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 المستخلص

أدى التطور ادلتبلحق يف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت إىل االىتماـ بادلعرفة هبدؼ الوصوؿ إىل ادلعرفة القيمة، من 
وسط ىذا الكم اذلائل من ادلعلومات اليت تتفجر وتًتاكم يومياً، يعززىا ظهور شبكة ادلعلومات الدولية اإلنًتنت، واتساع 

 ادلعلومات دوراً زلورياً يف برامج إدارة ادلعرفة من خبلؿ قدرهتا على وتلعب تكنولوجيا. تطبيقاهتا يف سلتلف رلاالت احلياة
تسريع عملية إنتاج ونقل ادلعرفة، وتساعد أدوات إدارة ادلعرفة يف مجع و تنظيم معرفة اجلماعات من جعل ىذه ادلعرفة 

كتبات يقـو مفهـو إدارة ادلعرفة بتوفَت ادلعلومات وإتاحتها جلميع العاملُت يف امل، ومتوفرة وذلك عن طريق ادلشاركة
 واخلربات الفردية  ادلكتبة،يرتكز على االستفادة القصوى من ادلعلومات ادلتوافرة يف، و وادلستفيدين من خارجهااجلامعية

من أىم شليزات تطبيق ىذا ادلفهـو ىو االستثمار األمثل لرأس ادلاؿ الفكري وربويلو إىل قوة والكامنة يف عقوؿ موظفيها 
 .ادلكتبة، ورفع كفاءة ادلوظف أداء ربسُتإنتاجية تسهم يف 

و تطبيق إدارة ادلعرفة يف ادلكتبات اجلامعية يسهل االستفادة من مصادر ادلعلومات وسرعة الوصوؿ إىل ادلعرفة 
واستخدامها دلن حيتاجها من العاملُت والطلبة، وأثر تطبيق إدارة ادلعرفة يف ادلكتبات اجلامعية ال ديكن  أف يظهر أنياً، بل 

يظهر أثره مع مرور الوقت على العاملُت وأداء ادلكتبة، فالعاملوف يصبحوف أكثر وعياً وخربة فيما يتعلق بأداء العمل 
وتقدًن خدمات ادلعلومات للمستفيدين ومعرفة احتياجاهتم، وىذا ما ديكن أف يتبلور يف دور ادلكتبة يف تشجيع العاملُت 

أف يتعلموا من بعضهم ويتبادلوا التجارب واخلربات وادلعارؼ واليت من شأهنا أف تساىم يف رفع مستوى اخلدمات 
 .ادلكتبية ادلقدمة وإدامة تواجد ىذه ادلكتبات وتنامي دورىا ورسالتها من خبلؿ استغبلذلا للمعرفة وتطبيقاهتا

اجلامعية، وذلك لتقييم االستعداد إلدارة كتبات املتطبيق إدارة ادلعرفة يف هتدؼ الدراسة إىل التعرؼ على واقع متطلبات 
: ادلعرفة ويراعي خصوصية ادلكتبات اجلامعية، وتتناوؿ الدراسة  الًتكيز على متطلبات إدارة ادلعرفة من خبلؿ أربع زلاور

 . الثقافة التنظيمية، القيادة التنظيمية، ادلوارد البشرية، البنية التحتية لتكنولوجيا ادلعلومات

 المقدمة
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يف تكنولوجيا ادلعلومات يف مجيع يشهد عادلنا ادلعاصر ثورة معلومات ىائلة، فبل دير يـو إال وتسجل البشرية إصلازاً 
ادلتبلحقة  طوراتالطبيعي أف يكوف رلاؿ ادلكتبات وادلعلومات من أكثر اجملاالت تأثراً بالت منرلاالت ادلعرفة البشرية، و

 .(1)يف اجملتمع الرتباطو بظاىرة ادلعلومات ادلتعددة االرتباطات وادلتسارعة التنامي

ومن أجل مواجهة التحديات اليت فرضتها ثورة ادلعلومات وادلتمثلة قي التقدـ العلمي والتطور التكنولوجي فإف تطبيق 
إدارة ادلعرفة يعد أفضل السبل اليت سبكن ادلنظمات وادلؤسسات اللجوء إليها، ويتم ذلك من خبلؿ القياـ بعمليات 

إعادة تعليم وتدريب القوى العاملة على إدارة ادلعرفة وبناء القاعدة ادلعرفية لدى ادلنظمات، وكذلك من خبلؿ توجيو 
ادلنظمات ضلو ذبميع ادلعرفة، ونشرىا على كافة ادلستويات اإلدارية فيها،  وتطوير سعيها ضلو االستثمار المتبلؾ معرفة 

جديدة، وتوظيف ادلعرفة اليت سبتلكها بأقصى ما ديكن من الكفاءة والفاعلية، وصواًل إىل مرحلة التميز من خبلؿ ما 
ومن أجل الوصوؿ إىل صلاح األعماؿ وتطور ادلؤسسات البد من ترسيخ مفاىيم إدارة . (2)يسمى ادلمارسة األفضل

ادلعرفة حىت تصبح قادرة على عملية التغَت اإلجيايب الذي يؤدي إىل التطوير ادلستمر، والبد من االعتماد على العنصر 
البشري من أجل توليد معارؼ جديدة، شلا ينعكس على منو ادلعرفة وتطبيقاهتا يف ادلكتبات اجلامعية، ويساىم يف تطورىا 

 . (3)وتقدمها

أف تكوف الثقافة التنظيمية السائدة لدى : وتطبيق إدارة ادلعرفة يف ادلكتبات اجلامعية يتطلب توفر رلموعة من العناصر 
العاملُت ترحب بالتغيَت، وأف يكوف اذليكل التنظيمي مناسباً إلدارة ادلعرفة حبيث يؤدي إىل استقبللية أكثر يف ازباذ القرار 
ويساعد على العمل بروح الفريق، كما جيب أف تتسع الثقافة ادلعلوماتية لتحتوي اجلوانب ادلتعددة اخلاصة بإدارة ادلعرفة، 

 .(4)وأف تكوف قيادة تشجع على تبٍت إدارة ادلعرفة

 :نشأة وتطور المعرفة- 1/1

االىتماـ بادلعرفة والسعي الكتساهبا والبحث عنها مل يعد قددياً ولكنو يتجدد ويتعمق بتعقد احلياة وتطور أساليب 
التعليم، ومن السهولة سبييز الطابع الًتاكمي للمعرفة اإلنسانية، وقد نقل لنا التاريخ بعض أوجو االزدىار يف احلضارات 

القددية، كالسومرية واآلشورية و البابلية و الفرعونية والصينية و اذلندية و اليونانية، و اليت حصل فيها تراكم معريف مكن 
واقًتنت ادلعرفة عند البابليُت بالكهانة والسحر والطب والعرافة والفلسفة، فانتقلت . اإلنساف من ربقيق اصلازات كربى

ادلعرفة على أيديهم إىل ما يسمى بادلعرفة الفلسفية اليت انصرفت إىل معرفة األشياء واحلوادث ومعرفة كيفية فعل األشياء، 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 



، يناير 11العدد .-   ليبيا، طرابلس  للنشر،البحث منشور يف رللة ادلكتبات وادلعلومات اليت تصدر عن دار النخلة* 
2014. 

ومت تأطَت ادلعرفة نظرياً عند اليوناف الذين صاغت حضارهتم مفهـو ادلعرفة النظرية اليت امتازت بالقدرات التحليلية وسبكنوا 
من تدوينها، و ىو ما دييز اليونانيُت عن البايليُت والفراعنة الذين استخدموا معارفهم يف بناء شواخص خالدة عدت من 

 .عجائب الدنيا السبعة، لكنهم مل يدونوا ىذه ادلعارؼ بنظريات ديكن خزهنا والرجوع إليها كما فعل اليونانيوف

ويف العصور اإلسبلمية األوىل، ونتيجة حلث اإلسبلـ على طلب العلم حيث ورد ذلك يف أوؿ أوامره يف السورة األوىل 
 َخَلَق اإلْنَساَف ِمْن َعَلٍق ، اقْػَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق : يف قولو تعاىل ()من القرآف الكرًن اليت نزلت على نبينا زلمد 

اطلبوا العلم من ادلهد » ، و يف احلديث الشريف  اإلْنَساَف َما ملَْ يَػْعَلمْ  ملََّ َ، ع الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم ، اقْػَرْأ َوَربَُّك األْكَرـُ ،
، وقد رجحت كفة العامل اإلسبلمي على اآلخرين، وبرع العرب ادلسلموف يف نقل «زكاة العلم تعليمو» ، و «إىل اللحد

