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تجعل من الحتمي بلل ملن الضلروري مسلايرة التطلورات المتسلارعة فلي مجلاالت  في التي يعيشها قطاع المعلومات اليوم لحالةإن اص:ص:لخلخمم
والجوانل  الهيكليلة  وتطوير القطاع المهني والمعلوماتي واألكاديمي للمكتبات، وتحديث األطر المعرفيلة من أجل استثمارها في تنمية ،التقنية

واليللوم تواجللس متسسللات المعلومللات وخابللة المكتبللات الجامعيللة موجللة مللن الخللواهر متمثلللة فللي انخ للا  مسللتو  ت ثيرهللا التللي تقللوم عليهللا، 
وتلللدني مسلللتو  الرضلللا لللللد   ،وتبنلللي أسلللالي  ايلللر فعاللللة لتحقيلللق األهلللدا  المنشلللودة ، وفعاليتهلللا ونشلللاطها، ونقلللا فلللي الملللوارد الماليلللة

ويزيد من حدة هذا الوضع وجود العديد من التحديات اإلدارية التي تق  أمام المكتبات  .ومستو  الرضا الوخي ي لد  العاملين ، يدينالمست
 الجامعية في األل ية الثالثة، أهمها تحدي إدارة المعرفة. 

 .إدارة المعرفة – العولمة –المكتبات الجامعية  ::الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية 

Résumé : La situation actuelle vécue par le secteur de l'information rendent inévitable , mais il est nécessaire de 

suivre le rythme des développements rapides dans les domaines de la technologie , afin d' investir dans le 

développement du secteur professionnel et de l'information et des bibliothèques universitaires , et mettre à jour les 

cadres des aspects cognitifs et structurelles du sous-jacent , et les institutions de l'information face aujourd'hui et 

les bibliothèques universitaires privés vague phénomènes représentés dans le niveau inférieur de l'impact , 

l'efficacité et l'activité , et un manque de ressources financières , et l'adoption de méthodes est efficace pour 

atteindre les objectifs souhaités , et le faible niveau de satisfaction des bénéficiaires , et le niveau de satisfaction au 

travail des employés . Et augmente la gravité de cette situation et il ya beaucoup de problèmes administratifs qui se 

dressent devant les bibliothèques universitaires dans le troisième millénaire , le défi le plus important de la gestion 

des connaissances . 

Mots-clés : les bibliothèques universitaires - la mondialisation - gestion de la connaissance . 
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 مقدمة :

المعابللرة، جديللد، يلربط أبلالتنا ب يحلتم علينلا أن نصحبللن أن سلنا بمشلروع ثقلافي تحللديا كبيلرا عبلر العولملة يمثلل      
بل ن هلذا العولملة  يشلير ، ونجد بعل  المثق لينالثقافية  نالى كل مقوماتالعولمة الثقافية العازمة على القضاء علمقاومة 

للم لهلا تسلليما، وأنهلا قلدرنا المحتلوم، وفلي  تمثل النجاة لنا للخروج من الجهل والتخل  والتبعيلة، طالبلام منلا أن نصلدعن ونصسل
ذا، منهلا ملا طرحلس د.دعبلد العزيلز التلويجريد بقوللس: إن رفضلنا للعولملة المقابل نق  عللى رراء تعلار  وجهلة النخلر هل

وتنديدنا المتكرر عال البلوت بثثارهلا السللبية، وتركيزنلا عللى نقل  أسسلها، ودلحل  ادعلاءات الملروجين لها.كلل ذلل  
يكلون لموق نلا هلذا لن يتثر في طبيعة الوضع الناجم عن هيمنة النخام العالمي، الذي ي ر  العولمة على العلالم، وللن 

ويلللد  المواقلللع، وكلللذل  ف ننلللا نلللدعو إللللى أن نللللتمي للعولملللة جوانللل  إيجابيلللة، ونعملللل ملللا فلللي وسلللعنا العملللل، لتوخيللل  
ايجابيات العولمة، فيما ين عنا في حياتنا العامة، إن المسالة في حاجة شديدة إلى ضبط منهجي نتحكم بس فلي العولملة، 

نسل  طريقنا إلى االست ادة من العولمة، على النحو الذي يلدفعنا إللى اإلسلهام فلي ب على ما نستطيع من قدرات، وبذل  
الحضلللارة اإلنسلللانية الجديلللدة، ملللن موقعنلللا المتميلللز وبخل يتنلللا التاريخيلللة، وبهويتنلللا الحضلللارية المت لللردة. إن هلللذا الموقللل  

لعولمة  تمثل تحديام ثقافيلام ايلر مسلبوق، . وا*اإليجابي إزاء العولمة، يتطل  منا أن ننخرط في المعتر  الثقافي العالمي
ملن أخطلر أنلواع العولملة، وذلل   .وتعتبر العولملة الثقافيلة**ارتقائي خاا، قائم على االجتياح الثقافي عتحديما ذو طاب

ألنها تتدخل مباشرة في بيااة ال كر والسلو  اإلنساني، بوسائل متعددة، من أجل هذا كانت معخم هلواجي الم كلرين 
ين، يتعلللق بخللوفهم مللن تلل ثير العولمللة علللى المكونللات الثقافيللة للشللعو . ومللن ثلللمل فلل ن النقللا  الللدائر حاليللام حسلل  والمللرب

دبشللار عبللايد نحللو عولمللة التعللليم والمنللاهي التربويللة، يتكللد أن هللذا االتجللاا يسللاعد علللى العللودة إلللى الهيمنللة الثقافيللة 
ومللن ثللم ف ننللا نطاللل  دعللاة العولمللة ومللن  .***ن البلللدان الناميللةاالسللتعمارية، وفللر  القلليم العربيللة علللى المتعلمللين ملل

باالستثناء الثقافي، واالحت اخ بالحد األدنى من الثقافة التي  هميصبشرون بها، احترام الخبوبية الثقافية لكل بلد، ونطالب
 افة وحضارة الشعو . تحمي، وال تطمي ثق

باعتبارها العمود ال قري لمتسسات  ،لنوعيات المكتبات األخر المكتبات الجامعية على قمة الهرم بالنسبة تق    
المجتمع والعقل  نخبةوهم  ،التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى أساي أنها تقدم خدماتها للجامعيين: باحثين ودارسين

ث، فالجامعة الم كر لألمة . وتبرز أهمية المكتبة الجامعية من خالل مساهمتها ال عالة في مجال الدراسة والبح
ولهذا ف ن أهمية المكتبات الجامعية تبرز من خالل  كمتسسة تعليمية أركانها الرئيسية ثالثة : أستاذ وطال  ومكتبة.

المساهمة ال عالة لها في مجاالت الدراسة و البحث ، فالجامعة كمتسسة تعليمية وخي تها األساسية ، ذات أبعاد ثالثة 
 ة، خدمة المجتمع.هي: نقل المعرفة، إبداع المعرف

وتعتبر اإلدارة المكتبية المحر  األساسي لكل العمليات التي تقوم بها المكتبة، حيث ال تستطيع أي مكتبة أداء وخائ ها 
بها على الوجس األكمل إال إذا توافرت لها إدارة علمية واعية قادرة على االست ادة المثلى من اإلمكانات  المنوطة 
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ما اتبع القائمون على أمر والبحوث العلمية أنس كل الدراساتاحة في تحقيق أهدافها. وقد أثبتت المادية والبشرية المت
الجامعية النخم واألسالي  العلمية في إدارتها كلما ساعد ذل  على تحقيق أهدافها بك اية ونجاح. بل ادت  اتالمكتب

 هذا القاعدة إحد  المسلمات العلمية والمنهجية. 

