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 ات الجامعيةتبواقع تفعيل إدارة المعرفة في المك

 * ؟ مطلب واقعي أم استباق لألحداث

 الحمزة منير

   أستد و باحث بجامعة تبسة
  الجزائرـ  تبسةجامعة 
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وقت مضى كان يعاني من صعوبة التوصل إلى المعلومات وكان يعتمد على المكتبات إن الباحث في  .الملخص
والموسوعات و لكن في وقتنا الراهن أصبح يعتمد على االنترنيت و في وقتنا هذا ظهرت تعابير جديدة مثل 

اإلدارة .ونجد الجزائر  إدارة المعرفة ويعتبر هذا األخير من أنواع األساليب اإلدارية الحديثة و احدث المفاهيم في علم
من البلدان التابعة للتطورات التي حصلت في جميع المجاالت خاصة المعلوماتية ، كما نجد المكتبات الجامعية 

جزائرية يطرح كثير من دارية الحديثة ولكن واقع تفعيلها في المكتبات الجامعية التسعى إلى تبني األنماط اإل
 .التساؤالت

Abstract. In the past, the researcher had difficulties in accessing information and the only way was 
libraries and encyclopedias. Currently, the researcher is using the internet and several new expressions 
have emerged, such as knowledge management, which is considered one of modern management 
techniques and the newest concept in management science. Algeria is one of the countries that is 
making progress in many areas and especially in information technology.  The university libraries also 
looking for adopting new management systems, however, their application to Algerian university 
libraries raise many issues. 

مكتبة جامعة  ،المختصين في المكتبات و المعلومات ،المكتبات الجامعية ،إدارة المعرفة :مفتاحيةالكلمات ال
 .تبسة ،تبسة

Keywords: Knowledge Management, University Libraries, specialists in information and libraries, 
University of Tebessa Library, Tebessa. 

* State of the application of knowledge management in university libraries: A real need or anticipate 
events ? 
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 مقدمة

الدول وقدرتها على المناضلة, بل القدرات العلمية  كانةلم يعد امتالك الثروات هو العامل الوحيد المحدد لم

بمعدالت متسارعة  المعرفة تكتسب أهمية بالغة في وقتنا المعاصر, لما تحدثه من تغيرات، فوامتالك وسائل المعرفة

د والتربوية والثقافية, تتضح معالمها في كل بال لها أثرها في كل المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية

  .العالم

األساسية, وال يمكن تصوره بمعزل عنها, استطاع  تعتبر المعرفة السمة البارزة للعصر الكوني الراهن, إنها هويته

انعكاساتها على كل مجاالت الحياة المختلفة, لما لها من عالقة عضوية  بها اكتساب دالالت وتحوالت كثيرة لها

رخائهم, ولكونها أيًضا  المكتسبات األساسية للبشر, يتم بها بناء قدراتهم, وعظيماإلنسانية, إذ إنها أحد  بالتنمية

تتضمن المعرفة أبعاًدا كثيرة ومتنوعة في ، حيث عنصرا أساسيا من عناصر اإلنتاج, ومحددا أساسيا لإلنتاجية

صادية واالجتماعية على كفاءة وقدرات الموارد البشرية في دفع عملية التنمية االقت إطارها, إذ تعمل على تطوير

عالم اليوم بقدرة  سواء, وتؤثر في الوقت نفسه على زيادة القدرة التنافسية للدول التي أصبحت تقاس في حد

العناصر الثالثة في منظومة المعرفة من تأثير على  المختلفة على اإلبداع والتجديد واالبتكار, لما لهذه تاالقتصاديا

  .اإلنتاجية, وغيرها من المؤهالت المطلوبة للمنافسة حسينالنهوض بالتقانة المتطورة وت

الثورة  أهم مقومات نجاح المؤسسات القدرة على اللحاق بأحدث المتغيرات التي يشهدها عصر ن منإ

االتصاالت واستخداماتها في مجال  التكنولوجية والمعلوماتية نتيجة التطور الهائل الذي طرأ على تكنولوجيا

وتراكمها إلى وجود حاجة ماسة إلى تنظيم وإدارة هذه  أدى التزايد الهائل في المعلومات المعلومات. فقد

للمؤسسات، ومساندة صناع القرار في اتخاذ  استراتيجيةمنها في تحقيق أهداف  المعلومات لالستفادة القصوى

  .قراراتهم

وإتاحتها لجميع العاملين في  اتيقوم المفهوم الحديث الذي يعرف بـ "إدارة المعرفة" على توفير المعلوم

االستفادة القصوى من المعلومات المتوافرة في المؤسسة،  المؤسسة، والمستفيدين من خارجها، حيث يرتكز على

عقول موظفيها. لذا فإن من أهم مميزات تطبيق هذا المفهوم هو االستثمار األمثل  والخبرات الفردية الكامنة في

  .المؤسسة إلى قوة إنتاجية تسهم في تنمية أداء الفرد، ورفع كفاءة المال الفكري، وتحويله لرأس

لقد أسهمت الثورة المعلوماتية وتقنية االتصاالت في إحداث العديد من التغيرات مما أدعى لجعل العالم قرية 

ة من واحدة، وهذا ما جعل هنالك تفاعالت بين مختلف المنظمات؛ مما أتاح الفرصة أمام أية منظمة لالستفاد

تجارب غيرها، كما وفر لألفراد فرصة التعلم عن بعد والتزود بالمعارف والمهارات المختلفة عبر أجهزة الحاسب اآللي 

 والشبكات العنكبوتية.
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ويشير الكبيسي إلى أن "عصرا كهذا يحتم على مجتمعاته وعلى منظماته وأفراده أن يتابعوا األحداث  ويواكبوا 

التقدم المستمر في البيئة المحيطة وأن يطلعوا على ما يستجد من فكر ومعرفة...؛ هذا إن أرادوا مجرد االستمرار 

العمل على االستفادة من تلك المعارف والنظريات وذلك  والبقاء. أما إن كانوا يتطلعون للريادة والنماء فينبغي

 1بإثرائها أو تطبيقها أو إضافة معرفة جديدة"

وهذه التقنية التي جعلت كما هائال من المعلومات والمعرف تغد المنظمات؛ إال أنها ال تعد ذات معنى عند 

تى في عقول األفراد إال بتوظيفها في في أرجاء تلك المنظمات في شكل وسائل إلكترونية أو كتب أو ح شارهاتان

مجاالت المنظمة، وتشارك األفراد فيها مما يسهم في ترشيد القرارات وتحسين العمليات، وتشجيع المبادرات 

واإلبداع لدى العاملين؛ ونجد خالصة ما سبق قد تمثل في إدارة المعرفة. يفيد الكبيسي بأنه في بداية التسعينات" 

في مصادرها المادية والتكنولوجية بهدف  االستثماراألمريكية بالمبادرة نحو  HP لت بكاردبأنه عندما قامت هوي

االستفادة الشاملة من خبرات ومعارف العاملين فيها، من خالل استخدام تطبيقات الحاسب اآللي لتكون متوفرة 

نضوج واإلشراف بتطبيقات للجميع في كل وقت ومكان، فإن هذا أدى إلى نجاح تلك الشركة وكانت تلك مرحلة ال

 2إدارة المعرفة" 

والمؤسسات التوثيقية بصفة عامة والجامعية بصفة خاصة تقوم اليوم على تدارس مختلف المواضيع المختلفة 

كخطط التنمية وتطوير األداء واالرتقاء باألعمال المكتبية األمر الذي يتطلب منها تسخير كافة إمكانياتها من 

المعرفة، وذلك لطرح الحلول أو البدائل للخروج بقرارات تسهم في االرتقاء بالخدمات المكتبية خبرات لتفعيل إدارة 