معارؼ احلضارات األخرى مع زلاوالت جادة إلخضاعها للتجربة و الربىاف، ومل يقتصر دورىم على التجربة و النسخ، 
بل كانت ذلم مسامهاهتم اجلادة يف توليد ادلعرفة اجلديدة عندما فهموا أف ادلعرفة النظرية تستهدؼ أغراضاً علمية 

 و بغداد الشيء الكثَت عن مسامهات العرب وادلسلمُت يف ستطبيقية، وكاف تأثَتىم واضحا فيها، و يف تاريخ األندؿ
نقل معارفهم إىل الشعوب اجملاورة بكل شفافية، وبعد أف أصابتهم الُفرقة، وبلغت أوروبا ماُ مسَي بعصر النهضة، انتقل 

، اليت تستخدـ أساليب "ادلعرفة العلمية"مركز الريادة يف توليد ادلعرفة إليها، و ظهر على أيدي األوروبيُت ما يُطَلق عليو 
 وتعاظم دور ادلعرفة مع .(5)فكرية وعقلية جديدة زبتلف عن أساليب الفلسفة النظرية، و دائماً زبضع للتجربة والربىاف

انتشار نظم االتصاؿ احلديثة واتساع استخدـ شبكة اإلنًتنت شلا سهل انتشار ادلعرفة وتبادذلا، وادلعرفة مرتبطة إرتباطاً 
وثيقاً بالبنية التحتية لبلتصاالت وتكنولوجيا ادلعلومات ألف انتشار ادلعرفة يعتمد بالدرجة األوىل على شبكة االنًتنت 
وكلما اتسعت وانتشرت شبكة االتصاالت تنتشر بالضرورة ادلعرفة وىذا يؤدي إىل ما أصطلح على تسميتو العامل قرية 

، إف ادلعرفة دبفهومها الكبَت تشكل ثروة حقيقية لكل من األفراد واجلماعات وادلنظمات، فهي (6)صغَتة ، وعادلية ادلعرفة
 .(7)األداة احليوية الفاعلة اليت تتمكن من القياـ دبهامها ومباشرة أنشطتها من أجل ربقيق أىدافها بكفاءة

 :مفهوم المعرفة-  1/1/1

البيانات وادلعلومات والبد من التوضيح لفهم : خيتلط مفهـو ادلعرفة لدى الكثَت من الباحثُت دبصطلحُت آخرين ومها
فالبيانات رلموعة من احلقائق أو الرسائل أو اإلشارات أو اآلراء حباجة إىل : طبيعية االختبلؼ بُت ادلصطلحات الثبلثة

توليفية مناسبة حبيث تعطي معٌت خاص وتركيبة ، وادلعلومات ىي رلموعة من البيانات ادلنظمة وادلنسقة بطريقة (8)معاجلة
ىي ذبميع للمعلومات ، وادلعرفة (9)متجانسة من األفكار وادلفاىيم اليت سبكن اإلنساف من الوصوؿ إىل ادلعرفة واكتشافها

. (10)ديكننا من االستنتاجما ذات ادلعٌت ووضعها يف نص ديكن للوصوؿ إىل فهم 
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 احلقائق، ووجهات النظر، واآلراء واألحكاـ، وأساليب العمل، واخلربات والتجارب، وادلعلوماتة من رلموع"ادلعرفة و
لتفسَت ادلعلومات ادلتعلقة  وتستخدـ ادلعرفة. ادلنظمة والبيانات وادلفاىيم، واالسًتاتيجيات وادلبادئ اليت ديتلكها الفرد أو

وادلعرفة مزيج من ادلعلومات واخلربات ادلًتاكمة اليت تقدـ إطاراً عاماً لتقييم ودمج  .(11)معينة حالة بظرؼ معُت أو
اخلربات اجلديدة، وغالباً ما تصبح ادلعرفة جزءاً ال يتجزأ ليس فقط من وثائق مستودعات ادلؤسسة، وإمنا تشمل 

حصيلة االمتزاج اخلفي بُت ادلعلومة واخلربة ىي ادلعرفة ، و(12)االجراءات التنظيمية والعمليات وادلمارسات وقواعد العمل 
 .(13)القدرة على احلكمووادلدركات احلسية 

 : تصنيف المعرفة- 1/1/2

رغم اختبلؼ الباحثُت يف تصنيف ادلعرفة وعدـ اتفاقهم على تصنيف موحد للمعرفة، إال أف أغلب الباحثُت اتفقوا على 
 :تصنيف موحد للمعرفة على أساس ادلدخل الثنائي

وىي ادلعرفة ادلنظمة زلدودة احملتوى اليت تتصف بادلظاىر اخلارجية ذلا ويعرب عنها بالرسم والكتابة : ادلعرفة الصرحية- 1
 .والتحدث وتتيح التكنولوجيا ربويلها وتناقلها

وىي ادلعرفة القاطنة يف عقوؿ وسلوؾ  األفراد وىي تشَت إىل احلدس والبديهية واإلحساس  :ادلعرفة الضمنية – 2
. (14)الداخلي، إهنا معرفة خفية تعتمد على اخلربة ويصعب ربويلها بالتكنولوجيا، بػل ىػي تنتقل بالتفاعل االجتماعي

إف ادلعرفة الضمنية مهمة جداً "، حيث يقوؿ Michael Polanyiوأوؿ من ميز بُت ادلعرفة الصرحية والضمنية ىو 
وىذا يعٍت أف معظم ادلعرفة ". لئلدراؾ البشري، ألف الناس يكتسبوف ادلعرفة من خبلؿ إنشاء وتنظيم خرباهتم الذاتية

. (15)تكوف ضمنية وتصبح صرحية عندما يتم تشاركها

 :خصائص المعرفة- 1/1/3
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 مباشر بشكل تؤثر اليت والسمات اخلصائص من بالعديد تتميز ادلنظمة، فادلعرفة موارد من حيوياً  مورداً  ادلعرفة كانت دلا
. ادلؤسسة تتبناه الذي ادلعرفة إدارة لربامج النجاح فرص على يؤثر شلا معها إدارهتا والتعامل وأسلوب طريقة على

: منها اخلصائص من رلموعة وللمعرفة
 معها الذي يتعاطى الشخص خبلفية بعمق تتأثر فإهنا وبذلك وادلعلومات اإلنساف تفاعل نتاج ىي ادلعرفة: الذاتية- 1

 مكوناهتا أدؽ بتعبَت ادلعرفة أو فهم أو قراءة فإف ىنا ادلعلومات، ومن ىذه تناوؿ فيو يتم الذي بالسياؽ وكذلك
 .الشخصية للمؤثرات سيخضع بالتأكيد منها معرفة الستخراج وتفسَتىا ادلكونات ىذه وتأويل ادلعلوماتية

 تلقائياً  يفكر فإنو ذلك يف صلح فإذا ما مهمة تنفيذ يف معيناً  أسلوباً  جيرب قد عملو يف فالشخص: القابلية لبلنتقاؿ- 2
ونقل  الناجحة ذبارهبا تعميم رباوؿ إذ نفسو بالشيء تقـو أخرى، وادلنظمات مهمة إىل ىذه ادلعرفة نقل إمكانية يف

 .أقسامها أو فروعها أو مواقعها بُت البناءة ادلعرفة
 العقل يف خيتزف ادلعريف آخر، والناتج مكاف الورؽ أو على وليس اإلنساف عقل من تتولد  ادلعرفة:ادلضمرة الطبيعة- 3

. الزمن من فًتة بعد معُت بشكل خيرجو أو منو جزءاً  خيرج أو مطلقاً  خيرجو صاحبو ال وقد
 ادلعرفة ديتلك فالشخص الذي تنقصها، ال فيها ادلشاركة بأف الثروات من غَتىا عن ادلعرفة تتميز: التعزيز الذايت- 4 

 أف ذلك من أكثر وادلتوقع األدىن، احلد يف غَته ىذا معرفة إىل يضيف أنو حُت يف لدية معرفتو ستبقى غَته هبا ويشارؾ
 .منهما كلٍ  جديدة دلعرفة قيمة ستضيف بينهما ادلعرفية ادلشاركة

 السيما الوقت مع مرور والزواؿ بل ال للتغَت عرضة ىي بل الزمن مع ثابتة ليست وأمهيتها ادلعرفة قيمة إف: الزوالية- 5
  .اجلديدة التقنيات امتبلؾ رلاؿ يف تعمل اليت األعماؿ رلاؿ يف
ادلؤكد  ومن ادلعرفة لتوليد ادلناسب ادلناخ هتيئة ىو ادلطلوب العشوائية أبداً  تعٍت ال للمعرفة اخلاصية ىذه: اللحظية- 6

 .فائدتو مدى أو بتوقيتو بالضبط صلـز أف دوف سيتولد ما شيئاً  إف عندئذ
 جديدة معرفة واالبتكار لتتولد باإلبداع جديدة معرفية معطيات مع وتتفاعل تًتاكم فادلعرفة: التجديد واالستمراية- 7