بتطبيق أسالي  اإلدارة العلمية من:  المتقدمسبق فقد قامت المكتبات الجامعية في دول العالم وت سيسام على ما 
تخطيط وتنخيم وتقويم ومتابعة ورقابة ... إلخ، معتمدة على النخم العلمية الحديثة كاإلدارة باألهدا  والنتائي، وبحوث 

الوبول إلى أمثل األنماط في إدارة مواردها المتاحة لتحقيق بعية وبرامي إدارة الجودة الشاملة العمليات، وتحليل النخم، 
يواجس المهنيون المعنيون بمجال المكتبات والمعلومات تحديام يتمثل في تحسين وتوسيع نطاق واليوم  أهدافها المبتعاة.

ذي تساعد شبكات تبادل المعار  والخبرات المكتسبة على مد  سنوات طويلة من التجار  والتحبيل. وفي الوقت ال
فيس التكنولوجيات اإللكترونية على تحسين القدرة على تبادل المعلومات، ف ن معخمنا يتعر  في الواقع ل ي  ازير 
من المعلومات دون أن تكون لدينا القدرة على اربلة هذا المعلومات من حيث نوعيتها وأبالتها. وباإلضافة إلى ذل ، 

يها في بورة رقمية، ف ننا في ن ي الوقت ن قد المعار  الضمنية التي فرام زيادة حجم المعلومات التي نحبل عل
 -في جان  منس -تعطي الم اهيم، والرت  العميقة والمعاني لذل  القدر الهائل من البيانات والمعلومات. وهذا يت تى 

بلة بمجال المكتبات نتيجة لعدم التسجيل المنهجي للخبرات ال ردية بما تنطوي عليس من المعار  الشاسعة وثيقة ال
 والمعلومات.

، وتتكون الدراسة من شقين، األول يعنى الجامعية وتتناول هذا الدراسة موضوع إدارة المعرفة في المكتبات 
بتقديم بورة عامة عن م هوم وأهمية إدارة المعرفة وعملياتها، وفي الشق اآلخر تحاول الدراسة التقدم بتبور مبدئي 

 الجامعية كرتية استشرافية .رة المعرفة في بيئة المكتبات حول إمكانية تطبيق إدا

من  لولوج مجتمع المعلومات  الجامعية المكتبات  استعدادولكن اإلشكال اليوم ال يزال مطروحام حول مد     
تحقيق والتي إن وجدت المكتبات الطريقة المثلى لتطبيقها تمكنت من ، خالل تبني م اهيم جديدة خابة إدارة المعرفة

إلى طرح التساتالت التالية :  بنا حدا، وهذا ما أهدافها والت اعل اإليجابي من خالل تقديم خدمات جيدة لمست يديها
يوجد تبني حقيقي ؟ هل  المكتبات الجامعية ما م هوم إدارة المعرفة في؟ يمكن التعر  لمبطلح إدارة المعرفة كي 

بالمكتبات  كي  يمكن بيااة إستراتيجية مستقبلية لتطبيق إدارة المعرفة ؟بالمكتبات الجامعية لم هوم إدارة المعرفة
 تقديم اإلطار النخري حول إدارة المعرفةلإلجابة على كل تل  االست سارات تهد  هذا الورقة إلى   .الجامعية ؟

هوم في مكتباتنا مد  وجود فهم حقيقي لهذا الم على  والتعر  عالم متعير،بالمكتبات الجامعية الجزائرية في خل 
لت عيل تطبيق م هوم إدارة المعرفة  ،مقترحةإستشرافية من خالل خطة عمل  الجامعية، كما وضعنا تبور ورتية 

 في العقود القادمة. ديد لمتسسات المعلوماتكتحدي ج
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                                                                                                                         :هدف الدراسة. أوال

العر  من هذا الورقة هو إدرا  المقبود بم هوم دإدارة المعرفةد بهد  التعر  على ال را المتاحة أمام إن 
  لتعزيز عملية هذا الم هوم مالئمةللتحول تجاا هذا الم هوم الحديث، والتعر  على مد   الجامعيةالمكتبات 

على األسئلة التالية: ماذا يمكن اكتسابس وتبنيس من  اإلجابةاإلدارة بهذا المرافق المعلوماتية . كما تحاول الورقة 
التجار  المتاحة في تطبيق هذا الم هوم؟ وما هي الرت  العميقة التي يمكن أن ت يد في زيادة النهو  ب دائنا في 

 لجامعيةة في المكتبات اوما هي الخطة واإلستراتيجية المناسبة لإلفادة من تطبيقات إدارة المعرف ؟ المكتبات الجامعية
 .كرتية مستقبلية استشرافية؟

 : .  مصطلحات ومفاهيم أساسيةثانيا

 : البيانات والمعلومات والمعرفة. 1.2

كثيرام ما يحدث خلط بين مبطلحات البيانات، والمعلومات، والمعرفة، وكثيرام يكون من البع  التمييز فيما بينها. إال 
أنس يمكن تعري  البيانات ب نها المادة الخام والتي يج  علينا أن نجري عليها دعمليات تشعيلد حتى تببح قابلة 

ها بيانات منخمة ومرتبة لتلبية احتياج معين، أما المعرفة فهي ما ي همس لإلفادة ، أما المعلومات فيمكن تعري ها على أن
الناي من المعلومات وكي ية است ادتهم منها. ويصنخر إلى المعرفة على أنها خليط من التجار ، والقيم، والمعلومات 

تيعا  التجار  والمعلومات المتبلة بموضوع معين ورراء الخبراء في هذا الموضوع، مما يوفر إطارام عامام لتقييم واس
وتسخيرها لخدمة عمل معين. وعندما تقترن المعلومات بالتجربة اإلنسانية ف نها تتحول إلى معرفة، وهي ما نحتاجس 

 لتوجس خطانا نح و فهم أفضل للمبادئ الالزمة إلدارة المكتبات ومراكز المعلومات. 

نما هي أيضام  وسيلة إلحداثس، وحتى يمكن استخدام المعرفة  -ا هو األهموهذ -والمعرفة ليست مجرد نتاج للتقدم وا 
بواسطة البلدان النامية من أجل إحداث تنمية وتقدم وانتعا  مجتمعي؛ ف ن هنا  حاجة الستيعا  المعرفة كحي، 
 تمامام كاستيعا  واستخدام حواي النخر واللمي والشم ..إلخ، وفي استيعا  واستخدام الحي المعرفي تكمن إمكانيات

 التعيير، ليي فقط في المنتجات والخدمات، بل أيضام في اإلدارة .

 اإلستراتيجية :. 2.2

  الحسبان نقاط وتعر  على أنها أسلو  التحر  لمواجهة التهديدات أو ال را البيئية, والذي ي خذ في

الضع  والقوة الداخلية للمشروع, سعيام لتحقيق رسالة وأهدا  المشروع. وتقوم اإلستراتيجية ببنع المعرفة بالتركيز  
على ت طير أو تبني الخيارات البحيحة والمالئمة, حيث توجس المتسسة إلى كي ية مس  ومعالجة موجوداتها ال كرية. 
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ربط الناي لكي يتقاسموا المعرفة. ومن أهم أدوار اإلستراتيجية تحديد كما تسهم اإلستراتيجية في تنمية شبكات العمل ل
 .(1)مناطق األهمية للمنخمة، حيث يتم التركيز عليها لجمع المعرفة حولها مما يدفع المنخمة أحيانام إلى توليد المعرفة

 :مفهوم إدارة المعرفة.  3.2

على مد  عقود, لكنها على مستو  الطبيعة لم تكن قضية إدارة المعرفة على المستو  النخري كانت معروفة إن 
 ،معروفة إال قبل سنين. حيث لم ت خذ مداها إال في السنوات األخيرة وتحديدام بعد أن تم وضع بع  المقاييي لها

 )                        وتزايد اإلدرا  ل وائد بع  مبادئها الناجحة. أول من استخدام مبطلح إدارة المعرفة 
Knowledge Management ) هو  (Don Marchand )  في بداية الثمانينيات من القرن الماضي على أنها