واألنشطة المعلوماتية. ومن هنا تأتي هذه الورقة إلى تسليط الضوء عن واقع تفعيل إدارة المعرفة في المكتبات 

من هذا المنطلق يمكن بلورة الجامعية وهذا من خالل رؤية المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات. و

 مشكلة الدراسة في التساؤل الجوهري التالي: 

 ما هو واقع تفعيل إدارة المعرفة في مكتبة جامعة تبسة؟

كتحليل للتساؤل الجوهري المطروح في المشكلة، بمعنى تفريع وتبسيط الغموض العام إلى أسئلة فرعية 

 ل اإلجابة عنها من خالل هذه الدراسة: تساعد على تحليل وخدمة مشكلة البحث والتي سنحاو

 ما المتطلبات التنظيمية لتفعيل إدارة المعرفة في مكتبة جامعة تبسة؟ )1

 ما هي المتطلبات التكنولوجية لتفعيل إدارة المعرفة في مكتبة جامعة تبسة؟ )2

 ما هي المتطلبات البشرية لتفعيل إدارة المعرفة في مكتبة جامعة تبسة؟  )3

 التنظيمية المطلوبة إلدارة المعرفة في مكتبة جامعة تبسة؟ما الثقافة  )4
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 ما مدى جاهزية مكتبة جامعة تبسة لتفعيل إدارة المعرفة وفقا للمتطلبات السابقة؟ )5

هل تفعيل إدارة المعرفة في مكتبة جامعة تبسة بمثابة العصا السحرية أم أنه محاط بجملة من  )6

 األوهام؟

التي تحد دون تفعيل األمثل إلدارة المعرفة بمكتبة جامعة ما هي مختلف المشاكل والعراقيل  )7

 تبسة؟

 أهمية الدراسة:

تعد إدارة المعرفة أحد أهم أسباب مواكبة المكتبات الجامعية للمتغيرات والمستحدثات بشتى أنواعها في    

خدماتها ومجتمع الجامعات؛ ومن ناحية أخرى فهي تسهم في رفع األداء العام للمكتبة الجامعية نظرا لطبيعة 

مستفيديها، وهذا من خالل تأثيرها على الموارد البشرية، وذلك باالستثمار في رأس المال الفكري للمكتبة؛ وعليه 

 يمكن أن تبرز أهمية الدراسة من جانبين هما:

 Z₉�TP6O₂ ₉�T��₂  تتمثل األهمية العلمية في حيوية موضوع إدارة المعرفة وقلة البحوث والدراسات

يقية التي تتناوله سيما في مرافق ومراكز المعلومات أو المؤسسات التوثيقية. وذلك بالرغم من التطب

أهمية هذا الجانب إال أنه لم يلقى نصيبا كافيا من الدراسة ليخرج عمليا على أرض الواقع. كما أنها 

 محاولة من الباحث إلثراء الدراسات الجزائرية في موضوع إدارة المعرفة.

 ₂ ₉�T��₂Z₉�PT6O  سعت هذه الدراسة لتحديد متطلبات إدارة المعرفة الالزمة لمكتبة جامعة تبسة

والتعرف على واقع تفعيلها داخل المكتبة، كما أن الدراسة تنظر في الدور المنتظر من إدارة 

المعرفة وذلك كإسهامها في نشر المعرفة وتوظيفها في مجاالت عمل مكتبة جامعة تبسة. ومن هنا 

ن تبرز هذه الدراسة لمسؤولي مكتبة جامعة تبسة أهمية إيجاد وتفعيل إدارة المعرفة يمكن أ

 وطرح نموذج فعال إلدارة المعرفة بما يناسب خصوصية المكتبة الجامعية لجامعة تبسة.

 مفهوم إدارة المعرفة. 1

نعرف إدارة ما ال نعرفه،  أفضل من عبروا عن إدارة المعرفة هم الذين عرفوا المعرفة أوال، فليس من المعقول أن

والغريب في األمر أن تعريف المعرفة يستلزم علم ما قبل المعرفة، وحتى نصل إلى المعرفة ال بد أن نمر في 

 مرحلتين قبلها وبسرعة هي:

 البيانات مواد خام وحقائق مجرة غير منظمة ومستقلة عن بعضها البعض على شكل أرقام أو كلمات. البيانات:
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بيانات تمت معالجتها، للحصول على ناتج مفيد أو بيانات تم تنظيمها ومعالجتها لتحقيق أقصى  المعلومات:

  3استفادة منها.

معلومات تمت معالجتها، وهي خالصة تجميع وترتيب المعلومات بشأن موضوع معين في مرحلة  المعرفة:

. وقد 4وبها يتم اتخاذ القرار ةوفائد معينة، وتمثل حصيلة خبرة من تجارب طويلة ملكها اإلنسان وهي أكثر قيمة

المعرفة على أنها " اإليمان المحقق الذي يزيد من قدرة الوحدة أو الكيان على العمل  nanoka1994عرفها نانوكا 

 المعرفة حسب إدارتها إلى صنفين هما:   Nanoka  and  Takeuchi. ويصنف كل من نانوكا وتاكيوشي 5الفعال "

وهي المعرفة المنظمة المحدودة المحتوى التي تتصف  :Explicit Knowledge ةالمعرفة الصريح -

 بالمظاهر الخارجية لها ويعبر عنها بالرسم و الكتابة والتحدث وتتيح التكنولوجيا تحويلها وتناقلها.

وهي المعرفة القاطنة في عقول وسلوك األفراد وهي تشير  :Tacit Knowledgeالمعرفة الضمنية  -

واإلحساس الداخلي ، إنها معرفة خفية تعتمد على الخبرة ويصعب تحويلها  ةالبديهيإلى الحدس و

، بل هي تناقل اجتماعي. ومهما تشعبت التصنيفات فإن المعرفة تدور في محورين ابالتكنولوجي

  . ةأساسين هما المعرفة الضمنية والمعرفة الصريح

 المصدر: إعداد الباحث)(  .أهم الفروق بين المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية جدول يبين :1جدول 

 المعرفة الضمنية المعرفة الصريحة العوامل

 مكانها

 

مكتوبة في الوثائق أو إلكترونيا وفي 

 أشرطة ممغنطة

 في عقول األفراد

كتب، أدلة، عمل أو إجراءات، أشرطة  شكلها

 تقارير

 ذهنية، معتقدات، مهارات خبرات، نماذج

 بانتقالإذا لم توظف أو تخزن، فتنتقل  يمكن تناقلها من جيل إلى جيل تالي إمكانية نقلها

 الفرد من المنظمة أو تموت بموته

 يصعب تبادلها والتشارك بها يسهل تبادلها إمكانية تبادلها

 يمكن رؤيتها والتعبير عنها بسهولة ال يسهل التعبير عنها في أشكال مختلفة إمكانية التعبير عنها

يمكن قياسها ألنها في صيغة قواعد بيانات  إمكانية قياسها وتقيمها

 ونظم خبيرة وبرمجيات...الخ

يصعب قياسها وذلك لصعوبة تحديدها 

 وتحويلها إلى خدمات معرفية محددة
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الفالسفة على الكتابة في هذا الموضوع منذ  تعتبر إدارة المعرفة قديمة وجديدة في الوقت نفسه. فقد درجو

بعالقة المعرفة بهيكلية أماكن العمل هي جديدة نسبيًا. ومن المؤكد أن الكثير قد  االهتمامآالف السنين. ولكن 

كتب عن هذه العالقة، و لكن معظمه كان خالل السنوات القالئل الماضية، ومنذ مطلع التسعينيات من القرن 

 Edward), وفي المؤتمر األمريكي األول للذكاء االصطناعي, أشار ادوارد فراينبوم م1980في عام المنصرم. 