  .(16)واألحداث ادلعطيات مع تتفاعل بدورىا وىذه
 :نشأة إدارة المعرفة - 1/2

تعترب إدارة ادلعرفة قددية وجديدة يف نفس الوقت، فقد درج الفبلسفة يف الكتابة عن ىذا ادلوضوع منذ آالؼ السنُت، 
ولكن االىتماـ بعبلقة ادلعرفة هبيكلية أماكن العمل حديث نسبياً، ومن ادلؤكد أف الكثَت قد كتب عن ىذه العبلقة 

 ويف ادلؤسبر األمريكي األوؿ للذكاء الصناعي  أشار 1980يف عاـ ولكن كاف معظمو يف السنوات القليلة ادلاضية، و
 .ومنذ ذلك الوقت ولد حقل معريف جديد أطلق عليو ىندسة ادلعرفة (ادلعرفة قوة  ) الشهَتة ادوارد فرانيـو إىل عبارتو

 ظهر حقل جديد أخر نتيجة إلدراؾ 1997ومع والدتو استحدثت سَتة وظيفة جديدة ىي مهندس ادلعرفة ويف عاـ 
من ، أمهية ادلعرفة يف عصر ادلعلومات وىو إدارة ادلعرفة وقد تبع ىذا التطور تغَت يف عناوين الدوريات ادلتعلقة بادلوضوع

  .ىندسة إدارة األعماؿ إىل إدارة ومعاجلة ادلعرفةمن كمثاؿ تغَت عنواف رللة  بينها 
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واألكثر ديناميكية يف اإلنتاج ، ويف النصف األخَت من التسعينات أصبح موضوع إدارة ادلعرفة من ادلواضيع الساخنة
، والتحوؿ إىل ادلؤسسات واألعماؿ القائمة على ادلعرفة مل يعد عمبًل معزواًل بل ىو اذباه واسع الفكري يف اإلدارة

 .(17)وعميق ومتنوع أصبح يغطي كافة احلياة ادلختلفة يف الكثَت من اجملتمعات ادلعاصرة

 :مفهوم إدارة المعرفة- 1/2/1

جذبت إدارة ادلعرفة اىتمامات العديد من ادلختصُت يف رلاالت متعددة، وانعكست تلك االىتمامات يف دراساهتم 
ووجهات نظرىم حوؿ مفهـو إدارة ادلعرفة، فمنهم من نظر إليها كمصطلح تقٍت، وآخروف عدوىا موجوداً غَت ملموس، 

والبعض تناوؿ مفهـو إدارة ادلعرفة كثقافة تنظيمية، وآخروف عرفوىا من منظور مايل، والبعض اآلخر ركز على إعطاء 
وتُعرؼ إدارة ادلعرفة تعريفاً شامبًل مت استخلصو . (18)مفهـو إلدارة ادلعرفة من زاوية كوهنا تطويراً إلدارة ادلعلومات والوثائق

من عدة تعريفات من رلاالت متعددة بأهنا ادلصطلح ادلعرب عن العمليات واألدوات والسلوكيات اليت يشًتؾ يف صياغتها 
وأدائها ادلستفيدين يف ادلنظمة، الكتساب وخزف وتوزيع ادلعرفة لتنعكس إىل أعماؿ للوصوؿ إىل أفضل التطبيقات بقصد 

 .(19)ادلنافسة طويلة األمد

ويرتبط مفهـو إدارة ادلعرقة بشكل كبَت دبفهـو إدارة السجبلت ودبفهـو إدارة الوثائق االلكًتونية اليت تتعلق وظائفها 
باحملطات اذلندسية ومعاجلة البيانات واحملطات اإلدارية، وتصوير الوثائق، وادلفكرات اليومية االلكًتونية واليت زبدـ 

 ويرجع التشابو بُت إدارة ادلعرفة وإدارة الوثائق االلكًتونية إىل .(20)مستوى العمل ادلعريف وكذلك مستوى نظم ادلكتب
طبيعة االىتماـ األساسي لكل مصطلح، ويوجد اتفاؽ يف اسًتاتيجيات العمل ادلرتبطة يف تطبيق تلك ادلفاىيم من 
حيث الًتكيز على متطلبات العمل واالىتماـ برأس ادلاؿ ادلعريف مع االختبلؼ يف مظاىر ىذا االىتماـ من حيث 

ففي الوقت الذي يعد تطوير رأس ادلاؿ ادلعريف ىو أحد أىم أىداؼ إدارة ادلعرفة . االستخداـ والتطوير واحلماية والصيانة
صلد أف االىتماـ الرئيسي إلدارة الوثائق االلكًتونية ىو احلماية، من ناحية أخرى يظهر االختبلؼ يف عملية احلفظ، 

حيث يتم احلفظ دلخرجات إدارة السجبلت يف ادلستودعات ادلركزية أو ادلوزعة، ويتم حفظ وثائق إدارة الوثائق 
االلكًتونية يف ادلستودعات التخليلية، أما سلرجات إدارة ادلعرفة فيتم حفظها من خبلؿ الشبكات واجملتمعات ذات 

 .  (21)االىتماـ دبوضوع واحد
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 : المعرفة إدارة أهمية- 1/2/2
 .اجلديدة لتوليد اإليرادات الداخلية موجوداهتا ورفع التكاليف لتخفيض للمنظمات كبَتة فرصة ادلعرفة إدارة تعد- 1
 .أىدافها ربقيق اذباه يف ادلختلفة ادلنظمة أنشطة لتنسيق تكاملية نظامية عملية تعد- 2
  .وربسينو وادلعرفة اخلربة على ادلعتمد ادلنظمي باألداء لبلحتفاظ ادلنظمة قدرة تعزز- 3 
الفكري من خبلؿ جعل الوصوؿ إىل ادلعرفة ادلتولدة عنها  رأمساذلا الستثمار الفاعلة ادلنظمات أداة ادلعرفة إدارة تعد- 4

 .بالنسبة لؤلشخاص اآلخرين احملتاجُت إليها عملية سهلة وشلكنة
 .(22)ادلستقرة غَت البيئية التغَتات ومواجهة ذاهتا لتجديد ادلنظمات ربفيز يف تسهم- 5
 .وتقييمها وتطبيقها هبا وتطويرىا وادلشاركة منها دلتوافر ا وتوثيق ادلطلوبة ادلعرفة ربديد للمنظمة ادلعرفة إدارة تتيح- 6
 عن ادلسبق جيدة والكشف معرفة خللق البشرية دلواردىا اإلبداعية القدرات لتشجيع للمنظمات ربفيز أداة تعد- 7

 توقعاهتم يف والفجوات ادلعروفة غَت العبلقات
 من ادلزيد تبٌت من سبكُت ادلنظمة يف مسامهتها عرب للمنظمات الدائمة التنافسية ادليزة على للحصوؿ الفرصة توفر -8

 .جديدة وخدمات سلع طرح يف ادلتمثلة اإلبداعات
 .التنظيمية ادلعرفة عمل لتعزيز إطار بتوفَت ادللموسة وغَت ادللموسة ادلوجودات مجيع من لبلستفادة اجلهود تدعم- 9

. (23)احملتوى على الًتكيز عرب ذاهتا ادلعرفة قيمة تعظيم يف تسهم- 10

 :أهداف إدارة المعرفة- 1/2/3
رلموعة  وىناؾ تعمل فيها، اليت واجملاالت هبا، توجد اليت اجلهات وتنوع باختبلؼ ادلعرفة إدارة أىداؼ وتتنوع زبتلف

 :التايل النحو على ادلنظمات وىي أنواع سلتلف يف ادلعرفة إدارة فيها تشًتؾ اليت العامة األىداؼ من
 .ادلناسب الوقت يف لتستخدـ ادلناسبة، والسرعة ادلناسب بالشكل وتوفَتىا ادلعرفة ومجع ربديد- 1
 . إليها احلاجة عند واسًتجاعها وتوفَتىا ادلعرفة لتخزين معلومات قواعد بناء- 2

 .التنظيم يف العاملُت مجيع بُت ادلعرفة ومشاركة تبادؿ عمليات تسهيل- 3
.ظاىرة معرفة إىل وربويلها مبلكها عقوؿ من( الضمنية )الكامنة ادلعرفة نقل- 4  
 .ادلختلفة ادلنظمة وأنشطة عمليات يف واستثمارىا توظيفها ديكن معرفة إىل واخلارجية الداخلية ادلعرفة ربويل -1
 وتطوير وربسُت اخلدمات ادلطلوبة، إصلاز يف ادلستغرؽ الزمن تقليل خبلؿ من شلكنة، درجة بأقصى العمبلء إرضاء -2