إلى  (Drucker) المرحلة النهائية من دال رضياتد المتعلقة بتطور نخم المعلومات، وفي المرحلة ذاتها تنب  رائد اإلدارة
ستتكون من بناع المعرفة، لكن في تل  ال ترة لم يقتنع أن العمل النموذجي سيكون قائمام على المعرفة وأن المنخمات 

 ،م(1997)الكثيرون ب دارة المعرفة وبت ثرها على عملية األعمال، حيث بدأ الت ثير االستراتيجي إلدارة المعرفة عام 
والبد من التنويس إلى إن إدارة المعرفة ولدت داخل البناعة وليي داخل األكاديميات وال حتى داخل المنخمات 

 نها داإلدارة النخامية و الواضحة بدسكايرمد، وهو أحد أبرز من تناولوا م هوم إدارة المعرفة،  ويعرفها (2).المعرفية
، واستعاللها. وهي واستخدامهاداثها، وجمعها، وتنخيمها، ونشرها، للمعرفة و العمليات المرتبطة بها والخابة باستح

 . (3)تتطل  تحويل المعرفة الشخبية إلى معرفة تعاونية يمكن تقاسمها بشكل جلي من خالل المنخمةد

وتقدم المدرسة العليا إلدارة األعمال في جامعة تكساي في أوستن تعري ام إلدارة المعرفة على أساي أنها:  
يات النخامية إليجاد المعلومات، واستحبالها، وتنخيمها، وتنقيتها، وعرضها بطريقة تحسن قدرات ال رد العامل دالعمل

كما أنها تساعد إدارة المعرفة المنخمة في الحبول على ال هم المعمق من خالل خبراتها  في المنخمة في مجال عملس
ستحبال وخزن واستخدام المعرفة إالمنخمة على  اهتماميز الذاتية. كما تساعد بع  فعاليات إدارة المعرفة في ترك

ألشياء مثل حل المشاكل، والتعلم الديناميكي، والتخطيط اإلستراتيجي، وبناعة القرارات. كما إنها تحمي الموارد 
عرفة مما سبق يتضح لنا أن م هوم إدارة المو  الذهنية من االندثار، وتضي  إلى ذكاء المنخمة، وتتيح مرونة أكبرد.

يتضمن: تعري  وتحليل موارد المعرفة المتوفرة والمطلوبة والعمليات المتعلقة بهذا الموارد والتخطيط والسيطرة على 
األفعال الخابة بتطوير الموارد والعمليات بما يسهم في تحقيق أهدا  المنخمة، و موارد المعرفة في هذا السياق هي 

حتاج إلى امتالكها والمتعلقة بالمنتجات والسوق والتكنولوجيات والمنخمات المعرفة التي تمتلكها المنخمة أو التي ت
بحيث تسهم في زيادة األرباح أو توفير قيمة مضافة سواء للخدمات أو للسلع ، وال تتعلق إدارة المعرفة ب دارة هذا 

 تضمن : الموارد فقط، بل تتعد  ذل  إلى إدارة العمليات الخابة بهذا الموارد، وهذا العمليات ت

 تطوير المعرفة.  .1
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 الحفاظ على المعرفة. .2

 استخدام المعرفة. .3 

 تقاسم المعرفة. .4 

فهي تعتبر أسلو  منخم لتحديد أولويات ومتطلبات المست يد وتترجم هذا المتطلبات إلى توبي  للعمليات والناتي 
إننا نعلم اآلن أن :د دبيتر دروكردوفي هذا البدد يقول . (4)ووب ها في خطة لسلسلة أعمال وخطة لإلنتاج والخدمات

ذا طبقنا المعرفة على المهام التي نعر  فعليام ، مبدر الثروة هو شيء إنساني يتمثل على وجس التحديد في: المعرفة وا 
ذا طبقنا المعرفة على مهام جديدة ومختل ة، ف ننا نسمي هذا ، كي  نتديها، ف ننا نسمي هذا إنتاجية إن ، ابتكارام وا 

  .دالمعرفة وحدها هي التي تتيح لنا تحقيق هذين الهدفين

وقد أببحت إدارة المعرفة محل اهتمام أكيد كعنبر أساي في نجاح المنخمات الساعية للمنافسة، مما أهلها كي 
 ، فقد عصقدت( International Conference on Knowledge Management )تكون عنوانام لمتتمرات دولية 

لمعرفة اأما المتتمر الدولي الثاني إلدارة ، م 2005 (أكتوبر) 28-27الدورة األولى من هذا المتتمر الدولي في ال ترة 
IKM 2006  م.2006 (أاسطي) 2-1في ال ترة عقد 

 .، ومعرفة ضمنية-الظاهرية  –أقسام المعرفة : يمكن تقسيم المعرفة إلى : معرفة موضوعية . ثالثا

  توجد في : الكت ، والمطبوعات، وقواعد البيانات وذل  الكم المتزايد من المعلومات  الموضوعيةالمعرفة
الرقمية التي يمكن الحبول عليها عن طريق الشبكة العالمية العنكبوتية للمعلومات، وتتحسن أدوات 

 العثور على المعلومات والمعرفة عن طريق هذا الوسائل يومام بعد يوم.
 هي عمق الرتية، والتجربة والقدرة على الحكم، وكلها مما يختزنس العقل البشري.  نية :المعلومات الضم

ولقد كان هذا الشكل من أشكال المعرفة يمثل على الدوام استكماالم مهمام للمعرفة الموضوعية. وقد تزداد 
 أهمية هذا الشكل من أشكال المعرفة كلما ازداد تدفق المعلومات. 

األساسية األربعة التالية :  لدورة إدارة المعرفة في العنابر يمكن دمي العنابر ال رعية :المعرفةدورة إدارة . رابعا
 . (5)واالستخدامالبحث الخالق ، التوثيق المنخم ، تقاسم المشاركة ، االستعمال 

 .واير المطبوعة سواء التقليدية واير التقليدية،المطبوعةعبر مختل  أشكال أوعية المعلومات :البحث الخالق.1.4
بواسطة تقنية مرشحات المعلومات وتقنية قواعد البيانات التي تساعد المنخمات على تجميع  التوثيق المنظم : .2.4

وفرز البيانات في عالقات منطقية وموضوعية ، وهذا يستدعي االستخدام األمثل للحاسو  وتطبيقاتس والمزاوجة بينس 
  وبين وسائل االتبال وتقنياتها .

  المشتركة، والتي نراها بوضوح اآلن عبر من خالل الجماعات ذات المبالح واالهتمامات:تقاسم المشاركة .3.4
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ر والبحث عن حلول مبتكرة،إال أن هذا التي تجمعهم لتبادل األفكا النقا  جماعات االهتمام اإللكترونية ومنتديات
 .إلدارة هذا الحوارات وتوجيهها نح و المسارات المطلوبة إلى دمدير معلوماتيد(إلى جان  التقنية)المنتديات تحتاج 

يعتبر هذا العنبر المرحلة األخيرة والهد  األساي دإلدارة المعرفةد والذي يتمثل في : واالستخداماالستعمال  .4.4
لسات دتمكيند اآلخرين من استعمال المعلومات من خالل وسائل اتبال فعالة وت اعلية مثل الجلسات التدريبية وج

 (6)... إلخ.العب  الذهني والتقارير 
 

  في المكتبات الجامعية: أهمية إدارة المعرفة. خامسا
واحد منهما سو  يرجع  : د إذا إلتقى شخبان وتبادال درهمام فكل دجي رسوند علماء المعرفة أحد في أحد أبحاثس قال

قد  من المتكد أن معخمناو ." ب كرتين أو معلومتين بدرهم واحد ولكن إذا تبادال فكرة أو معلومة فسو  يرجع كليهما
كن كم واحد منا يهتم ( ل Knowledge Is  Powe ة )الشهيرة : د المعرفة قو  دفرانسيي بيكوندسمع أو قرأ مقولة 