Freignebaum)  إلى عبارته الشهيرة "المعرفة قوةKnowledge is Power "6  ومنذ ذلك الوقت ولد حقل معرفي

يفية جديدة هي ومع والدته استحدثت سيرة وظ "Knowledge Engineeringجديد أطلق عليه "هندسة المعرفة 

ظهر حقل جديد آخر, نتيجة إلدراك أهمية المعرفة في عصر المعلومات وهو  م1997مهندس المعرفة. وفي عام 

وقد تبع هذا التطور تغيير في عناوين الدوريات المتعلقة بالموضوع " Knowledge Management"إدارة المعرفة 

. وفي النصف 7ندسة إدارة األعمال إلى إدارة ومعالجة المعرفةمن بينها, كمثال, تغيير عنوان مجلة تغيير وإعادة ه

التسعينيات أصبح موضوع إدارة المعرفة من المواضيع الساخنة واألكثـر ديناميكية في اإلنتـاج الفكري  ناألخير م

 في اإلدارة وهناك عدة تعاريف في إلدارة المعرفة نذكر منها:

إدارة المعرفة على "أنها نظام دقيق يساعد على نشر المعرفة سواء كان على المستوى   finneranعرف الباحث 

الفردي أو الجماعي من خالل المؤسسة للتأثير مباشرة على رفع مستوى أداء العمل، وهي تتطلع إلى الحصول 

 .8قصود المناسب"على المعلومات المناسبة في السياق الصحيح، للشخص المناسب في الوقت المناسب للعمل الم

وهو أحد أبرز من تناولوا مفهوم إدارة المعرفة، فيعرفها على أساس إنها "اإلدارة النظامية  ،مسكا يرأما 

، استخدامهاوالواضحة للمعرفة والعمليات المرتبطة بها والخاصة باستحداثها، وجمعها، وتنظيمها، ونشرها، و

إلى معرفة تعاونية يمكن تقاسمها بشكل جلي من خالل واستغاللها. وهي تتطلب تحويل المعرفة الشخصية 

 .9المنظمة
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تعريفًا إلدارة المعرفة يختلف قليًال عن  وتقدم المدرسة العليا إلدارة األعمال في جامعة تكساس في أوستن

حصالها، "العمليات النظامية إليجاد المعلومات، واست :10تعريفينا السابقين. فهي تعرف إدارة المعرفة على أساس أنها

وتنظيمها، وتنقيتها، وعرضها بطريقة تحسن قدرات الفرد العامل في المنظمة في مجال عمله. وتساعد إدارة 

المعرفة المنظمة في الحصول على الفهم المعمق من خالل خبراتها الذاتية. كما تساعد بعض فعاليات إدارة 

دام المعرفة ألشياء مثل حل المشاكل، والتعلم المنظمة على استحصال، وخزن، واستخ اهتمامالمعرفة في تركيز 

، وصناعة القرارات. كما إنها تحمي الموارد الذهنية من االندثار، وتضيف إلى االستراتيجيالديناميكي، والتخطيط 

 .ذكاء المنظمة، وتتيح مرونة أكبر

 .11صار أساسيا وليس وقتيا أو ظرفيا تويبدو اليوم أن التوجه نحو تطبيق إدارة المعرفة في أنظمة المعلوما

 األخيرة اآلونةثالثة عوامل أدت إلى التطور السريع إلدارة المعرفة في  .2

من  % 94قيمت أن  1996عام  تأن الثروة تتولد من المعرفة واألصول غير الملموسة؛ فمثال إن مايكروسوف )1(

 غير الملموسة.بليون دوالر تعتمد على أصولها  119قيمتها السوقية بما يعادل 

أنه باكتشاف األفراد الذين توجد لديهم المعرفة التنظيمية والذين اعتبروا فائضين بسبب تحجيم الشركة،  )2(

 تمت إعادة توظيفهم كاستشاريين جراء الحاجة إلى معرفتهم.

اس االعتراف المتزايد بأن االبتكار الذي يتسم بدرجة مخاطرة عالية هو أساس القدرة التنافسية، وأن أس )3(

 .12اإلبكار هو المعرفة، ولمواجهة هذه المخاطرة ال بد من تطوير إدارة المعرفة من أجل االبتكار

 إدارة المعرفة والمؤسسات التوثيقة .3

لقد مرت المكتبات بالعديد من التحوالت عبر العصور؛ مما جعلها أمام خيارين إما التكيف مع الظروف 

أو االنحسار والتوقف واالنكماش، وهذا كله تحت ضغط العديد  -ولة للنمووذلك سعيا للبقاء ومحا -ومجريات العصر

 من العوامل االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية وغيرها.

ويؤكد ذلك ما ذهب إليه الطجم بأن المؤسسات التوثيقية والتي سادت المجتمعات المتقدمة في عصر الثورة 

مية لم تعد صالحة للتعامل مع حقيقة األوضاع الراهنة، فعلى الرغم مما الصناعية والتي ورثتها كثير من الدول النا

حققته المكتبات من إنجازات في الماضي، إال أنه ال يمكن اإلفتراض أنها ستؤدي نفس الدور في عالم يتميز 

                                                           
 

 

. )19.20( ، على الساعة)18/12/2009(تاريخ الزيارة  الصباغ، عماد عبد الوهاب. إدارة المعرفة ودورها في إرساء مجتمع المعلومات. 10

 http://doc.abhatoo.net.ma/article.php3?id_article=492  معلومات متاحة على الخط المباشر علة الرابط:
11 IBID. 

نجم ، عبود نجم. قياس وتقييم إنتاجية العمل المعرفي في الشركات المتخصصة والقائمة على المعرفة. مجلة اإلداري. الرياض: معهد  12

 .80. ص.2005. 100اإلدارة العامة، ع.
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أصبحت بالسرعة في التغيير، كذلك ال يمكن اإلفتراض باإلستقرار التنظيمي من خالل عمليات فنية محددة، لقد 

   .13كفاءة هذا النمط من المؤسسات التوثيقية مجال تساؤل كثير من المفكرين في الوقت الحاضر

 أهداف إدارة المعرفة في المؤسسات التوثيقة .4

 :14يهدف تفعيل إدارة المعرفة في المؤسسات التوثيقية إلى األهداف التالية

 تهدف إلى تنمية تحسين نوعية القرارات. -

 تساعد في التخطيط اإلستراتيجي والتنبؤ بالمستقبل. -

 تساعد في ل المشكالت والتنبؤ بها. -

 تساعد في رفع كفاءة األداء والفاعلية. -

 تحفز على اإلبتكار والمبادرات. -

 تشجع على التشارك في المعرفة بين العاملين. -

 تشجع على نشر ثقافة التعلم بين أفراد المؤسسة التوثيقية. -

5N مات أساسية إلدارة المعرفة في المؤسسات التوثيقيةخمسة مقو 

 :هي

 ثقافة األفراد العاملون في المنظمة بجميع مستوياتهم. )1(

 وجود وحدة متخصصة إلدارة المعرفة. )2(

 التقنية بمختلف أنواعها كوسيلة لتوليد وخزن ونشر المعرفة. )3(

 مرونة الهيكل التنظيمي. )4(

 شاملة للمنظمة.ال االستراتيجيةالمعرفة مع  استراتيجيةتكامل  )5(

 

                                                           
 

 

 .83المرجع نفسه. ص. 13

مقبل، بن شاهر المنيعي البيشي. متطلبات إدارة المعرفة في مجلس الشورى ومدى جاهزيته لتطبيقها. الرياض: جامعة نايف للعلوم  14

 .32رسالة ماجستير.ص.  .2009األمنية؛ قسم العلوم اإلدارية، 
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 ة المعرفة في المؤسسات التوثيقيةالفروقات التي تحدثها إدار .6

