 
questionnaire has been administered to a sample of 40 librarians working in 
Constantine university libraries. 
This has helped us to obtain significant results that we analysed in relation to the 
established hypotheses. The questionees state that knowledge is a valuable 
factor in library management and in achieving its projects. The resources impose 
them selves as positive elements in the performance of services which main 
source consists essentially of information necessary for library management and 
for the execution of its programme under the responsibility of an information 
specialist.  
        The role of knowledge in the development of university libraries and in 
reinforcing the information specialist's activity is fundamental within the 
university in particular and in society in general. The best information 
professionals in future will be those who could change ambiguous and general 
data into precise and useful knowledge. 
        Key-words: 
                          Information specialist – Knowledge management – 
University library – University Mentouri of Constantine – Survey - Algeria.       
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