 قوانا البشرية في عبر المعرفة تلقي هذا الكم الهائل من ن سس باألدوات المعرفية ووسائل إدارتها؟ وهل تستطيع بتسليح
 واستيعابها ثم االست ادة منها الحقام ؟ هذا على المستو  ال ردي واالجتماعي، أما على المعرفة في شتى المجاالت

من أجل خدمة عمالئها وضبط  المستو  المتسساتي فتعتمد تل  الكيانات بشكل أساسي على المعلومات والمعرفة
ذا كانت أنخمة المعلومات وبرامي  إلى التكامل ب عالية وك اءة مع باإلضافةأوضاعها في السوق  محيطاتها الخارجية، وا 

في تل   فسو  تمثل المعلومات والمعرفة الدماء التي تجري مجتمع المعرفةشرايين وعروق  الخدمات اإللكترونية تمثل
 . الشرايين

السب  الرئيي في يمثل المعلومات،  -بل وتكاثر –اإليقاع السريع للحياة وما ينتي عن ذل  من سرعة في تدفق  إن
إدرا  المجتمع العربي ومنخماتس ألهمية األخذ بم هوم إدارة المعرفة، فهذا المنخمات أببحت تلهث وراء أن تكون 

 دورة منتجاتها )سلع أو خدمات( أسرع من دورة المعرفة، مما يستدعى منها : 
 .للمست يد، والتحسين المستمر في الخدمات المقدمة لس . الت كيد المتزايد على إعطاء األولوية1
 .المثيلة المكتبات. التنبس للمنافسة من 2
 .-الخدمة المكتبية  – . تخ ي  أوقات الدورِة اإلنتاجية للخدمة وتقبير الوقت المستعرق في تطويِر المصنتليِ 3
 .. الحاجة الملحة للتكيل  التنخيمِي مع القواعد وفرضيات العمِل المتعيرِة 4
 .. مسايرة االتجاا العام نحو تقليا أعداد األبوِل المستخدمة في إنتاج الخدمة، لتوفير الن قات5
حتى ال تخسر المعرفة  كتبةالعاملة بالم  للقو  نقلهاواإلستراتيجية، مع القدرة على  االتجاهات. القدرة على تعيير 6

 الضمنية.
 
 



8  Vol.21, N°01   2014 

 

 

 

 : المكتبات الجامعية في األلفية الثالثةإدارة المعرفة في  وعناصر مالمح. سادسا
 : (7)يجعلنا  نستعر  أهم مالمحها فيما يلي دإدارة المعرفةد إن حتمية التوجس نحو 

 الجامعية: إدارة الموارد البشرية قلب إدارة المعرفة بالمكتبات .1.6
، وبالتالي ف ن الموارد البشرية أببحت محور اهتمام إدارة المكتباتيعتبر العنبر البشري الماهر هو بترة التنافي بين 

 -ليي فقط- المكتباتالمعرفة، ف ي عبر داقتباد المعرفةد ستكون للخبرة والتجربة البشرية قيمة عالية تسعى 
لمستمر للح اخ على مكنونات الموارد البشرية من معرفة ضمنية مثل المتالكها، بل تسعى لعدم الت ريط فيها والتدري  ا

  القيم اإلنسانية والتجار  والخبرات .. إلخ،
د اإلبداع المعرفيد هو بميم مجتمع اقتباد المعرفة، وبالتالي ف ن عمليات معالجة : دعم اإلبداع المعرفي .2.6 

ونشر المعرفة ، تعتبر مدخالت لس، لن تكون مكتباتنا أو مراكز المعلومات مكانام دلتقدييد أو  واسترجاعوخزن 
المعلومات، بمعنى رخر لن تكون هذا المنخمات مخزنام للمعرفة، بل ستكون دجسرامد بين  طوسائدلتكدييد الكت  أو 

رفة، وبالتالي ف ن ل  الخدمة المقدمة يج  أن وبين منتجي المعرفة، بل يمكن لها أن تكون هي المنتي للمع المست يدين
يعتمد على معدالت إنتاجية ومستويات الجودة واألهم هو دالسرعةد في تلبية الخدمة، وكل هذا لن يت تى إال من خالل 
عادة تقديمها للمست يدين كمنتي معرفي جديد .   داإلبداع المعرفيد في مزج المعار  الموضوعية بالمعار  الضمنية وا 

 الجامعية:  دارة المعرفة بالمكتباتإل دعامة رئيسيةتكنولوجيا المعلومات  .3.6
حيازة المعرفة ، نقطة بداية إدارة المعرفة ، وكما أشرنا في بداية هذا الدراسة ف ن المكتبات ومراكز المعلومات  تعتبر

)القيم والتجار  والخبرات  تقتني حزمة من المعار  الموضوعية )أشكال أوعية المعلومات( والمعار  الضمنية
(، وتقوم تكنولوجيا المعلومات ب كثر من دور عند العمل بم هوم إدارة المعرفة، فهي تقوم األكثر إبداعا وتميزا اإلنسانية

بدور دالناقل السريع والذكيد للمعرفة من منتجها لمستهلكها ، كما تقوم بدور دالمعاليد للمعرفة من شكل اير مرئي أو 
المست يد الت اعل معس ، كما ستقوم بدور دالمتمند للمعرفة من التل  أو  يستطيعم للمست يد إلى شكل اير م هو 

دارة المعرفة في تن يذ العمليات المرتبطة إل ودعامة ال انى عنها السرقة، باختبار ستكون تكنولوجيا المعلومات أداة
، واستعاللها وكل ما يتطل  تحويل  استخدامهاها، و و الخابة باستحداث المعرفة، وجمعها، وتنخيمها، ونشر   بها 

 المعرفة الشخبية إلى معرفة تعاونية يمكن تقاسمها بشكل جلي من خالل المنخمة.
وتتم المحافخة عليها عبر المكانة  ،توفر العملية المهارة والحرفة اللتين تعدان من أهم مبادر المعرفة العملية:. 4.6

  ويمكن تحديد دور العملية في إدارة المعرفة باألنشطة التالية: ،العمليةوالتي يتم تحقيقها من خالل 
تتضمن العملية في خل التطورات التكنولوجية تطوير ممارسات العمل الجديدة التي تزيد من الترابط المتبادل ألفراد  -أ

 .فريق العمل
وتعكي خبرتهم في  ،ة في قسم العملياتالعمل المعرفي يرتبط بنشاط بناع المعرفة الذين يشعلون مراكز متقدم - 

 تبميم عملهم.
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 .تسهم العملية في تطوير البرامي الرسمية التي تبني المشاركة بالمعرفة واإلبداع من خاللها -ج
 .؟ة في المكتبات الجامعية . لماذا إدارة المعرفسابعا

كلما قللنا الخسارة أو المخاطرة، كلما حسلنا الك اءة التنخيمية، وكلما اعتنقنا إبداع وجهود ومبادرات إدارة المعرفة، كلما 
 من تبني م هوم إدارة المعرفة: المكتبة الجامعيةمنافع التي تعود على الومن أهم  . للمكتبةزادت د القيمة المضافةد 

 .تمادها على أكبر قدر من التجار  والخبراتقرارات أفضل الع اتخاذتيسير . 1
نما من خالل استثمارا وتوليد م، ليي فقط من خالل جكتبةالمساهمة في تعخيم الرأسمال الثقافي للم. 2 عس وتخزينس ،وا 