 .((24)باستمرار ادلقدمة اخلدمات مستوى
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 أفضل ربقيق يف يساعد شلا ادلناسب، الوقت ويف دقيق بشكل ادلعلومات توفَت خبلؿ من القرار صنع عملية ربسُت -3
 .النتائج

 .وأمواذلا وقتها ىدر أو كفاءهتا نقص إىل تؤدي قد واليت ادلنظمة تواجو اليت ادلشكبلت حل يف اإلسهاـ -4
 .االسًتاتيجي والتخطيط ادلشكبلت حل يف لتوظيفو الفكري ادلاؿ رأس جذب -5

 .باستمرار مبتكرة وخدمات منتجات وتقدًن بادلنظمة، االبتكار عمليات تطوير- 10
 ادلمارسات خبلؿ من وذلك العمل رلموعة بُت االجيايب التفاعل وربقيق الفريق، بروح العمل  تشجيع -11

 .ومشاركتها ادلعرفة لتبادؿ ادلنظمة تتبناىا اليت ادلختلفة واألساليب
 .ادلستمر الذايت والتطوير التعلم لثقافة وداعمة مشجعة تنظيمية بيئة هتيئة -12
 .واخلارجية الداخلية ادلمارسات وأفضل واخلربات التجارب وتبادؿ نشر -13
 .الضرورية غَت اإلجراءات من التخلص طريق عن التكاليف وخفض العمل إجراءات تبسيط -14
 احمليطة البيئة يف السريع التغيَت مع التكيف متطلبات لتلبية بادلنظمة التطوير عمليات تسريع يف اإلسهاـ -15

 .(25)بادلنظمة
: قيود تطبيق إدارة المعرفة- 1/2/4

. إف ربفيز ادلوظفُت على ادلسامهة يف ذبميع ادلعرفة ىو أمر حيوي وىاـ لنجاح تنفيذ نظاـ إدارة ادلعرفة يف أي مكتبة
وحيث أف ادلعرفة التنظيمية أو ادلعرفة الصرحية ديكن مشاركتها بسهولة، فإف التحدي احلقيقي يكمن يف إقناع وربفيز 

إف ادلعرفة الضمنية بالنسبة ألي موظف ىي مثل سر . ادلوظفُت على مشاركة أو تبادؿ ما لديهم من ادلعرفة الضمنية
وىذه ادلعرفة . ادلهنة، وىي أمر ىاـ حيدد صلاحهم يف العمل وبالذات ادلوظفُت ادلعنيُت بازباذ القرارات أو حل ادلشكبلت

لذلك فقد . بالتحديد ىي ما جيعل ادلوظف خبَتاً يف رلالو، وأف تطلب منهم مشاركة ىذه ادلعرفة ىي أمر ال يرغبوف فيو
.  بأف مشاركة ادلعرفة جيب أف تؤخذ بعُت االعتبار يف ملف عمل كل موظف، تقييمو السنوي والًتقيةWenحدد 

وعلى الرغم من أف أفضل وسيلة لتحفيز ادلوظفُت لتبادؿ ادلعرفة غَت زلددة سباماً، لكن من الواضح سباماً بأف التحفيز 
والدعم التنظيمي تبدو أىم الطرؽ لتشجيع وإقناع ادلوظفُت للمشاركة يف ذبميع ادلعرفة أكثر من أي نوع من الرقابة 

واإلشراؼ، أيضاً من ادلهم بالنسبة دلدراء ادلكتبة خلق جو من ثقافة ادلشاركة والتبادؿ يف ادلكتبات لتحديد صلاح نظاـ 
 .(26)إدارة ادلعرفة

 :عمليات إدارة المعرفة- 1/2/5
: خلص الباحثوف إىل رلموعة من العمليات اجلوىرية إلدارة ادلعرفة ادلكونة من

حيث أف معظم نظم ادلكتبات ادلتكاملة تعمل على توفَت معلومات مفيدة عن عمل ادلكتبة : تكوين سلازف ادلعرفة -1
ونشاط ادلستفيدين، وىذه ادلعلومات ديكن استخدامها لتوليد ادلعرفة الصرحية، اإلببلغ عن اخلدمات، قياس مدى 

. (27)ربقيق األىداؼ وغَت ذلك
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ىي العمليات اليت تشمل االحتفاظ بادلعرفة واحملافظة عليها وإدامتها وتنظيمها وتسهيل : خزف وتنظيم ادلعرفة- 2
 .البحث عليها والوصوؿ إليها وتيسَت سبل اسًتجاعها، حيث تعد دبثابة الذاكرة التنظيمية للمؤسسة

وتعٍت نشر ومشاركة بُت أفراد ادلؤسسة حيث يتم توزيع ادلعرفة الضمنية عن طريق أساليب : نقل ومشاركة ادلعرفة- 3
 .كالتدريب واحلوار، أما ادلعرفة الصرحية فيمكن نشرىا بالوثائق والنشرات الداخلية والتعلم

وىي غاية ادلعرفة، وتعٍت استخداـ ىذه ادلعرفة يف الوقت ادلناسب، واستثمار فرصة تواجدىا يف : تطبيق ادلعرفة- 4
ادلؤسسة، حيث جيب أف توظف يف حل ادلشكبلت اليت تواجو ادلؤسسة، وجيب أف يستهدؼ ىذا التطبيق ربقيق 

.  (28)أىداؼ وأغراض ادلؤسسة أو ادلنظمة
 :مراحل إدارة المعرفة- 1/2/6
 موضوع قريبة من  من ادلراحل عدد انتقاء مت ادلراحل تلك أىم إىل التعرؼ ولغرض مراحل، بعدة ادلعرفة إدارة سبر

 :ادلعرفة مراحل إدارة من مرحلة كل تتضمنها اليت األنشطة الدراسة، وذكر
 :على ادلرحلة ىذه تركز  والمبادرة مرحلة -1
 .التنظيمية إدارة الثقافة ادلكافآت، نظم اإلنسانية، العبلقات بناء االتصاالت، لتكنولوجيا التحتية البنية بناء- 
 .ادلقًتحة واآلراء األفكار على احلصوؿ و البيانات قواعد بناء- 
 :على الًتكيز  ويكوفالنشر مرحلة- 2
 .التربير وسياسات إجراءات وضع األفكار، تربير- 
 .لتربيرىا األفكار وربليل معاجلة يف ادلعلومات تكنولوجيا استخداـ- 
 .التحكيم وأدوات ادلعرفة مراقبة- 
 .وربكيمها تربيرىا مت اليت ادلعرفة على احلصوؿ- 
 :على الًتكيز  يكوفالداخلي التكامل مرحلة -3
 .السوؽ متطلبات دلستوى طبًقا ادلعريف والتمويل التكامل- 
 .خريطتها ورسم ادلعرفة ىيكلة- 
 .وإسًتاتيجياهتا البحث زلركات استخداـ- 
 .األداء قياس نظم يف التكنولوجيا اعتماد- 
 .وادلتكاملة ادلمولة ادلعرفة على احلصوؿ- 
: على الًتكيز يكوف  والخارجي التكامل مرحلة -4
 .التعاوف إدارة اخلارجي، التمويل ادلتداخلة، الشبكات ادلعرفة، إدارة كفاءة- 
 .(29)بادلعرفة ادلشاركة نظم اإللكًتوين، الربيد الفيديوية، وادلؤسبرات بعد عن ادلؤسبرات- 
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 :العناصر األساسية إلدارة المعرفة - 1/2/7

،  التكنولوجيا، األشخاص،اإلسًتاتيجية: يشَت الكثَتين من الباحثُت إىل أف العناصر األساسية إلدارة ادلعرفة ىي 
 :وفيما يلي التفصيل العملية،

 :اإلستراتيجية- 1

 وادلشاركة فيها وتوزيعها لتحقيق قيمة مضافة من وزبزين  ادلعرفة الستقطاب وتكوين طريق خارطةىي إسًتاتيجية ادلعرفة 
 وتنفيذ برامج ىاديًا لئلدارة من أجل تصميم دليبلً   وتعترب إسًتاتيجية ادلعرفة،ادلاؿ الفكري استثمار موارد ادلعرفة ورأس

تكوف مستندة  ربتاجو إدارة ادلعرفة ىو وجود إسًتاتيجية لتطوير وتنمية ادلعرفة،وما . ادلنظمة إدارة ادلعرفة يف ومبادرات
 وتوظيفها يف األنشطة واألعماؿ القدرات الفكرية وادلعرفية ادلتاحة، منظمة ومنهجية الستثمار على برامج ومبادرات

غَت احملسوبة أو على التجربة واخلطأ، وإمنا جيب أف ربدد  الغامضة وال ديكن أف تقـو إدارة ادلعرفة على احملاولة. ادلختلفة
وتطوير عملياهتا وأنظمتها  بناء ىيكل إدارة ادلعرفة إلسًتاتيجية ادلعرفة اليت تتضمن وتصمم وتنفذ األنشطة اجلوىرية