 إعداد الباحث)المصدر ( جدول يبن الفروقات التي يمكن أن تحدثها إدارة المعرفة في المؤسسات التوثيقية :2جدول 

 حديث (إدارة المعرفة) تقليدي عناصر العمل

 وعمل جماعي فرق فرد واحد، عمل واحد وصف العمل

 قصير وواسع ضيق وطويل الهيكل التنظيمي

 تبعا لألداء الحافز زيادات منتظمة التعويض

 مشترك من األعلى إلى األسفل صنع القرار

 غير مضمون مدى الحياة األمان في المكتبة

 تنسيق مراقبة لصيقة اإلشراف

 متعاون مخاصم عالقات المكتبي

 مخطط لها يظن أنها تحت السيطرة الجودة

 سبب وجود العمل تدخل وتشويش المستفيدين

 متصل بجوهر العمل دون تخطيط التدريب

7N متخصصة إلدارة المعرفة في المؤسسات التوثيقية إنشاء وحدة إدارية 

يعتبر إنشاء وحدة إدارية تعنى بإدارة المعرفة توجه جديد بالنسبة لكثير من المكتبات والمؤسسات 

العلم أن ممارسات إدارة المعرفة توجد بشكل متفاوت من مؤسسة توثيقية إلى أخرى ومن منظمة  المعلوماتية؛ مع

إلى أخرى، ولما برزت الحاجة لالستثمار في المعرفة، واالستفادة من المعرفة الضمنية للعاملين، بدت أهمية إنشاء 

إلدارة المعرفة. ويذكر الملكاوي  هذه الوحدة، حتى أنها أصبحت تضم مجموعة من المهام والوظائف المتخصصة 

بأن منظمة اإلسكوا التابعة لألمم المتحدة ترى أنه يستحسن أن تنشئ المنظمات إدارة خاصة للمعرفة ويتوالها 

شخص ( مدير إدارة المعرفة)، ومهمته تسهيل عملية االتصال بين العاملين في جميع المستويات التنظيمية 

ف، كما تقع عليه مسؤولية تأسيس فريق المعرفة (أفراد المعرفة) وأيضا تأسيس لضمان تبادل المعلومات والمعار

 . 15البنية التحتية الالزمة لذلك
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 : 16وما تجدر إليه اإلشارة أن مدير إدارة المعرفة يقوم بالمهام التالية

 تحديد النواقص في اإلمكانات واألداء. )1

 تحديد األفكار الجديدة ومقاييس األداء. )2

 جزاء المؤسسة المختلفةاحتياجات أ )3

 وحسن تنظيمها. واألموالتصنيف الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات  )4

 التأكد من أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات تدعم خلق المعرفة والتشارك فيها وتنفيذها. )5

 تطوير استراتيجيات ومداخل وأدوات جديدة. )6

 تنفيذ مشاريع ومداخل جديدة. )7

 دعم على جميع المستويات المعرفية. بناء قاعدة )8

 .مع الشخصيات الرئيسة في المؤسسة التعاون )9

 العمل للتغلب على نقاط الضعف. نبشؤونشر قوة المعرفة الداخلية  )10

 لق البيئة المناسبة لنشر المعرفة والتشارك فيها.خ )11

 المعرفة. إدارةممارسة  )12

 .عرض النتائج )13

 أخيرًا االحتفال بالنجاح. )14
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 إدارة المعرفة في المكتبات الجامعية متطلبات .8

 

 متطلبات إدارة المعرفة في المكتبات الجامعية (إعداد الباحث)  :1شكل

 أدوات ووسائل تفعيل إدارة المعرفة في المكتبات الجامعية .9

نوعية المعرفة، فهناك العديد من األدوات  باختالفتختلف األدوات والوسائل الداعمة لتفعيل إدارة المعرفة 

التنظيمية، التكنولوجية التي يمكن من خاللها توليد المعرفة الضمنية، وتشارك العاملين فيها، وكذلك هناك العديد 

من أدوات التكنولوجيا التي تسهم في توليد المعرفة الظاهرة، وكذلك في عملية نقلها للعاملين، وعملية تخزينها 

البيانات ليسهل الرجوع إليها. وفيما يلي عرض لما ذكره بعض الكتاب والباحثين حول التكنولوجيا بقواعد 

 المساعدة في تطبيق إدارة المعرفة.

يشير الكبيسي إلى أن كثافة االستثمار في التكنولوجيا تتوقف على نوع المعرفة، فالمعرفة الضمنية تحتاج إلى 

معلوماتية بهدف تسهيل المحادثة والحوار وتبادل المعرفة، أما في المعرفة استثمار باعتدال في التكنولوجيا ال

الظاهرة فإننا نحتاج إلى االستثمار بكثافة في تكنولوجيا المعلومات بهدف اتصال األشخاص مع المعرفة الصريحة 

 متطلبات إدارة املعرفة يف املكتبات الجامعية

 الثقافة التنظيمية 
 املطلوبة

الثقة املتبادلة 
 ب� املكتبي�

ثقافة التشارك 
 باملعرفة

ثقافة فرق 
 العمل

بث الوعي 
 بأهمية املعرفة

املتطلبات 
 البرشية

تهيئة املوارد 
 البرشية الحالية

فريق 
املعرفةفريق 

 املعرفة

قيادة فريق 
 املعرفة

املتطلبات 
 لتكنولوجية

تقنيات التشارك 
 باملعرفة

الشبكات الداخلية 
 والخارجية

 قاعدة البيانات

 الربيد اإللكرتو�

 املتطلبات التنظيمية

بناء إسرتاتجية 
 املعرفة

املتطلبات املتعلقة 
 بالهيكل التنظيمي

تقليل املستويات 
 الهرمية

تقليل التخصص 
 وتقسيم العمل

 الالمركزية

تبني التنظيم لفرق 
 العمل

إنشاء وحدة إدارية 
 إلدارة املعرفة
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غم دور التكنولوجيا والتي يمكن استخدامها من خالل التنقيب عن المعرفة في الوثائق والمكتبات اإللكترونية، وبر

 .17في إدارة المعرفة يجب أن ندرك أن إدارة المعرفة هي ليست تقنية فقط

ويشير قندليجي إلى أن هناك العديد من التكنولوجيات التي يمكن استخدامها في عمليات إدارة المعرفة؛ كما 

ة، والشكل التالي يوضح يعرض في مخطط ألمثلة شائعة في التكنولوجيا المستخدمة في عمليات تحويل المعرف

 :18ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-8المعرفة.  ص. ص.المصدر: قندليجي، عامر. المدخل إلى إدارة ( :2شكل 

 االجتماعات التشاورية 

تحقيق أهداف تم  يمكن تعريف االجتماعات بأنها تجمعات رسمية في مكان وزمان تم االتفاق عليها من أجل

واالجتماعات المثمرة بحق بمثابة حاالت ، وضعها مسبقًا واالجتماعات كثيرًا ما تكون مستنزفة للوقت وغير مثمرة

                                                           
 

 

 .95الكبيسي، صالح الدين. المرجع السابق. ص.  17

 .7-5. ص. ص 2007، إبراهيم عامر. المدخل إلى إدارة المعرفة. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، قندليجي 18

 تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة ضمنية عن طريق اللقاءات اإللكترونية والدردشة

Tacit to Tacit  E- Meetings Synchronous Collaboration (chat) 

تحويل المعرفة الصريحة إلى معرفة ضمنية عن طريق الوسائل المنظورة، الوسائل القابلة للعرض والمعروض 

 المسموعة والمرئية والفيديوية

Explicit to Tacit 
Browsable Video/ Audio of Presentations 

ابات على األسئلةتحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة عن طريق تعليقات وإقتباسات اإلج  