  .مكاس  إضافية
  .التشجيع المستمر على االبتكار والت كير اإليجابي لتحسين وتطوير األداء. 3
 .العمليات واألنشطة العير ضرورية مما يطور من إنتاج الخدمةالتخلا من . 4
 .تقديم مختل  الخدماتسيعمل على زيادة معدالت  جازتقليل الوقت المستعرق في اإلن. 5
 .المكتبةجذ  رأي مال فكري أكبر لوضع الحلول للمشكالت التي تواجس  -6
 .ى المشاركة بالمعرفة لرفع مستو  معرفة اآلخرينعل كتبةخلق البيئة التنخيمية التي تشجع كل فرد في الم -7
 .تحديد المعرفة الجوهرية وكي ية الحبول عليها وحمايتها -8
شاعة ثقافة المعرفة والتح يز لتطويرها والتنافي من خالل الذكاء البشري -9  .بناء إمكانات التعلم وا 

 .ة إلى معرفة خاهرةالت كد من فاعلية تقنيات المنخمة ومن تحويل المعرفة الضمني -10
 .مي الجديد )اقتباد المعرفة(, وتعمل كشبكة لألنشطةالإلى االقتباد الع المكتباتتحول  -11
 .وتسهم في نشر أفضل الممارسات في الداخل ،تعمل على جمع األفكار الذكية من الميدان -12
  .المكتبية؟الخدمة و المعرفة بين عالقة . هل هناك ثامنا

تستطيع وسائل إدارة المعرفة إض اء الكثير من ال عالية على  المكتبية في المكتبات الجامعيةالخدمة  في مجال تقديم
  (8):كالتالي شرح الخدمة والبحث عنها والوبول إليها ومن الممكن أن يتم توبي  الخدمة معرفيام  طريقة

 معرفة لماذا : معلومات حول ماهية الخدمة وفائدتها وهدفها. 

 من سو  يقدم الخدمة ومن سيست يد منها :  معرفة من. 

 الالزم للحبول على النتيجة معرفة متى : تاريخ تقديم الخدمة والوقت. 

 بالخدمة معرفة كي : اإلجراءات المرتبطة. 

 معرفة أين: موقع تقديم الخدمة واستالم النتيجة. 

 المستندات المطلوبة والرسوم المتوجبة على الخدمة : معرفة ماذا. 
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 .: أين الخلل؟بالمكتبات الجامعية . إدارة المعرفة تاسعا
في عبر العولمة واقتباد المعرفة ال يكون إال بالت كير الجاد نحو تجسيد  للمكتبات الجامعية اإليجابيإن االندماج 

داد إلدارة األطر القانونية والتنخيمية لألسالي  الحديثة لإلدارة، وخابة إدارة المعرفة هذا األخيرة التي تعتبر كامت
ذا كان هذا هو الم مول تن يذا والوبول إليس من قبل مكتباتنا الجامعية، ف ن الواقع يختل  تماما مما  المعلومات وا 

من وهذا بالنخر للوضعية التي تعيشها العديد  ،يجعل هذا الم اهيم بعيدة التحقيق على المد  القري  على األقل
ملة من البعوبات والعراقيل والمشكالت التي تكون كمثبطات نحو تبني هذا ، الشيء الذي يطرح جالمكتبات الجامعية

التي من خاللها يمكن لمكتباتنا أن تكتس  مكانة مرموقة بين نخيراتها على المستو   ،ال لس ات اإلدارية الجديدة
 امل والمخاهر التالية:واإلجابة عن هذا الستال تقتضي منا استعرا  العو أو الدولي، ف ين الخلل يا تر ؟،  اإلقليمي

، يج  أن نعر  أن هنا  من محافخي المكتبات الجامعية من ال يعر  أو لم يسمع حتى بمبطلح إدارة المعرفة -
 خذ زمام المبادرة نحو تطبيقها ك ستراتيجية مستقبلية لتطوير يفكي   ،من يجهل حتى بالحياتس وهنا  الكثير منهم

 األداء.
محافخي المكتبات الجامعية من يماري النخرية السلطوية عو  تعلي  روح ال ريق  يج  أن نعر  أن هنا  من -

 الواحد.
يج  أن نعر  أن هنا  عالقات اجتماعية سيئة بين العاملين داخل المكتبة الجامعية الواحدة، و لألس  يحدث  -

 هذا في مكتباتنا.
 عية اير متخببين في علوم المكتبات.من العاملين داخل البع  من مكتباتنا الجام %70إن ما نسبتس  -
 يج  أن نعر  أن العديد من مكتباتنا الجامعية تستخدم التكنولوجيا كمخهر حضاري دون استثمارا بشكل جيد. -
من مكتباتنا الجامعية وباقي األنواع األخر  ال تطبق المعايير والمواب ات واللوائح اإلرشادية  %90إن ما نسبتس  -

 أو المباني أو التجهيزات أو الموارد البشرية. ،ولية في مجال العمليات ال نيةاإلقليمية أو الد
 من البيئات التنخيمية لمكتباتنا الجامعية ال تشجع على اإلبداع المعرفي.     %70إن ما نسبتس  -

الخروج بها من عنق وكثيرة هي المثبطات التي تجعلنا أمام حتمية مراجعة الوضعية العامة لمكتباتنا الجامعية ومحاولة 
الزجاجة، وعندما نستدر  كل هذا الجوان  السلبية والتي بوجودها ال يحق لنا أن نبشر بتوجس بارم لتبني م اهيم 

يمكن أن نحقق فيها تقدما ولو نسبيا بالنخر  –حس  رأينا  –ونماذج متطورة من ال كر اإلداري ك دارة المعرفة، والتي 
والتي ترتكز على  ،إذا ما استثمرنا جيدا المبادئ التي نقترحها من خالل خطة العمل ،إلى حجم العراقيل والبعوبات

 إستراتيجية مستقبلية تتكون من المحاور الرئيسية التالية: 
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 ويتضمن ما يلي: :المحور األول: الوعي وااللتزام -
، رتساء أقسام ، موخ ين ورتساء مبالح محافخين من إشراك عدد كبير من الموظفين بكافة المستويات اإلدارية –أ 

كافة المشاركين  ةطالبمبدورات متخببة ب دارة المعرفة بهد  التوعية والتدري  على ممارسات ونخم إدارة المعرفة و 
 بالتوعية لبقية الموخ ين ونقل المعرفة المكتسبة إليهم.

ريق متخبا معني ب دارة المعرفة مع توفير تشكيل ف ولهذا يج  التزام من اإلدارة بتحقيق هذا المفهومتقديم  -ب
 .اإلمكانات

, م هومها , أهميتها , عالقتها بتحقيق األهدا  وفائدتها على المستو  إعداد نشرة متكاملة عن إدارة المعرفة  -1
 ال ردي والمتسسي وتعميمها على كافة الموخ ين العاملين . 

م هوم إدارة المعرفة ومد  ممارستهم لعمليات ال هم للعينة ممثلة للموخ ين لقياي إعداد استبيان استطالعي  يجب -2
  ناط تحقيقها.لبناء الخطط ووضع األهدا  المتم اعتماد هذا االستبيان كمرجع يو  ،إدارة المعرفة في أعمالهم

المعنيين وفق جدول كافة الموخ ين ال ريق مع  يلتقيحيث  المبالحو  كافة الدوائر إلىالقيام بزيارات ميدانية  -3
 .ين باالجتماعيالهد  من الزيارة واألشخاا المعن فيسمعلن وموضح 

تساند ترويي هذا الم هوم وتوضح أهميتس وذل  بشكل لطي  يتضمن قبولس والت اعل  إعداد وسائل تعليمية دعائية -4
 والدوائر. لحالمباالدعائية وتعليقها بكافة  النماذجتعميم هذا  ثممعس ودعمس 

تم جمع الموجودات المعرفية والمتعلقة بعمل الدائرة يحيث  مصلحةتأسيس ما سمي بركن المعرفة في كل دائرة و  -6
يعتبر هذا الركن المعرفي بداية الخطوات  و ،وفهرستها ومن ثم اإلعالن عنها وتعميمها والتشجيع على االست ادة منها