. (30)ادلنظمة ادلعرفة وتستند عليها يف واإلجراءات وادلوارد اليت سوؼ تستخدمها إدارة وتقنياهتا

  :األشخاص- 2
 ربقيق يف ادلعرفة إدارة صلاح عليها يتوقف اليت أىم ادلقومات ومن ادلعرفة، إدارة يف األساسي اجلزء البشري اجلانب يعد

 القياـ مسؤولية عليهم تقع اليت" ادلعرفة بأفراد "يعرفوف وىؤالء. ادلعرفة عربه الذي تنتقل األساس يتضمن لكونو أىدافها،
 العاملُت تعترب عقوؿ لذا البلزمة، الربرليات بإعداد القياـ إىل إضافة وتوزيعها، وزبزينها ادلعرفة لتوليد بالنشاطات البلزمة

 ويستفيد مباشرة يتحدث أف فرد فيها لكل تسمح أف منظمة أي على يستوجب شلا وادلعلومات البيانات قواعد أعظم
 باألمهية ادلعلومات تلك مثل يقدموف الذين يشعر ألفراد أف يف ذلك ويساىم فيها خربة وأحدثهم األفراد أكثر من

 إشراؾ على ربفزىم اليت ادلناسبة، احلوافز ادلتميزة والكفاءة ادلعرفة لذوي ادلؤسسة توفر أف الضروري من كما. واالحًتاـ
 . (31)وخربات معارؼ من دبا لديهم غَتىم

:تكنولوجيا المعلومات- 3  
 الوسائل أفضل عن ادلعارؼ والبحث دلختلف واألمثل ادلفيد واالستثمار تكنولوجيا ادلعلومات تعرؼ بأهنا االستخداـ

 للمستفيدين متاحة ادلعلومات ىذه جعل ادلعرفة وكذلك إىل تقودنا اليت ادلعلومات على احلصوؿ تسهل اليت والسبل
 منو. (32)ادلعاصر اإلنساف وواجبات أعماؿ تتطلبها اليت والفاعلية والدقة ادلطلوبة بالسرعة وإيصاذلا وتبادذلا منها،

 تلخيصها ديكنو اخلدمية، أو اإلنتاجية سواء يف ادلنظمات ادلعلومات تكنولوجيا لتطبيقات اذلائل االنتشار وراء الدوافع
 :يلي فيما
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 زيادة أمثلتها كيًفا، ومن و كًما والطبيعية ادلادية البشرية ادلوارد إنتاجية باإلنتاجية يقصد و  :اإلنتاجية زيادة- 1
 من اخلدمات و اإلنتاج تقليل تكاليف على فائقة قدرة ادلعلومات تكنولوجيات أثبتت لقد، ادلصانع عماؿ إنتاجية
،  ادلكاتب أسبمة ظهور خبلؿ من ذلك ويتضح، ادلكاتب عماؿ إنتاجية  زيادة،اخلاـ ادلواد توفَت و العمالة تقليل خبلؿ

 الوثائق إنتاج سرعة و كذلك الفروع و اإلدارة مراكز بُت و ادلكاتب موظفُت بُت التواصل فاعلية زيادة هبدؼ و ذلك
 .وتبادذلا

 مل جديدة واستحداث خدمات القائمة اخلدمات ربسُت يف أساسيا دورًا التكنولوجيا لعبت  :الخدمات تحسين- 2
 .االتصاالت ،ادلكتبات  خدمات أبرزىا من عديدة رلاالت ذلك ويف قبل، من متوفرة تكن

 البشرية تشهره أمضى سبلح و أفضل ىي ادلعلومات تكنولوجيا أف ادلعطيات كل أثبتت :التعقيد على السيطرة- 3
 وسائل ادلعلومات تكنولوجيا وفرت ولقد ، احلياة احلديثة مظاىر مجيع يعًتي بات الذي الشديد التعقيد ظاىرة وجو يف

اًل عاـ ادلعلومات احملاكاة تكنولوجيا مناذج وباتت البيانات، و النظم، ربليل وسائل: منها التعقيد ظاىرة حملاصرة عملية
 .اإلدارية البيئة يف ادلشاكل من الكثَت حل يف فعاال و مساعًدا

 الكم ىذا خضم ففي التغَت، سرعة و التعقد ظاىرة خيص فيما للعملة اآلخر الوجو ىي ادلرونة تعترب : المرونة- 4
 مع ذباوهبا و النظم تكيف سرعة لضماف أساسياً  مبلً عا ادلرونة عامل يعترب، وهبا التنبؤ يصعب اليت الظواىر من اذلائل

 ادلطلوبة ادلرونة ربقيق ىو ادلثاؿ سبيل على اإلنتاج نظم أىداؼ أحد السبب كاف ذلذا العديدة، ادلطالب و ادلتغَتات
 .(33)اإلنتاج أداء آالت أو ادلستخدمة اخلاـ ادلواد نوعية يف احملتملة التغَتات مواجهة و ادلتغَتة مطالب السوؽ لتلبية

 :العملية - 4
 وتتم احملافظة عليها عرب ادلكانة واليت يتم ربقيقها من ،توفر العملية ادلهارة واحلرفة اللتُت تعداف من أىم مصادر ادلعرفة

:   وديكن ربديد دور العملية يف إدارة ادلعرفة باألنشطة التالية،خبلؿ العملية
 تتضمن العملية يف ظل التطورات التكنولوجية تطوير شلارسات العمل اجلديدة اليت تزيد من الًتابط ادلتبادؿ ألفراد -1

. فريق العمل الواحد
 وتعكس خربهتم بقوة يف ،العمل ادلعريف يرتبط بنشاط صناع ادلعرفة الذين يشغلوف مراكز متقدمة يف قسم العمليات- 2

. تصميم عملهم
 وربديد األدوار وادلهاـ ،تسهم العملية يف تطوير الربامج الرمسية اليت تبٍت ادلشاركة بادلعرفة واإلبداع من خبلذلا- 3

. للمشاركة الفردية واجلماعية يف برنامج إدارة ادلعرفة
 وتعطي مؤشرات لتقليل التكلفة وربقيق سرعة ،توفر العملية قياس النتائج وتراقب عملية التقدـ بتنفيذ الربنامج- 4

. ((34) االستجابة
 :تطبيق إدارة المعرفة في المكتبات الجامعية- 1/3
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يشهد العامل تغَت كبَت يف أشكاؿ ادلعلومات، ومع بزوغ مناذج اتصاالت جديدة وصاحب ىذا التغَت، تغَت يف دور أمناء 
ادلكتبات اجلامعية، وعماؿ ادلعرفة حيصلوف على أمهية كبَتة يف ىذا القرف ىم ادلكتبيوف أنفسهم، أف أىم دور ألمناء 

ادلكتبات اجلامعية يف اقتصاد ادلعرفة يتمثل يف اكتساب ادلعلومات حوؿ الباحثُت و التنبؤ باحتياجاهتم ادلستقبلية، وطرؽ 
العمل التقليدية يف ادلكتبة تقف عاجزة أماـ مواجهة ىذه االحتياجات، وربتاج ادلكتبة اجلامعية إلدارة قوية وفعالة 

وما حيتاج إليو . لضماف اقتناء مصادر معلومات على اختبلؼ أنواعها وتقدًن خدمات معلومات على أفضل مستوى
أمناء ادلكتبات اجلامعية ىو فهم ادلعلومات وادلعارؼ اخلاصة باحتياجات ادلستفيدين والوصوؿ إىل ادلعارؼ الضمنية 

أمناء دلساعدهتم على اإلجابة على استفساراهتم ومن مث زيادة فعاليتهم وكفاءهتم يف استخداـ ادلكتبة، وبعبارة أخرى 
 مطالبوف أكثر من أي فئة أخرى بتوسيع معلوماهتم وإدارهتا وىذا ما يؤدي إىل تعزيز كفاءات إدارة ادلكتبات اجلامعية

ادلعرفة، وأمناء ادلكتبات اجلامعية ىم عماؿ ادلعرفة وحيتاجوف إلثبات دورىم يف البحث وابتداع احللوؿ وإصدارىا و 
 .التشارؾ هبا من أجل التكيف مع بيئة العمل اجلديدة

واذلدؼ األساسي إلدارة ادلعرفة داخل ادلكتبات اجلامعية ىو إتاحة ادلعرفة اليت تساعد أمناء ادلكتبات اجلامعية لنقل 
وتسعى . لكي تصبح مهامهم أكثر كفاءة وواقعية (معرفة مجاعية)معارفهم وربويلها من معرفة ضمنية إىل معرفة صرحية 