Tacit to Explicit 
Answering Questions Annotations 

 المعرفة الصريحة إلى معرفة صريحة عن طريق بحث في النصوص وتبويب الوثائق

Explicit to Explicit 
Text Search, Document Categorizations 
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لذلك ينبغي على المديرين أن يعرفوا الكيفية التي يديرون بها االجتماعات ، لبعض خبراء اإلدارةاستثنائية. ووفقًا 

 أقصر وقت ممكن واالجتماعات تكون بناءة عندما يتم بلوغ األهداف المرجوة من ورائها في ، مثمرة وبناءة بطريقة

كثيرًا ما يتم الدعوة إلى االجتماعات قبلها اإلدارة .و وغالبًا ما تفشل اجتماعات بسبب سوء التخطيط وعدم فاعلية

 ويأتي المشاركون في االجتماع دون إعداد والبعض منهم يتساءلون لماذا تمت مكتوبة. بساعات قليلة دون أجندة

بشكل كامل في أغلب األحيان  فال يتم تغطيتها وإذا كان لالجتماع أجندة,األول. دعوتهم إلى الجتماع في المقام 

حيث يضيع قدر من الوقت في  بسبب سوء القيادة. غالبا ما تحيد عن الهدف األساسي من االجتماعوالمناقشات 

 .المشاركين في االجتماع ال يكون لهم تأثير على اتخاذ القرار النهائي ثلث وحوالي مداوالت ال طائلة من ورائها.

تعزيز و ل تبادل األفكار والمعلوماتأفضل من خال فهي كثيرًا ما تؤدي إلى قرارات مزايا عديدة الجتماعاتول

كذلك  عملية صنع القرار الجماعي وتزيد من التزام ووالء الموظفين ألنهم يشاركون في االجتماعات من روح العمل

 19.تسهل االجتماعات من التواصل المتبادل بين المديرين والموظفين

 شبكات المعلومات الداخلية والخارجية

على مستوى المؤسسة التوثيقية  Internal Webشبكات المعلومات الداخلية هي بمثابة شبكة اتصال داخلي 

أي عبارة عن شبكة مصممة لخدمة الحاجة إلى المعلومات داخل المؤسسة باستخدام أدوات الشبكة وقدرات 

المؤسسة التوثيقية أن يطلعوا  األنترنيت وبخاصة التصفح السهل وغير المكلف. من خاللها يستطيع العاملون في

على القرارات، الخطط، االستفسارات، وطلب المعلومات واسترجاع البيانات من قاعدة بيانات المؤسسة. أما شبكات 

المعلومات الخارجية وهي بمثابة توسيع للشبكة الداخلية لتشمل بعض أطراف المصلحة المهمين للمكتبة والشبكة 

قة التي تسمح لشركاء األعمال ( الموردون، المستفيدون وغيرهم) أن يصلوا إلى أجزاء الخارجية هي الشبكة الموثو

أو كل قواعد بيانات الشبكة الداخلية، وعادة ما يتم ذلك باستخدام اإلنترنيت. والواقع أن تطوير الشبكة الداخلية 

ومع شركائها بما يحقق االتصاالت والخارجية يمكن أن يؤدي إلى توفير االتصاالت في المكتبة أو مركز المعلومات 

الشبكية القائمة على الصالت الفائقة السريعة واآلنية في كل مكان لتمكن المشتركين في الشبكة الداخلية من 

 العمل بكل إمكانات قواعد ومستودعات البيانات في المؤسسة التوثيقية.

التنظيمي والقضاء على بعض السلبيات فمن خالل الشبكة الداخلية والخارجية يمكن بث مزيدا من التفاعل 

البيروقراطية كاحتكار المعلومات في أيدي قلة من العاملين وسوء االتصاالت والتواصلية بين مختلف المستويات، 

ومن خالل هاتين الشبكتين يمكن توفير المعلومات لكافة العاملين من خالل قاعدة بيانات وتسهيل الوصول إليها، 

داخل المنظمة كما تسهم في سرعة تبادل المعلومات  -الصاعدة والهابطة واألفقية -التوكذلك تفعيل االتصا

واسترجاعها، وتوفر وسائل حوارية من خالل أدوات مختلفة كالبريد اإللكتروني... وغيره، ومن فوائدها ربط المكتبة 

كز البحثية والجامعات، بمحيطها الخارجي، فمن خالل اإلنترنيت يمكن التواصل من المراجعين وكذلك المرا

 ومختلف القطاعات.

                                                           
 

 

)، على الساعة 06/03/2010. الباحة. تاريخ الزيارة (اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبناتموقع . من أجل اجتماعات بناءة بشكل أكبر 19

 http://www.albahaedu.gov.sa/vb/showthread.php?t=1316 شر علة الرابط:). معلومات متاحة على الخط المبا13.00(
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 البريد اإللكتروني المتكامل

استخدام البريد اإللكتروني من قبل األفراد وفرق ومجموعات العمل المعرفي كطريقة سريعة إلرسال واستالم 

ى تبادل الرسائل إليصال القرارات وتكليفات العمل للعاملين على الحاسوب وبتبادل المعلومات أو اآلراء أو حت

الرسائل والدراسات ما بين أفراد المعرفة. وهذا ما يجعل البريد اإللكتروني جزء مهما من عمليات المكتبة وأعمالها، 

  بين مستخدمي األنترنيت في العالم. شاراتوانوهو أحد الخدمات األساسية اإلنترنيت واألكثر استخداما 

 نظم تدفق العمل والنظم الخبيرة

دفق العمل من خالل العديد من البرمجيات التي تسهل نقل المعلومات بين أفراد الفريق تستخدم مخططات ت

أو مجموعة العمل أو الوحدات اإلدارية بالمؤسسة التوثيقية، وهي تسهل انسيابية إجراءات العمل، وتخفض تكلفة 

 الوقت والجهد.

 المدونات اإللكترونية

تعني  والتي Web log وهي اختصار لكلمتي  blogاإلنجليزيةالعربية كمقابل للكلمة  "مدونة" تستخدم كلمة

مدون" وهناك العديد من " سجل الشبكة. وقد اشتقت الكلمة من فعل دون، تدوين، مدونة ليصبح اسم الفاعل منها

ونية، المدونات الشخصية، البلوغز، المذاكرات اإللكتر : البلوجز،منهاblog  التسميات التي استخدمت كمقابل لكلمة

 المعارضة اإللكترونية، الصحافة اإللكترونية. وغيرها الكثير من التعريبات التي يوميات اإلنترنت، السجل الشخصي،

األكثر قبوًال وانتشارًا  وردت في كتابات المؤلفين العرب عن المدونات اإللكترونية، إال أن "مدونة" هو التعريب

بأنها ثاني ثورة في عالم اإلنترنت بعد البريد  توصف Blogs صبحت المدوناتأ .ة حتى اآلنواستخدامًا لهذه الكلم

تعد أحد أبرز خدمات اإلنترنت. والمدونات هي  Wiki البريد اإللكتروني والويكي اإللكتروني، وأنها اآلن إلى جانب

في البيئة الورقية  ذكرات اليوميةأساليب النشر واالتصال الحديثة على العنكبوتية، وتمثل مزيًجا من الم أحد

لعل من أسباب شهرتها  البيئة العنكبوتية. في online community والموقع العنكبوتي والتجمع اإللكتروني

والوصول المباشر من قبل المستفيدين إليها، وتشكيل التجمعات اإللكترونية  وسرعة انتشارها، تميزها بالتفاعلية،

البريد  منها، وذلك بصورة أكثر فعالية من غيرها من وسائل االتصال األخرى مثلوالمستفيدين  بين محرريها

المتاحة بها، يتم الوصول إليه بصورة أكثر سهولة  هذا فضًال عن توفرها على سجل أرشيفي للمواد، اإللكتروني