ضافة يحيث ، االيجابية على ار  الواقع لتحقيق م هوم إدارة المعرفة  تم جمع المعلومات الموجودة لد  األفراد فيس وا 
تاحة الوسائل للجميع لالست ادة منها، كما  تم إلحاق ركن المعرفة بجهاز حاسو  موبول يما يلزم ومن ثم نشرها وا 

 (9).المعرفة داخليا وخارجيا إلىإلتاحة المجال للجميع للوبول  ،نت الداخليةاكة االنترنت وشبكة االنتر على شب
تم إضافة تلعمليات نقل وتبادل المعرفة حيث االلكتروني  المكتبةاالستفادة من شبكة االنترانت الداخلية وموقع  -7

 المكتبةالعديد من المعار  الضرورية الالزمة الطالع الموخ ين أو متلقي الخدمة على الب حات الرئيسية لموقع 
فساح المجال أمامهم لتقديم التعذية الراجعة أو تبادل المعرفة من خالل االتبال االلكتروني.  وا 

تم التنسيق مع اإلدارة يالدعائية كما  والنماذجات من خالل النشر الترويج للسلوك الجيد بالمشاركة بالمعرفة  -8
 : وذل  من خالل وترويي هذا الثقافة والمعنيين للتشجيع على تبادل المعرفة 

 .ضع نخام خاا بالحوافز التشجيعية للمشاركة بالمعرفةو  -
 ؛لكافة الموخ ينإقرار المشاركة بالمعرفة ك حد الم اهيم األساسية المعرفية في بطاقات الوب  الوخي ي  -

  .إضافة بند المشاركة بالمعرفة ضمن نماذج التقييم السنوية ك حد البنود الرئيسية التي يتم التقييم عليها -
 إفساح المجال والتشجيع على عقد المحاضرات وور  العمل الداخلية وااللتحاق بالندوات الخارجية  -
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  .لتبادل ونقل المعرفة  
 خبرات الداخلية الضمنية والتشجيع علىاللالست ادة من  المكتبة  داخلي لموخ ي إقرار إقامة مركز تدري -
 نقلها. 

االست ادة من االستبيانات واللقاءات والجوالت الميدانية والدراسات لوضع  يج  :المحور الثاني: التخطيط والتنفيذ -
الطالع على الممارسات االخارجية المطلوبة و مع توفير الخبرات واالستشارات  إستراتيجية ذات أهدا  واقعية وعملية

ولذل  . المكتبة الجامعية الجزائريةالمعرفة في  إلدارةالعالمية بهذا الخبوا للوبول إلى بناء إستراتيجية واضحة 
 : (10) اإلستراتيجيةالخطوات التالية لد  إعداد على عتماد اال ف نس يج 

وبيان نقاط القوة  المكتبةتحليل الوضع الحالي داخل  يج  ( SWOT )باعتماد نظرية  –تحليل الوضع القائم  -1
 . والضع  وال را المتاحة والتهديدات لالست ادة من هذا التحليل عند بيااة األهدا  في اإلستراتيجية

المتطلبات الالزمة إلدارة المعرفة وبيان و حبر الموجودات  يج حيث  ( Gap analysis ) تحليل الفجوات: -2
 .وبالتالي بناء األولويات وخطط العمل الالزمة لتوفيرها ،تحققها وال جوات إن وجدتمد  

تحديد المخاطر المتعلقة بالمحتو  المعرفي ونخم المعرفة ومن ثم تقيمها من حيث  يج حيث  تحديد المخاطر: -3
إمكانية الحدوث واألثر المترت  عليها وترتيبها وفق األولويات للخروج إلى إيجاد خطة إدارة المخاطر المتعلقة بالمعرفة 

 .وكي ية مواجهتها والتعامل معها
أساسية في إعداد االستراتجيات بشكل عام إال انس  فيما يختا ب دارة  ركيزةوتعتبر هذا النقطة  . المراجعة والتقييم:4

ذل  انس من البعوبة بمكان قياي مد  تحقق األهدا  وقياي مد  ت ثير  ،المعرفة تعتبر أكثر أهمية وأكثر إشكالية
 ما يلي : قد تضمن اإلستراتيجية و ، بشكل عام المكتبيإدارة المعرفة على األداء 

 .المكتبةنشر الوعي وترسيخ ثقافة المشاركة بالمعرفة داخل  -
 .وخارجها وربد خرائط المعرفة كتبةتحديد مبادر المعرفة داخل الم -

 .توفير سبل الوبول للخدمات واألنخمة والسياسات والتعليمات داخليا وخارجيا -

 .توفير الجاهزية االلكترونية لعمليات إدارة المعرفة -

 .إدارة االتباالت الم توحة وتبادل المعلومات داخليا وخارجيا  -
 تم فيها تحديد األهدا  المطلوبة وال ئاتيتطوير إستراتيجية خابة لالتبال الخارجي والداخلي  -
 المستهدفة وخطط العمل وتوزيع المستوليات والمواعيد. 

 .ومعايير التقييم األداءلمتشرات من خالل تطوير نخام خاا تحديد آليات للمراجعة والتقييم  -5
العمل على وضع النخم واإلجراءات للمشاركة  ف نس يج ولتحقيق هذا المحور : المحور الثالث : نشر وتعميم المعرفة 

 بالمعرفة ونشرها وتعميمها وذل  من خالل :
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 مرنة للمعرفة تتضمن : خارطة  إعداد – 1
 .مكتبةإيجاد خارطة المعار  الضمنية  داخل ال -
  .في المكتبةقائمة الموجودات المعرفية حبر  -
 وخارجها وحبر المعلومات البريحة والضمنية وتعميمها  المكتبةتحديد مبادر المعرفة داخل  -

 .ونشرها           

 .دعمها بوسائل االتبال وتكنولوجيا المعلومات -

 المراجعة والتحديث المستمر للمعرفة . -
 وفق :   ستالسلو  المتسسي ومراجع إلىبناء نخام مراجعة يتضمن النخر  يج حيث  :والتقييم ةجعاعمليات المر  -2

 .كتبةحاجات الم * 
 .االستراتيجيات واألهدا  الموضوعة * 
 .النخم والقدرات * 
 .التكنولوجيا المرافقة  *

من  المكتبةدراسة الجاهزية االلكترونية داخل  يج حيث  :البنية التحتية االلكترونية الالزمة لنقل ونشر المعرفة -3
عداد خطط شاملة لرفع الجاهزية ،حيث البنية التحتية والموارد البشرية تتضمن رفع الك اءة االلكترونية لألنخمة  وا 

 . وتطوير القدرات الشخبية للعاملين من خالل الدورات المتخببة وورشات العمل وايرها ،والشبكات
االتباالت كمحور رئيسي وأساسي في إدارة المعرفة وتم اإلشارة  إلىالنخر  ويتم: االتصاالت المحور الرابع : -

خابة لالتبال على شكلية  إستراتيجيةإعداد  يج وعليس  ،المعرفة إلدارةبوضوح لها من الخطة اإلستراتيجية 
باإلضافة إلى االتباالت ما  ،لمكتبةلشمل االتبال ما بين الدوائر والمناطق المختل ة التابعة وي ،االتبال الداخلي

ومع كافة فئات متلقي  المكتبةويشمل أي اتبال مع أي جهة خارج نطاق  ،االتبال الخارجيو بين الموخ ين أن سهم 
 .ةخدمال

 :بالمكتبات الجامعية المعرفة  . المبادئ الستة عشر كخطة عمل مقترحة لتطبيق إدارةعاشرا
  ،في مكتباتنا الجامعية يكون من خالل التركيز وااللتزام بالمبادئ تطبيقات إدارة المعرفة كنخام منالمثالية  اإلفادةإن 

ويمكن توضيح  ،مع بع  البرامي التي تقوم عليها إدارة الجودة الشاملة –من وجهة نخرنا  –والتي تتقاطع وتتكامل 
حة ألهم الخطوات والعنابر التي يج  تعطي بورة واض ،ذل  من خالل المبادئ الستة عشر كخطة عمل مقترحة

إن أرادت استثمار كل ما يمكن أن تمنحس األسالي  الحديثة إلدارة المكتبات  ،التركيز عليها من قبل مكتباتنا الجامعية
 ، فيما يلي:(11)وخابة عبر مدخل إدارة المعرفة
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على اإلدارة العليا بالمكتبة إدرا  مستوليتها حيث ينبعي  ضرورة إيمان اإلدارة العليا بأهمية مدخل إدارة المعرفة: -1
تجاا التعييرات العالمية الجديدة وما على ذل  من شدة المنافسة، وأن ت خذ اإلدارة العليا على عاتقها مستولية قيادة 

بول التعيير، فالكثير من اللوائح واألعمال الروتينية ينبعي أن تتطور باعتبارها من ضمن العوائق التي تحد من الو 
 إلى تطبيق إدارة المعرفة.