إدارة ادلعرفة إىل توسيع دور ادلكتبُت إلدارة مجيع أنواع ادلعلومات وادلعارؼ الضمنية من أجل تكوين قاعدة معرفة 
للمكتبة، وديكن إلدارة ادلعرفة أف ذبعل ادلكتبة أكثر فاعلية من خبلؿ تشاطر ادلعرفة التنظيمية، وشلارسة إدارة ادلعرفة تنتزع 

ادلعارؼ الضمنية من األشخاص ومساعدهتم وتلبية الحتياجاهتم، كما أف ادلعرفة الضمنية مهمة ألمناء ادلكتبات 
اجلامعية  من أجل ازباذ القرارات وإدارة أصوؿ ادلعرفة لدى ادلكتبة لتجب وتفادي ازدواجية اجلهود ادلبذولة أو ما يعرؼ 

. (35)بالعمل ادلزدوج
: حاجة المكتبات الجامعية إلدارة المعرفة- 1/3/1

أدى النمو اذلائل يف ادلعرفة البشرية بادلكتبات إىل تطوير مصادرىا ووضع اسًتاتيجيات إلتاحتها من ادلواد ادلطبوعة إىل 
وبسبب نقص ميزانيات ادلكتبات، والتقنيات احملدودة يف ادلكتبات، وضعف يف التوظيف . ادلصادر اإللكًتونية والرقمية

وادلساحة ادلخصصة للمكتبة، وجيب على ادلكتبات أف تدرؾ حبرص احتياجات مستفيديها، وتسعى لوضع خطط 
. تعاونية من أجل االقتناء دلقابلة االحتياجات ادلختلفة للمستفيدين

لذلك فإف االستخداـ . إف احلصة األكرب من ميزانية ادلكتبة يتم زبصيصها للموظفُت، والقتناء وفهرسة مواد ادلكتبة
الفعاؿ للموارد البشرية يف ادلكتبة وربسُت كفاءة وفعالية اخلدمات والعمليات الفنية ىي الًتكيز احلقيقي على إدارة ادلعرفة 

يف ادلكتبات األكادديية، فاذلدؼ من إدارة ادلعرفة يف أي مؤسسة ىو االستفادة الكاملة من ادلعرفة ادلوجودة لزيادة 
. (36)الكفاءة التشغيلية واإلنتاجية

 :المعرفة في المكتبات الجامعية تطبيق إدارة مبررات- 1/3/2
 فيما صلملها أف ديكن الفوائد، من على تطبيقات إدارة ادلعرفة يف أعماذلا ربقق رلموعة تعتمد ادلكتبات اجلامعية اليت

 :يلي
                                                           

 

 
 



، يناير 11العدد .-   ليبيا، طرابلس  للنشر،البحث منشور يف رللة ادلكتبات وادلعلومات اليت تصدر عن دار النخلة* 
2014. 

 والدنيا الوسطى اإلدارية ادلستويات يف خاصة أسرع بشكل القرارات تتخذ إذ: القرارات ازباذ عملية ربسُت- 1
 .العليا ادلستويات اإلدارية قبل من ازبذت أهنا لو كما أفضل وبشكل أقل، موارد وباستخداـ

 وألف القرارات، تلك وتوضيح لشرح ماسة حاجة ىناؾ ليس أنو إذ: أفضل بطريقة ازباذىا مت اليت القرارات تنفيذ- 2
 .أقصر تكوف ادلختلفة اإلدارية ادلستويات بُت االتصاؿ حلقات

 ونتيجة لذلك وظائفهم من القريبة األخرى والوظائف بوظائفهم يتعلق فيما ادلعرفة على قدرة أكثر ادلوظفوف يصبح- 3
 وأكثر أسرع جديدة إجراءات تعلم إىل أفضل إضافة ربسينات إلجراء مبادرات طرح على قادرين ادلوظفُت ىؤالء يصبح
 .وعقبلنية العمل خبربة ربسُت يف ادلساعدة بالعمليات تتعلق فاعلية

 ادلقتنيات وطبيعة بالعمل يف ادلكتبات ومؤسسات ادلعلومات وزلتوى يتعلق فيما وعياً  أكثر ادلوظفوف يصبح- 4
 جبودة إصلاز أعماذلم على قادرين يصبحوف وبالتايل وإجراءاهتا، ادلكتبة  وسياسات ادلستفيدين، وحاجات واخلدمات

 .ادلشرفُت تدخل إىل احلاجة دوف األخطاء تصحيح على ويعملوف أفضل،

 كما أفضل، بشكل حيدث ما يتفهموف فإهنم وبالتايل العمل، بيئة يف حيدث دلا وعياً  أكثر ادلوظفوف يصبح- 5
 .الوظيفي والدوراف الغياب نسب تنخفض

 اعتماد كيفية حوؿ أكرب فهم لديهم يصبح إذ أفضل، بصورة بينهم فيما التعاوف على قدرة أكثر ادلوظفوف يصبح- 6
 .اآلخرين لدى اليت ادلعرفة دبعرفتو منهم كل يتمم وكيف اآلخر، على منهم كل
 .أعلى نوعية ذات واستجابات وخدمات تقدًن خبلؿ من أفضل، ادلستفيدين إرضاء ادلكتبة على قدرة تصبح- 7

 . التكاليف خفض إىل يؤدي الذي األمر الداخلية العمليات ربسُت على العمل- 8

 ال واإلبداع باالزدياد اآلخذة للمنافسة األساسي العنصر يعترب والذي ادلكتبة، داخل اإلبداع ربسُت على العمل- 9
 .(37)القيمة بصورة جديدة األشياء رؤية أيضاً  يعٌت ولكنو جديدة، خدمات توليد على فقط يقتصر

 :متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في المكتبات الجامعية- 1/3/3
 ادلعرفة تطبيق عملياهتا ويعٍت أبرز من تعد اليت للمكتبة، ادلتاحة ادلعرفة تطبيق ىو ادلعرفة إدارة من والغاية اذلدؼ إف

 ادلفًتض من أنو إىل استناداً  هبا، تقـو بادلهاـ اليت ارتباطاً  وأكثر ادلكتبة أنشطة تنفيذ يف لبلستخداـ مبلئمة أكثر جعلها
 إىل ونقلها اسًتجاعها سبل وتطوير وزبزينها إبداعها منها بعد لبلستفادة للمعرفة الفعاؿ بالتطبيق ادلكتبة تقـو أف

(38)العاملُت
. 

 :الثقافة التنظيمية- 1
الثقافة التنظيمية ىي رلموعة القيم وادلعتقدات واألحاسيس ادلوجودة يف داخل ادلنظمة واليت تسود بُت العاملُت مثل 

. طريقة تعامل األفراد مع بعضهم، وتوقعات كل فرد من األخر ومن ادلنظمة، وكيفية تفسَتىم لتصرفات اآلخرين
ويتطلب تطبيق إدارة ادلعرفة يف أية منظمة أف تكوف القيم الثقافية السائدة مبلئمة ومتوافقة مع مبدأ االستمرار يف التعلم 
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وىناؾ عوامل تساعد على إدخاؿ مفهـو . وإدارة ادلعرفة، وأف تكوف الثقافة التنظيمية مشجعة لروح الفريق يف العمل
إدارة ادلعرفة يف ادلنظمة، وىي بالتايل سبثل عوامل اجيابية إلدارة ادلعرفة يف ادلنظمات ويقصد هبا الثقافة اليت تشجع وربث 

على العمل بروح الفريق وتبادؿ األفكار ومساعدة اآلخرين، والقدوة وادلثل األعلى للقيادة الفعالة اليت تعتٍت بادلعرفة 
 .(39)والعوامل اليت تساعد وربفز على تبٌت مفهـو إدارة ادلعرفة

والدافع  ىي احملرؾ التنظيمية إدارة ادلعرفة، إذ أف الثقافة وجوبًا لتطبيق العناصر أكثر تعترب الثقافة التنظيمية من أىم وو
 والعاملُت ذباه التغيَت والتطوير العاملُت، وكيفما كانت معتقدات اإلدارة  وسلوؾكتبةاألقوى لقرارات إدارة امل

التميز، كيفما أصبح من ادلمكن  النجاح و مسببات والتكنولوجيا وادلشاركة وفرؽ العمل ومنهجية األداء وغَته من
اخلصائص ادلميزة لثقافة  ومن .بسهولة ويسر وعلى أكمل وجو شلكن عناصرىا ومكوناهتا ادلعرفة بكافة تطبيق إدارة

:  يف ادلكتبةادلعرفة مشاركة
 .ادلعرفة إدارة عمليات البلـز لدعم ادلعرفة تعترب أصل اسًتاتيجي، وتقدًن التحفيز أفادلكتبة إدارة  اقتناع -1