بأن  كترونية، مع الفرقيرى البعض المدونة بوصفها أقرب ما تكون إلى الصحيفة اإلل. ويسًرا من غيرها من األساليب

األكثر حداثة هي أولى  المواد المنشورة في المدونة توضع في ترتيب زمني تصاعدي بحيث تكون المعلومات

المواد المنشورة بها تكون  وألنdiaries  اليوميات المعلومات التي يطالعها المستفيد. وألن المدونة تتخذ شكل

 إرجاع ذلك النمط اإللكتروني من الكتابة إلى أشكاله التراثية األصيلة في ببساطة مؤرخة تأريًخا يومًيا، فإنه يمكن

خاصة أن فن كتابة اليوميات التقليدية  تراثنا وأدبنا العربي، من كتب اليوميات والحوادث أو الوقائع التاريخية ...إلخ؛

ات االنترنت، يعمل من خالل المدونة تطبيق من تطبيق .المدونات بدأ وانتشر بسبب الحروب وهو ما حدث أيضا مع

مؤرخة ومرتبة  ب تظهر عليها تدوينات مدخالتيإلدارة المحتوى، وهو في أبسط صوره عبارة عن صفحة و نظام

كما يتضمن النظام آلية ألرشفة  المدونة، ترتيبا زمنيا تصاعديا ينشر منها عدد محدد يتحكم فيه مدير/ناشر

مسار دائم ال يتغير منذ لحظة نشرها يمكِّن القارئ من الرجوع إلى  االمدخالت القديمة، ويكون لكل مدخلة منه
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يحول  وقت الحق عندما ال تعود متاحة في الصفحة األولى للمدونة، كما يضمن ثبات الروابط و تدوينة معينة في

الوسيط، أي  التقنية المرتبطة عادة بهذا ب تعزل المستخدم عن التعقيداتيهذه اآللية للنشر على الو .دون تحللها

  .20بسهولة بالغة اإلنترنت، وتتيح لكل شخص أن ينشر كتابته

 النقاش مجموعات

 ،متعددة مثل: المنتديات اتصالية هي تلك المجموعات التي تتبادل خبرات وأفكار حوارات أعضائها عبر وسائل

توجهات فكرية أو معرفية  اإلنترنت، عادة ما يتشارك أعضاء المجموعة الواحدة في تخصص علمي واحد أو في

 .Yahoo ،Google  لمجموعات النقاش: موقع اإللكترونية التي توفر خدمات المحركات واألدلةواحدة، ومن أشهر 

 العصف الذهني

) كتابه الذي اسماه (التخيل اليكس اوبسرنعندما أّلف ( 1953تعرف العالم على (العصف الذهني) في عام 

ة ما تستخدم عملية العصف الذهني في الحاالت التالية: حل المشاكل، بناء عاد Applied Imaginationالتطبيقي) 

 . 21فرق العمل اإلعالنات التجارية التخطيط العملي إدارة المشاريع

، أو ما يعرف بالقصف الذهني أو التفتق الذهني: إن مصطلح العصف  Brain storming أسلوب العصف الذهني

حيث أقربها للمعنى، فالعقل يعصف بالمشكلة ويفحصها ويمحصها بهدف  الذهني يعد أكثر استخدامًا وشيوعًا

العصف الذهني واحدة من أساليب  استراتيجيةالتوصل إلى الحلول اإلبداعية المناسبة لها. فمفهوم العصف الذهني: 

ثر من مئة أسلوب تحفيز التفكير واإلبداع الكثيرة التي تتجاوز في أمريكا أكثر من ثالثين أسلوبا، وفي اليابان أك

من ضمنها األساليب األمريكية. ويستخدم العصف الذهني كأسلوب للتفكير الجماعي أو الفردي في حل كثير من 

المشكالت العلمية والحياتية المختلفة، بقصد زيادة القدرات والعمليات الذهنية. ويعني تعبير العصف الذهني: 

  :22دف جلسات العصف الذهني إلى تحقيق اآلتياستخدام العقل في التصدي النشط للمشكلة. وته

 حل المشكالت حال إبداعيا.  )1(

 خلق مشكالت للخصم.  )2(

 إيجاد مشكالت، أو مشاريع جديدة.  )3(

 تحفيز وتدريب تفكير وإبداع المتدربين.  )4(

                                                           
 

 

). معلومات متاحة على الخط 14.00)، على الساعة (01/07/2009عصفورة، الشام. المدونات اإللكترونية في المكتبات. تاريخ الزيارة ( 20

 http://www.blogwithoutalibrary.net/?page_id=94المباشر علة الرابط: 

21 what is the Brainstorming and Electronic Brainstorming? Wikipedia. [on line]. [06/03/2010]. Available 
at:http://ar.wikipedia.org/wiki 

). 15.00)، على الساعة (06/03/2010الزيارة ( مسعد محمد زياد. العصف الذهني وحل المشكالت. موقع اللغة العربية لغة القرآن. تاريخ  22

 http://www.drmosad.com/index83.htm معلومات متاحة على الخط المباشر علة الرابط:

http://ar.wikipedia.org/wiki/1953
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 المؤتمرات السمعية أو الصوتية أو الفيديوية

رغم أن المؤتمرات السمعية غير جديدة إال أنها لم تكن بالكفاءة العالية التي عليها في الوقت الحاضر، حيث أن 

شركات االتصاالت عن بعد أصبحت تقدم مثل هذه الخدمة، كما إن تطور الخدمات الخلوية أصبحت توفر إمكانية 

ود من األشخاص) والتي قد تتكرر الحاجة لمثل تحقيق مثل هذه المؤتمرات على الهواتف الخلوية (بين عدد محد

هذه اللقاءات السمعية في أوقات متقاربة مما يتطلب اإلشتراك في مثل هذه الخدمة. أما المؤتمر الفيديوي هو لقاء 

مباشر لمجموعة كبيرة أو صغيرة من األشخاص من أماكن مختلفة لتبادل الوثائق أو المعلومات واآلراء في وقت 

ذه الحالة يجب استخدام ستديو متخصص ونظام سطح المكتب واللوحات البيضاء) أو في أوقات واحد (في ه

أو  LANمختلفة (في هذه الحالة يمكن يستخدم البريد اإللكتروني والبريد الصوتي)، باستخدام شبكة محلية 

ية بالمؤتمر ، ومن أجل نجاح مثل هذه المؤتمرات فإن  ذلك يتطلب ربط الجماعة المعنWANشبكة موسعة 

 بتسهيالت المؤتمر من حيث الوثائق المتقاسمة، وأخيرا تسجيل وقائع المؤتمر ليسهل الرجوع عند الحاجة...الخ.

 بوابات المعرفة

إن بوابات إدارة المعرفة هي توسيع لمفهوم البوابة بغرض تقديم المعرفة وقدرات البحث ودعم عمال المعرفة 

أدوات تساعد في التحليل وتصنيف المعلومات المهيكلة وغير المهيكلة وتظهر  في أنشطتهم، وهذه البوابات تقدم

العالقة بين المحتوى وخدمات المكتبة، كما يمكن للبوابات أن تقدم للمستفيدين سمات معينة مثل البريد 

 اإللكتروني، وغرف التخاطب، ومحركات البحث، ومنافع تتعلق بتبادل المعلومات والمعرفة.