ومن دون وجود قناعة تامة لد  اإلدارة العليا للجامعات التي تتبعها المكتبات المركزية أو مكتبات الكليات أو األقسام، 
ب همية إدارة المعرفة، ف ن أية جهود يتم بذلها لن يكون لها ذل  الت ثير الذي يمكن أن يشار إليس بالبنان، ولهذا ف ن 

الذي تتم ترجمتس بعدئذ في  ،فلس ة إدارة المعرفة يبدأ من اقتناع اإلدارة العليا للجامعات بحتمية التحسين والتطوير تبني
 . بورة خطط ومواب ات واختبارات ومن ثم التن يذ ال علي

إلي تحقيقها باعتبار أن تحديد تل  األهدا  يعد في حد  تسعي المكتبات الجامعية ضرورة وجود أهداف محددة:  -2
 ذاتس المدخل األساي إلدارة المعرفة بها.

         ، ينبعي أن تكون موجهة باحتياجات المست يدينإن األهداف التي تسعي المكتبات الجامعية إلي تحقيقها -3
 و راباتهم.

التي تقول ب ن تطبيق إدارة المعرفة ال يتطل  فقط إيجاد  ية:التأكيد على تعاون األقسام كافة بالمكتبات الجامع -4
نوع من التنسيق بين اإلدارات المختل ة داخل الهيكل التنخيمي، بل ضرورة إيجاد ذل  النوع من التعاون بين إدارة 

 الجامعة والجهات االستشارية المتخببة في تطبيق إدارة المعرفة .
ومع ضرورة تدري  العاملين على  : والتطورات على أساليب ونماذج حل المشكالتضرورة إدخال التحسينات  -5

 كي ية استخدام هذا األسالي  والنماذج التي من أهمها:
 .تحليل السب  واألثر -

 . تحليل البيانات -

 .الجداول اإلحبائية  -

 . لوحات التشتت -

 خرائط المراقبة . -

التي ترشد إلي عملية اتخاذ  على قاعدة عريضة من البيانات و المعلومات: ضرورة ارتكاز فلسفة إدارة المعرفة -6
 القرار داخل المكتبات الجامعية .

، دون التدخل في كل بعيرة وكبيرة  من منح الموظفين السلطة الالزمة ألداء األعمال والوظائف المناطة بهم -7
 س .قبل اإلدارة بهد  منح الموخ  الثقة و تشجيعس على أداء عمل

 ومنها : (12) رضرورة االبتعاد عن سياسة التهديد و التخويف التي تأخذ العديد من األشكال و الصو  -8
 .الخو  من التقدم ب فكار جديدة -
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إمكانية أداء الموخ  المهمة بطريقة أفضل ، ولكن عدم معرفتس بالمرحلة التالية لها و خوفس من الستال مما يتثر  -
 .على األداء

 .من انخ ا  معدل األداءالخو   -

 .الخو  من عقوبات اإلدارة، حيث هنا  الرئيي الذي يتمن بالتخوي  ليتمكن من السيطرة على مرتوسيس -

 عدم القدرة على تقديم الخدمة بشكل أفضل، لمجرد االلتزام ب تباع قواعد أو لوائح معينة. -

لتدري  الذي يجعلهم في وضع أفضل و خابة اإللمام حاجة العاملين أو الموخ ين إلي ا: إن  . التدريب المستمر9
بجميع العمليات التي تتم في المكتبات الجامعية بمختل  مراحلها، ويري الباحث أن يشمل التدري  علي دورات 
 تنشيطية في المواد التدريبية التي تتعلق ب دارة الجودة الشاملة، عالوة على الطرق و األسالي  المتقدمة التي تتدي إلي

وتمكين المكتبات الجامعية من التبدي بعدئذ لمشكالت تتسم بمزيد من التحدي قد  ،تحقيق مستويات جيدة من الجدارة
 تعجز المكتبات عن مواجهتها و إيجاد الحلول الناجعة لها .

تاحة المعلومات, وهي ضرورية إلدارة :المعلومات تكنولوجيااإلفادة من تطورات  .10  مهمتها خزن وتقديم وا 
 استثمار ناجح وتطبيق واسع المد  إلمكاناتوال يمكن أن يطبق برنامي إدارة معرفة فعال بدون  ، المعرفة

  تكنولوجيا المعلومات.

  : ويكون ذل  بل ة:استخالص المعرف. 11

  .امتالكهاتجنل  محاولة تبني  المعلومات وفهرستها لمجرد  •

  .القيمة المحتملة لتل  المعلومات تحديد ومعرفة •

  .القيمة المضافة للمعار  لتبيانل فريق إلدارة المعرفة يت ل  من أعضاء عاملين بين اإلدارات ي  شكت •

وفي الوقت ذاتس ت ادي تعافل المعلومات الرئيسية التي يتعين تشاطرها، فمن ش ن هذا التعافل أن يعر    •
  (13).للخطر تحقيق النجاح في إدارة المعرفة

إن  ،المشاركة واستعمال المعرفة ،التنخيم ،اإلبداع ،االكتسا وهي  :الواعي لعمليات المعرفةالتركيز والتنفيذ  .12
والعمليات  المكتبة الجامعية، وأهدا  العمليات واإلجراءات تقوم بترميز وتبني  القواعد واألسالي  لتن يذ مهام

ا ضرورية لتطبيق ناجح لبرنامي إدارة حيث أنه ،ضرورية من أجل االنتزاع والسيطرة وتوزيع المعرفة والمعلومات
  .المعرفة
سلو  األشخاا في اإلبداع والمشاركة واستعمال المعرفة  :المؤسسية في المكتبة الجامعية الثقافةغرس  .13

تشكل المسائل الثقافية أكبر العقبات التي تعتر  النجاح في تن يذ استراتيجيات إدارة و  المكتبات الجامعية،ضمن 
تشجع  المكتبةفيما إذا كانت ثقافة  ،االبا مجرد تابع ومهما كان النجاح أو ال شل لبرنامي إدارة المعرفة فهو ،المعرفة

المكتبة، وكلما كان هنا  تجسيد فعلي لثقافة المتسسة داخل أو تعيق انتقال ومشاركة المعرفة بحرية ضمن هيكل 



16  Vol.21, N°01   2014 

 

 

 

تستند إلى بينهم، وهو ما يتدي بدورا إلى منح مكافثت  المكتبة ساهم ذل  في تشجيع العاملين على تقاسم المعار 
 في العمل. اإلبتكاريمساهمات ال رد في أداء المجموعة، وتقاسم معارفس معها ونهجس 