 .استغبلؿ واستغبلذلا أمثل ادلعرفية  على تطوير األصوؿكتبةامل تركيز -2

 .ادلعرفة والعمليات البلزمة إلدارة توفَت األدوات -3

منفصلة عن األعماؿ   وغَتكتبةامل عمليات ال تتجزأ من كافة واستخداـ ادلعرفة ىي عمليات ومشاركة خلق -4
 .كتبةللم االعتيادية

 .اآلخر ،بد ال من أف يتنافس البعض معكتبةامل وجود رلموعات عمل متعاونة داخل -5

 .ويستخدمها ادلعرفة متوفرة جلميع من يستطيع أف يساىم فيها -6

 .ادلعرفة ربفيز وتعزيز مشاركة -7

. (40 )ادلعرفة يف تنفيذ أنشطة إدارة تكنولوجية تساعد توفر قنوات اتصاؿ وبنية ربتية -8
 :القيادة التنظيمية- 2

شلا الشك فيو أف القيادة عنصر مهم يف تبٍت وتطبيق إدارة ادلعرفة، فالقائد يعترب قدوة لآلخرين يف التعلم ادلستمر، و 
فنظرية مسات القيادة، ويرى .ىناؾ بعض النظريات اخلاصة بالقيادة تكوف أكثر مبلئمة إلدارة ادلعرفة من نظريات أخرى

 فهي أكثر مبلئمة، بينما النظريات الظرفية متفقة القائدالبعض أهنا ال تناسب تطبيق إدارة ادلعرفة، أما نظريات سلوؾ 
 وتعتمد النظرية الظرفية أو ادلوقفية على تفاعل اخلصائص الشخصية للقائد .أكثر مع منط القيادة ادلطلوب إلدارة ادلعرفة

وسلوكو، وعوامل ادلوقف القيادي نفسو، وىي ترى أف ادلوقف نفسو لو أمهية كبَتة يف التأثَت على عملية القيادة، ألنو 
النظرية : يؤثر على مدى قدرة القائد على إصلاز ما ىو مطلوب منو، ومن أىم ىذه النظريات وأشهرىا نظرية فيدلر
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وىي تشَت إىل أنو ال يوجد أسلوب واحد يف القيادة يصلح لكل زماف ومكاف، كما أف ىناؾ صفات معينة جيب  الظرفية
 .(41)توافرىا يف كل قائد

يتوجب على ادلكتبات ومراكز ادلعلومات الراغبة يف تبٍت إدارة ادلعرفة، استحداث مسمى لوظيفة تعٌت بإدارة ادلعرفة و
وألمهية ىذا الدور الذي تقـو بو ىذه ادلبادرات مبادرات إدارة ادلعرفة يف ربقيق ادليزة التنافسية ، داخل ادلكتبة أو ادلركز

 بدأت العديد من ادلنظمات يف الواليات ادلتحدة األمريكية ويف أوروبا باستخداـ ما يسمى وإدامتهما،للمنظمات 
دلنظمات، ويعترب دور ضابط أو قائد ادلعرفة اأو قائد ادلعرفة، ليتوىل مسؤولية قيادة وإدارة ادلعرفة يف ىذه  ضابط ادلعرفة

ف الصعوبة  ـو.(42)، أو مدير ادلعرفة أو إدارة ادلعلومات، ويوازي دور مدير إدارة ادلوارد البشرية،دوار اإلدارة العلياأمن 
 فهناؾ مواقع وظيفية سلتلفة سبارس ىذا الدور ولكل وظيفة ، اخلصائص اليت سبيز مهنة مدير ادلعرفةربديداحلصوؿ على 

خصائصها وتركيزىا من حيث التوجو العملي فالبعض يركز على اجلوانب اإلدارية واآلخر على اجلوانب التقنية بينما تركز 
  .(43)وظائف اختصاصيي ادلعلومات وادلكتبيُت على اجلوانب ادلعلوماتية وادلستفيد

فإذا ما . إدارة ادلعرفة تركز يف الغالب على اجلوانب اإلدارية للمعرفة وكذلك على العبلقات والدور القيادي دلدير ادلعرفةو
 فإف الفرصة ،وفر عصر ادلعرفة الفرص الختصاصات ومهن متعددة بضمنها اإلدارة وتطبيقات احلاسوب والتكنولوجيا

حيث إف الفرص تساند العقل ، أماـ مهنة ادلكتبات وادلعلومات بشرط أف حيسن استثمارىا ويهيئ شلتهنيها،األكرب متاحة
ولتأكيد حجم فرصة وظيفة مدير ادلعرفة ادلتاحة أماـ اختصاصي ادلكتبات وادلعلومات قاـ كل من . ادلستعد ذلا وتدعمو

مدير معرفة يعملوف دبختلف ادلؤسسات يف  (41) بدراسة ميدانية لعينة مكونة من 2001 عاـ مكُت وستابلس
يف رلاؿ علم  (8) بينهم ،منهم حيملوف درجة عليا يف التعليم وباختصاصات متنوعة (20) وقد وجدا بأف ،أمريكا

وىذا . يف احلاسوب (2)فقط يف اذلندسة و  (3)يف إدارة األعماؿ، بينما  (7)ادلكتبات وادلعلومات واإلنسانيات، و
يؤكد احلاجة األساسية دلهنة ادلكتبات وادلعلومات يف إدارة ادلعرفة كما يؤكد أف ىذه ادلهنة تنجز من قبل فريق عمل 

وتوصلت الدراسة أيًضا إىل أىم خصائص . دبهارات واختصاصات متنوعة ولكنها متداخلة إلحداث التكامل فيما بينها
 :  دبا يف ذلك،ادلهنة من خبلؿ ما يقـو بو أفراد العينة من شلارسات وأعماؿ فرضت عليهم العديد من ادلتطلبات اخلاصة
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أف يكوف إعداد مدير ادلعرفة إعداًدا متميزًا جيمع ما بُت التعامل مع ادلعلومات وكيفية استخدامها وادلشاركة هبا وبُت - 1
 . نظم وتكنولوجيا ادلعلومات والشبكات واإلدارة

التأكيد على تنوع التخصصات يف ادلرحلة األولية مع الًتكيز على زبصصات مرتبطة منطقًيا بإدارة ادلعرفة يف - 2
 . الدراسات العليا مثل إدارة ادلعرفة وإدارة األعماؿ وعلم ادلكتبات وادلعلومات

أف ديتلك خربة مسبقة لوظيفة مدير ادلعرفة يف رلاؿ ادلعلومات أو إدارة ادلشاريع البحثية وادلعلوماتية ونظم ادلعلومات - 3
اخلربة الفنية يف رلاؿ تكنولوجيا ، وادلعرفة دبفهـو إدارة ادلعرفة وأمهيتها ونظريتها: وىندستها باإلضافة إىل ادلهارات التالية

 نقاط قوة ذاتية تتعلق باإلبداع والتفكَت ، واخلربة التنظيمية ادلتعلقة دبجتمع ادلؤسسة اليت خيدمها وثقافتها، وادلعلومات
 اخلربة يف رلاؿ ، ولقدرة على التواصل واكتساب مهارات االتصاالت، وااإلبداعي والرغبة يف التعلم والتحفيز الذايت
اخلربة يف تقدًن ، وخبلؿ مهارات اسًتاتيجيات البحث ادلتقدمة من البحث عن ادلعلومات تقليديًا وإلكًتونًيا

  . (44 )االستشارات

 :الموارد البشرية- 3

عليو  دلوارد اليت تعتمد أمها  ويعترب أحدكتبةامل أعماؿ الكادر البشري الذي يقـو بكافة  البشرية أهنا سبثلادلواردب نقصد
 عنصر صلاح أو ادلكتبةالعاملُت يف  إذ يعترب كل عامل من. والتوسع والتطور البقاء واالستمرار  يفكتبات اجلامعية امل

 كادرًا زبلق وتبٍت  اليت ادلكتبات والنجاح إمنا ىي التميز  اليت تسعى لتحقيق ادلكتبات اجلامعية، حيث أفمكتبةلل فشل
خبلؿ زيادة  أف تنمية ادلوارد البشرية من. ادلستمر والتأىيل والتطوير التدريب ومتخصًصا من خبلؿ وماىرًا متميزًا بشريًا
حيث يعترب التعلم من أحد  كفاءة األداء، لرفع مستوى ادلختلفة وادلهارات والقدرات لدى العاملُت يف اجملاالت ادلعرفة

وتساعد برامج تنمية . والتأثَت واإلبداع احلكيمة القادرة على االبتكار أدوات تنمية العنصر البشري وخلق القوى البشرية
. (45)والنزاع ادلقاومة مستويات ادلعرفة بأقل وأنظمة إدارة عمليات القوى البشرية بشكل كبَت يف تطبيق