 ف بجامعة تبسةالتعري .10

تبسة التاريخية،  من مدينة  كلم 10في محيط متميز وخالب تقع جامعة الشيخ العربي التبسي على بعد 

وتضم مجمعين جعل منها رفدا من روافد التعليم العالي. تأسست جامعة الشيخ العربي التبسي بموجب المرسوم 

ي بداياته األولى عبارة عن معاهد وطنية مختصة ، بعد أن كان فم1992سبتمبر  27في  297 / 92التنفيذي رقم 

في علوم األرض، المناجم والهندسة المدنية. وفي إطار الهيكلة الجديدة للجامعات تمت بموجب المرسوم التنفيذي 

هيكلة الجامعة باعتماد التقسيم الجديد للمصالح اإلدارية وتوزيع  م2006أوت  16الصادر في  272/  06رقم 

 .23األقسام والمعاهد

تشهد جامعة تبسة اليوم تغيرات كبرى على مستوى الهيكل التنظيمي والعلمي بما يسمح لها بإبراز كفاءاتها 

العلمية وإمكانياتها العلمية وإمكانياتها المادية التي تتيح لها الفرصة لمنافسة الجامعات الكبرى ورفع مستوى 

دة. حيث تضمن تكوينا وتعليما على مستوى والية تبسة التكوين والتأطير في مختلف التخصصات والفروع الموجو

تخصصا في شتى ميادين   31وقطبا على المستوى الجهوي والوطني لبعض التخصصات التي بلغ عددها أكثر من 
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العلوم والتكنولوجيا واإلنسانية واالجتماعية. وتطبيقا لمخطط اإلصالحات الجديدة للتعليم والتكوين العاليين اتجه 

نحو فتح ميادين جديدة في نظام ل م د سواء في العلوم والتكنولوجيا أو في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ما  المركز

 يعطي الطلبة فرص أكبر الختيار مسار التكوين من بين عرض متعدد ومتنوع لميادين التكوين.

راسات ما بعد التدرج إضافة ومن أجل تدعيم التأطير البيداغوجي وتحسينه تم فتح العديد من الفروع من الد

إلى التربصات قصيرة وطويلة المدة التي تمنح لألساتذة للرسكلة وتجديد المعارف. أما على صعيد الهياكل، تم 

تدعيم الجامعة بالعديد من الهياكل القاعدية والمقاعد البيداغوجية المجهزة بأحدث الوسائل والتجهيزات لضمان 

جي والبحث العلمي. كما تسعى إدارة المركز إلى تحقيق آفاق أكبر في مسيرة السير الحسن للتحصيل البيداغو

 تطوير الجامعة وترقيتها من خالل السياسات والبرامج المسطرة وفرص االستثمار المتاحة.

 التعريف بمكتبة جامعة تبسة .11

ية في جميع القطاعات إن انتهاج الجزائر لسياسة التنمية الشاملة وذلك من خالل التوسع والالمركز 

ومنها التعليم العالي، وقد تم فتح معاهدة وطنية في عدة مدن ومن بينها مدينة تبسة، حيث نشأت  االستراتيجية

تحولت  1988وجودها إلى سنة  امتد 1985المعاهدة الوطنية للمناجم وعلوم األرض والهندسة المدنية سنة 

هذا ، 1992جويلية  07المؤرخ في:  92/297 سوم التنفيذي رقم:المعاهد الوطنية إلى مركز جامعي بموجب المر

 .24قبل أن يتحول المركز الجامعي إلى جامعة، والتي تضم أربع كليات

وتعتبر المكتبة من الدعائم البيداغوجية الهامة للطالب، لذا فقد أولى لها الجامعة أهمية كبيرة حيث يتم 

 25684مرجع موزعة على  114985مية إذ تتوفر على رصيد وثائقي يبلغ تدعيمها باستمرار بأحدث المراجع العل

عنوانا تغطي كل التخصصات الموجودة في الجامعة. كما أن مكتبة جامعة تبسة تسعى كل سنة إلى توظيف 

بالخدمات المكتبية واألنشطة المعلوماتية  االرتقاءمتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات وهذا من أجل 

المعلومات والمعارف بأقصر وقت وبأقل تكلفة مواكبة في ذلك التطور التكنولوجي الحاصل في مجال وتقديم 

 المعلوماتية ومن أجل المساهمة في تطوير ودفع عجلة البحث العلمي وتحقيق التنمية الشاملة. 

 مجاالت الدراسة الميدانية: -12

يعتبر القسم الميداني للدراسات العلمية هو تكملة وتدعيم للخلفية النظرية لورقة العمل، وهذا من خالل ما 

يمكن التوصل إليه من نتائج ذات قيمة علمية وعملية تعكس وتفسر الواقع المدروس وهذا عن طريق إتباع منهج 

قة باعتماد وتبني أنسب األدوات واألساليب المنهجية. مالئم للظاهرة والمدروسة، وعن طريق جمع البيانات الدقي

ومن خالل هذه الورقة العلمية سوف نتطرق إلى إجراءات الدراسة الميدانية للتعرف على واقع تفعيل إدارة المعرفة 

في المكتبات الجامعية من خالل رؤية للمتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات، وهذا انطالقا من البيانات 

 تقاة من الدراسة الميدانية، المعتمدة على استمارة المقابلة المقننة كوسيلة أساسية لجمع المعلومات.المس
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كل دراسة تتوفر على قسم ميداني البد أن تتوفر بالضرورة على مجاالت وحدود معينة ترسم المعالم األساسية 

والحدود البشرية والحدود الزمنية باعتبارها  لها، وهذه الحدود تدور في مجملها بين الحدود الجغرافية "المكانية"

 العناصر األساسية التي تكفل التحكم الجيد في موضوع الدراسة وفيما يلي سنوضح كل منها على حدى:

 الحدود الجغرافية. 1.12

تتضح الحدود الجغرافية للدراسة من خالل العنوان الفرعي لورقة العمل: رؤية للمتخصصين في مجال 

 لمعلومات وبالتالي فالمجال المكاني هو المكتبة الجامعية لجامعة تبسة وكل فروعها. المكتبات وا

 الحدود البشرية. 2.12

 لتتجلى الحدود البشرية في مجموعة العاملين الذين ستطبق عليهم أداة البحث داخل المجال المكاني، وتشم

 االختصاصن لديهم مؤهل أكاديمي في هذه المجموعة جميع المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات الذي

 الذين شملتهم الدراسة.  وهم19في جميع فروع مكتبة جامعة وبلغ عدد المتخصصين في المجال 

 الحدود الزمنية .3. 12

وهي تشمل الوقت الذي استغرقته كل الدراسة بشقيها النظري والميداني، وتمت الحدود الزمنية لهذه الدراسة 

من اإلعالن عن الملتقى الوطني إلى غاية أخر أجل إلرسال النص الكامل والمقدرة تقريبا خالل الفترة الممتدة 

 . أيام10وبشهر 

 أدوات جمع البيانات ومجتمع الدراسة الميدانية: .13

التعريف  االستمارةوقد ضمنت  استجوابهموهذا نظرا لعدد المجتمع المراد  االستبانة استمارة استخدامتم 

 والنصف مغلقة. والمغلقةتنوعت بين األسئلة المفتوحة  ةأسئل 7والغرض منها، وقد ضمت  وتوضيح بالدراسة

مجتمع الدراسة األساس الذي تقوم عليه الدراسة الميدانية ولذا فقد كان من الضروري التدقيق في مجتمع 

الدراسة، فالتحديد الواضح لمجتمع الدراسة أمر ضروري ألنه يساعد في تحديد األسلوب العلمي األمثل لدراسة هذا 

ل للمتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات المجتمع. ولتكون الدراسة واضحة المعالم قمنا باختيار مسح شام

فقط نظرا لخروج عاملة في  18إال أن الدراسة شملت  19ة جامعة تبسة ومختلف مالحقها والمقدر عددهم ببمكت

 عطلة مرضية. 
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 تحليل البيانات ونتائج الدراسة الميدانية: .14

 خبرة في العملتوزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير عدد السنوات  ال: 3جدول 