 : (14)وذل  من خالل العملية االتصالية:تسهيل . 14

  .يشكل االتبال أداة رئيسية للتمكين من تقاسم المعلومات •

، وزيادة التشديد على المكتبةلد  “ ربيد المعار ”يشكل تسهيل االتبال أداة رئيسية لتقليل التركيز على  •
  .األكثر أهمية“ تدفق المعلومات”عنبر 

 النخر في إيجاد أدوات وطرائق محددة لتسهيل االتبال، بعية يمعنواينبعي للمديرين المعنيين بالمعار  أن  •
ويمكن تحديد  .دقيقة لالتباالت المتسسية بدالم من استعمال الرسائل والوسائط العشوائية إستراتيجيةاستنباط 

: خدمات قوائم البريد اإللكتروني، مجموعات األنباء، لوحات في المستخدمة في العملية االتباليةقنوات ال
باإلدارات، وقوائم الخبراء التي النشرات اإللكترونية، اإلنترانت المزودة ب ماكن للتخاط ، والب حات المتعلقة 

ب يجاد قنوات لالتبال وتوفير بيئة يمكن في إطارها تقاسم ، و تتضمن المعلومات التي تك ل االتبال بهم
  المعار  واستعمالها بطرائق لم يكن أحد يتوقعها. تحبيلالمعار ، يتم 

، لدعم عملية تعيير سلوكهم وطريقة ت كيرهم موخ ينلل :مكافآتالتعويض و الاستعمال أنظمة تقييم األداء وأنظمة . 15
س الرئيسي إلدارة المعرفة ينبغ تمثل إدارة المعرفة فعليام شكالم متطورام من إدارة الموارد ، أن يكون الناي هم الموج 

  (15).يةيستعمل تكنولوجيا المعلومات باعتبارها اآللية الداعمة للت اعالت اإلنسانية وللعمليات التعاون ، التيالبشرية
األمر الذي يتطل  وجود فرق  . االعتماد على روح الفريق والنظر إلى أن عملية إدارة المعرفة عملية مستمرة:16

بما يك ل تحسين األداء ومستو  الخدمات التي  ،عمل تكون مهمتها تبميم و تطوير رليات تحبيل واستثمار المعرفة
 تقدمها تل  المكتبات لتكون ملبية الحتياجات المست يدين .

 . تكامل إدارة المعرفة مع إدارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعية:الحادي عشر

وذل  بالتوجس الجاد  ،في حقل المكتبات ومرافق المعلومات تحقيق الجودة الشاملة إن الحاجة اليوم ملحة إلى 
 الكس  رض إستراتيجيةوسيلة  إذ تعتبر ،والتي تتعاخم أهميتها يوما بعد يوم ،نحو إدخال برامي إدارة الجودة الشاملة

وتبوأها مكانة مرموقة في خل مجتمع المعرفة واإلعالم  ،مكتبة الجامعيةعكي ايجابيام على نجاح الني مما ين، يدالمست
دارة الجودة الشاملة . وكما أسل نا(16)والذكاء اإلنساني  ،ف نس يوجد العديد من نقاط االت اق بين مدخل إدارة المعرفة وا 

وحتى يمكن األخذ بمبادئ الجودة الشاملة ، البد من الت تي  و البحث عن التميز في كل عنبر من عنابر هذا 
 :ة األبعاد و المحاور الثالث

 .المبذولة وااللتزام بتطوير العملية التعليميةتمثلس الجهود    :   نقل المعرفة -
 .يمثلس االلتزام بتطوير وتطبيق الجودة في أسالي  البحث العلمي   : إبداع المعرفة -
 لجامعة مع البيئة المحيطة بها.يمثلها تطوير ت اعل ا  : خدمة المجتمع -
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اإلدارية واألكاديمية بالجامعة، الطال ، عضو هيئة وهذا المحاور الثالثة ينبعي أن تكون في تنافي وت اعل مع الهيئة 
 وال ش  أن المكتبات الجامعية تدخل ضمن هذا العنبر.  ،الخدمات المساندة و  التدريي، المنهي الدراسي، الكلية

 :  أما عناصر إبداع المعرفة فهي
 .الخدمات المساندة -
 .تخبيا الموارد والباحثين ومساعديهم  -
 البحث.أدوات وتقنيات  -

 : فتتمثل  أما عناصر خدمة المجتمع

 .الت اعل مع البيئة في شكل متتمرات وندوات وتدري  واستشارات -

  .دراساتالبحوث و المستمر و التعليم ال  -

 مساندة .الخدمات ال -

إن نجاح الجامعة كمتسسة تعليمية في أداء وخي تها ورسالتها، كما ينبعي، يتوق  علي مدي توفيق الجامعة في  
توفير مكتبة جامعة عملية حديثة متطورة ومنخمة بطريقة سليمة تمكن المست يدين من االست ادة واستخدام مقتنياتها 
بشكل سهل وميسر، بعيدا عن الروتين والبيروقراطية اإلدارية، والمكتبة الجامعية من خالل ما تقدم، يتبين لنا أنها 

ألهدافها، بل هنا  بع   ا تساهم إيجابيا في تحقيق الجامعةتحتل أو تمثل موقع القل  من الجامعة وذل  ألنه
تعتبر المكتبات الجامعية أحد المقومات األساسية في تقديم الجامعات العبرية، واالعترا  بها على  المقوالت

 المستويات األكاديمية الوطنية والدولية.
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 خاتمة:
 ، بللل تعنللي الت اعللل العلمللي تعنللي الللذوبان واإلذعللانال  العولمللة عمومللا، والعولمللة الثقافيللة علللى وجللس الخبللواإن  

قلديمام و .خبوبية اللعوية والثقافيلة للشلعو الواعي وااليجابي مع  ال كر اإلنساني ، مع ضرورة االحت اخ بال والمنهجي
عرفلة كانت األر  ورأي المال والعمل هي أبلرز عنابلر اإلنتلاج ومبلادر الثلروة الرئيسلة، أملا اآلن، فقلد أبلبحت الم

وعالميلة المعرفلة  (عبلر العولملة)مبدر الثروة األول واألكثر أهميلة وحيويلة، فلكلل عبلر ثروتلس، وثلروة هلذا العبلر 
بقيمة مكون المعرفة فيس، فقيملة  وتتحدد قيمة أي منتي اليوم، وتكنولوجيا المعلومات واالتباالت هي المعرفة بال منازع

وباختبار ف ن تقلدم أي دوللة فلي هلذا العبلر يتوقل  عللى  ،المعرفة المعرفة ادت المكون األساي في عبر اقتباد
قيمة المعرفة فيها، وعلى قدرتها على إدارة هذا المعرفة لبيااة السياسات العقالنية، واتخاذ القرارات الرشيدة، واإلنجاز 

ة ملوردا أساسليام وأبلالم رئيسلام المعرف المكتبات الجامعيةوتعتبر ، وفق مستو  األداء المنشود والمخطط لس سعيام لالرتقاء
رتيللة  المكتبللاتميزاتهللا التنافسللية. ومللن أجللل ذللل  البللد مللن أن تمتللل    مللن أبللولها، ممللا يتللوخى أن يسللهم فللي تعزيللز

ملن خلالل مبلادرها الداخليلة، أو  ب نتاجهلاواضحة المعالم فيما يتعلق ب دارة المعرفة فيها، سواء فيملا يتبلل  إستراتيجية
ويسللمح لهللا  ، ول عليهللا مللن المبللادر الخارجيللة، وبالتللالي توخي هللا بمللا يقلللا ال جللوة المعرفيللة لللديهااسللتقطابها والحبلل

 وهللذا مللا أكللدا ، مللع ضللرورة االسللت ادة القبللو  مللن التجللار  العالميللة المتميللزة .بتطللوير األداء علللى جميللع األبللعدة
 . لمتمن فانا وجدها فهو أولى بها دة اد الحكمة ضال رسولنا الكريم دمحمدد بلى اهلل عليس وسلم  أوبانا بسو 
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