ولؤلمهية ادلتزايدة للموارد البشرية وخاصة يف ادلكتبات القائمة على ادلعرفة، ذبعل ىذه ادلكتبات أماـ مسئوليات اليت 
 :ينبغي هتتم هبا ادلكتبات يف تعاملها مع القوى البشرية وىي

جيب أف تكوف ادلكتبة ذات اذباىات اجيابية إزاء العاملُت، وأف تدرؾ ما ربتاج : استقطاب أفضل الكوادر البشرية- 1
إليو، وأف تكوف ذات نظاـ فعاؿ يف عملية االختيار واالختبار واالستخداـ للعاملُت اجلدد، وأف تكوف ذات قدرة عالية 

على التعلم ادلتبادؿ بُت العاملُت اجلدد والعاملُت السابقُت، واألىم من ذلك أف تتكوف ثقافة جوىرية قائمة على 
 .االحتفاظ بالعاملُت ورعايتهم
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وذلك من خبلؿ التشجيع والتحفيز وبرامج التدريب والتعليم والتعلم : إغناء القوى البشرية من خبلؿ التطوير- 2
 .وتقاسم ونشر ادلعرفة وتوزيعها داخل ادلكتبة، وربط احلوافز ادلادية وادلعنوية بالتقييم الدوري للعاملُت

يتطلب ادلزيد من برامج التمكُت اإلداري وأساليب اإلدارة القائمة على الثقة، وإجياد : احملافظة على أفضل العاملُت- 3
االرتباط القوي بُت رسالة وقيم ادلكتبة من جهة، وقيم األفراد الشخصية من جهة أخرى، والتحوؿ من منط اإلدارة 

 .اآلمرة إىل اإلدارة االستشارية اليت تقدـ خدمات حل ادلشكبلت وإزالة العقبات للعاملُت يف ادلكتبة

البيئة اليت سبيز ادلكتبات القائمة على ادلعرفة وتساعدىا على ذباوز ادلشكلة األساسية للموارد : إجياد بيئة التعلم- 4
البشرية ادلتمثلة يف العامل الذي يًتؾ العمل ادلكتبة يف أي وقت، وبالتايل فأف ما حيملو من أفكار وخربة ستغادر 

 .(46)معو

 : تكنولوجيا المعلومات- 4

يعد استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات احلديثة للحصوؿ على أفضل ادليزات من ادلتطلبات األساسية ألي مكتبة تريد أف 
تكوف يف ادلقدمة، وإدارة ادلعرفة يف حاجة إىل تطبيق تكنولوجيا ادلعلومات بغية ربسُت إنشاء ادلعرفة وتنظيمها وتقامسها 
وتطبيقها، وتعد تلك األدوات التكنولوجية من األسس اذلامة واليت بدوهنا ال ديكن تطبيق وشلارسة إدارة ادلعرفة بشكل 
كامل، وكثَتاً ما تكوف ادلكتبات ادلبعثرة جغرافياً يف حاجة ماسة ذلذه األداة لكوهنا حباجة أكثر إىل التواصل والتعاوف 
بطريقة منتجة ومفيدة، وربتاج بعض احلاالت تكنولوجيا تعاونية مثل اجتماعات الفيديو واالجتماعات االلكًتونية 

والعمل االلكًتوين ديثل وصفاً للمكتبة اليت تستغل قدراهتا الكاملة من تكنولوجيا ادلعلومات . بواسطة الربيد االلكًتوين
  .(47)لتحديث عملياهتا هبدؼ الوصوؿ إىل أفضل خدمة

دلناسب  ا  وذلك من خبلؿ توفَت ادلعلومات يف الوقتكتباتمهًما يف ربسُت أداء امل دورًا التكنولوجيا احلديثة تلعبو
 على خلق كتبةيف كيفية تعظيم قدرة امل حيث أصبح للتكنولوجيا أمهية كبَتة. واالرتقاء بدور ادلعلومات لًتشيد القرارات

ادلعرفة، وكذلك توفر التكنولوجيا أدوات عديدة ومتطورة  و التعلم داخلية تشجع مشاركة خلق بيئة معرفة جديدة وكيفية
ادلعرفة،ومن ىذه  واستقطاب ومشاركة والسرعة يف نشر ونقل وربويل أنظمة إدارة ادلعرفة تساىم بشكل كبَت يف تطبيق

  .(48)(شبكة اإلنًتنت وقواعد البيانات والربامج واألجهزة اإللكًتونية احلديثة)األدوات
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 االكتشافات من ومستجداهتا العلمية للمعرفة ادلنظم التطبيق: "ادلعلومات بأهنا لتكنولوجيا والتقنية التحتية وتعرؼ البنية
: وتصنف البنية التحتية والتكنولوجية إىل ثبلثة عناصر رئيسية.عملية وأغراض يف تطبيقات  

 وزبزين نقل يف تستخدـ الصلبة، واليت ادلادية ومكوناهتا وادلعدات األجهزة عن عبارة وىي: األجهزة وادلعدات- 1
 بنقل تقـو اليت والشبكات واخلطوط وملحقاهتا، أجهزة احلاسوب ذلك على األمثلة ومن والبيانات، ادلعلومات ومعاجلة

 .والبيانات ادلعلومات

 إدارة: ىي رئيسية وظائف ثبلث ادلعلومات وربقق نظاـ عمليات تضبط تفصيلية تعليمات "عن عبارة: الربرليات- 2
 ذلك ادلخزنة ومن أمثلة وادلعلومات ادلنظمة بُت والتوسط ىذه ادلوارد، دبزايا العاملُت وتزويد ادلنظمة، يف احلاسوب موارد
.ادلتخصصة للربرليات إضافة ادلساندة، والربرليات ادلختلفة، التشغيل أنظمة  

: ذلك أمثلة ومن والبيانات، ادلعلومات على خبللو احلصوؿ من ديكن اليت ادلصادر عن عبارة: ادلوارد ادلعرفية -3
(49)البشرية وادلوارد ادلعلومات، مصادر مراكز العادلية اإلنًتنت، ادلعلومات شبكة بأنواعها، ادلكتبات

. 

توصيات الدراسة 
ادلعرفة  لتشخيص واضحة رؤية ذلا ادلعرفة يف مكتباهتا، يكوف إدارة السًتاتيجة داعمةعليا يف اجلامعات قيادة  وجود- 1

 .ادلعرفة ديتلكوف مؤىلُت أفراد واختيار ادلختلفة، بأنواعها
استحداث دائرة خاصة بإدارة ادلعرفة توضع ضمن اذليكل التنظيمي إلدارة ادلكتبة تكوف مهمتها تنظيم عمليات - 2

وضع وبناء خطط  مهمتو إدارة ادلعرفة والرقابة والتطوير ومتابعة تنفيذ عمليات إدارة ادلعرفة، ويعُت فيها مدير معرفة
. مستقبلية لبناء وتطوير ادلعرفة

 معينة رلموعة او على فريق األمر قصر وعدـ ادلعرفة إدارة عمليات يف ادلوظفُت من شلكن عدد إشراؾ أكرب ضرورة - 3
.  ادلوظفُت من
. يف مكتباهتا ادلعرفة إدارة تطبيق ومتطلبات مستلزمات توفَت اجلامعات على عمل ضرورة-  4
. يةكتبات اجلامعاملالعمل على ربسُت البنية التحتية لتكنولوجيا ادلعلومات يف - 5
. اجلامعيةكتبات املتوظيف التكنولوجيا احلديثة يف - 6
 الوصوؿ على ادلستفيدين تسهل بطريقة وتبويبها وتنظيمها ادلعرفة لتخزين فعالة تكنولوجية اتصاؿ وسائل استحداث- 7

 . منها واالستفادة إليها
 مصادر الدراسة

االذباىات احلديثة يف – . ادلوقف عند هناية القرف : تعليم ادلكتبات وادلعلومات يف مصر . ثروت يوسف الغلباف (  1)
 .91 ص -  ( .2000 )14ادلكتبات وادلعلومات ، ع
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دراسة ربليلية مقارنة بُت القطاعُت : قياس أثر إدارؾ ادلعرفة يف توظيفها لدى ادلنظمات األردنية. ىيثم حجازي (2)
.- 2005جامعة عماف العربية للدراسات العليا، : األردف.- العاـ واخلاص باذباه بناء أمنوذج لتوظيف إدارة ادلعرفة 

 .12ص .- (أطروحة دكتوراه)

جامعة : غزة.- دور إدارة ادلعرفة يف تنمية ادلوارد البشرية األكادديية يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة . مسرالعلوؿ (3)
 .2ص  .- (أطروحة ماجستَت).- 2011األزىر، 

(4) Leidner ,Dorothy &and Others ." The Role of Culture in Knowledge Management : 
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