 النسبة التكرار عدد سنوات الخبرة

 % 44.44 08 سنوات 5أقل من 

 % 22.22 04 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من

 % 22.22 04 سنة 15سنوات إلى أقل من 10من

 % 11.11 02 سنة فأكثر 15من 

 % 100 18 المجموع

 

سنوات ويمكن إرجاعه إلى  5لديهم خبرة أقل من  % 44.44من خالل الجدول أعاله نالحظ أن ما نسبته  

سياسة مكتبة جامعة تبسة في اآلونة األخيرة وحرصها على توظيف المختصين في مجال المكتبات والمعلومات 

لديهم خبرة  % 22.22وهذا لمجارات التطورات الحاصلة في األلفية الثالثة. في حين نرى من خالل الجدول أن  

سنة  15إلى أقل من  10لديهم خبرة من %  22.22باإلضافة إلى ما نسبته  سنوات10من سنوات إلى أقل  5من 

وعند قراءة هاتين النسبتين يمكن القول أن جامعة تبسة تتوفر على بيئة مناسبة للعمل وهذا من خالل تهيئة 

 11.11ط ما نسبته ظروف العمل للموظفين لتقديم كل إمكانياتهم العلمية والعملية في المجال. في حين نرى فق
ذات طابع سلبي ألن إدارة المعرفة تتطلب الثقة  ت. وما يمكن قوله بصفة عامة أن هذه المؤشراسنة15أكثر من  %

المتبادلة بين األفراد وهذا ال يتأتى إال من خالل مدة زمنية وخبرة في المجال وهذا ما ال نجده في مكتبة جامعة 

 تبسة.

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي: 4جدول 

 النسبة التكرار المؤهل العلمي

 % 55.55 10 الدراسات التطبيقية

 % 44.44 08 الليسانس

 % 00.00 00 الماجستير

 % 00.00 00 الدكتوراه

 % 100 18 المجموع
 

يملكون شهادة  10إطار منهم  18خالل الجدول أعاله الذي يبين أفراد المجتمع المدروس والمقدر بـ  من

 08 ومن مجتمع الدراسة،  % 55.55المكتبات والمعلومات أي ما يمثل نسبة  اختصاصالدراسات التطبيقية في 

ما يمكن قوله من خالل هذه %.  44.44يحملون شهادة الليسانس في علم المكتبات والمعلومات أي بنسبة 

النسبتين أن جامعة تبسة سعت وتسعى دائما إلى توظيف المختصين في مجال المعلومات والمكتبات إيمانا منها 

جزء ال يتجزأ منها ومحاولة منها إلى دفع عجلة البحث العلمي  واعتبارهابأهمية المكتبة الجامعية داخل الجامعة 

لخدمات المكتبية وتلبية الحتياجات المستفيدين ومواكبة التطور التكنولوجي وذلك من خالل تطوير األنشطة وا

في مجال تقنية المعلومات بما يتماشى وتحديات الجامعة. على الرغم من النقص الفادح في المختصين وهذا من 
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عدم وجود  خالل مقارنته بالرصيد الوثائقي من جهة وعدد الطلبة من جهة أخرى. أما المؤهالت األخرى فنالحظ

وهذا يمكن أن يؤثر  لكل من الماجستير والدكتوراه، % 00.00شهادات عليا في االختصاص عند العمال أي بنسبة 

بشكل مباشر في تفعيل مبادرة إدارة المعرفة. وهذا يمكن إرجاعه إلى هجرة الكوادر ذوي الشهادات العليا إلى 

 . واقتصاديةالية م العتباراتقطاعات أخرى على غرار التعليم العالي 

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير طبيعة العمل: 5جدول 

 النسبة التكرار طبيعة العمل

 % 72.22 13 تقني (تنفيذي)

 % 00.00 00 إستشاري

 % 27.77 05 إشرافي

 % 100 18 المجموع
 

 % 72.22من خالل الجدول أعاله نالحظ أن أغلبية مجتمع الدراسة أن طبيعة عملها هو تنفيذي أي بنسبة  

بمعنى يقومون بأعمال الفنية المباشرة (التزويد، الفهرسة، التصنيف...الخ) والخدمات المباشرة (اإلعارة اإلحاطة 

لك الهيكل التنظيمي وعدم مرونته واألوامر الجارية، تدريب المستفيدين، الخدمة المرجعية) ويمكن إرجاع ذ

المسلطة وطبيعة الوظائف الموضوعة من طرف القيادة العليا وهذا ما يجعل أغلبية عمل المختصين في المكتبات 

 والمعلومات هو تنفيذي بحت. 

 4هو إشرافي وهذا شيء طبيعي باعتبار مكتبة جامعة تبسة تحتوي على %  27.77في حين نرى ما نسبته  

فروع وملحقات وهذا ما يستلزم قانونيا توكيل مشرفين إلدارتها واإلشراف عليها. وما يشد انتباهنا من خالل هذا 

الجدول غياب العمل االستشاري وهذا ما يتنافى ومتطلبات إدارة المعرفة إذ تستوجب هذه األخيرة العمل 

بين العاملين وهذا يعتبر مؤشر سلبي  لتفعيل  االستشاري والعمل المشترك حتى تكون انسيابية في تنقل المعرفة

  إدارة المعرفة في المكتبات الجامعية. 

 السؤال األول: ماذا يمثل لك مفهوم إدارة المعرفة؟

إن تبني إدارة المعرفة يعتبر من أهم الدعائم األساسية داخل المكتبات الجامعية في الوقت الحاضر، خاصة في 

المعرفة الذي يعتمد على رأس المال الفكري وتبني هذا المفهوم اإلداري الحديث وهذه  اقتصادظل التوجه نحو 

المبادرة. ومنه حاولنا معرفة رأي أفراد المجتمع المدروس حول مفهوم إدارة المعرفة، فكانت اإلجابة على النحو 

 التالي:  
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 :6جدول 

 النسبة التكرار مفهوم إدارة المعرفة

 % 22.22 04 لح إدارة المعلوماتتعبير مرادف لمصط

 تحويل المعارف الضمنية في عقول األفراد إلى معرفة

 تعاونية  من أجل اإلرتقاء بأداء المكتبة 

 
12 

 
% 66.66 

 
 % 05.55 01 هي آخر صراعات منتجي تقنية المعلومات في الوقت الحالي

 % 05.55 01 مفهوم آخر حدده

 % 100 18 المجموع

    

من خالل الجدول أعاله والخاص بمفهوم إدارة المعرفة لدى أفراد مجتمع الدراسة تبين أن نسبة  

يرون أن إدارة المعرفة عبارة عن تحويل المعارف الضمنية في عقول األفراد إلى معرفة تعاونية من أجل 66.66%

رة وهذا من خالل تحيينهم لمعلوماتهم لهذه المباد واستيعابهمبأداء المكتبة، وقد يرجع هذا إلى فهمهم  االرتقاء

المكتبات والمعلومات وعالقتهم باألقسام األكاديمية في  اختصاصالتخصصية ومتابعتهم للمستجدات المعرفية في 

الواسع على اإلنتاج الفكري في مجال المكتبات سواء كان إلكترونيا أو ورقيا. فيما يرى  واطالعهم االختصاص

وهذا  ع المدروس أن إدارة المعرفة ما هي إال تعبير مرادف لمصطلح إدارة المعلوماتمن أفراد المجتم% 22.22

يدل على أن مفهوم إدارة المعرفة هو مفهوم غير محدد وغير متفق عليه بعد ويبقى غير واضح المعالم للعديد من 

يرى فرد من مجتمع الموظفين سواء المختصين في مجال المكتبات والمعلومات أو التخصصات األخرى. في حين 

أن إدارة المعرفة هي آخر صراعات منتجي تقنية المعلومات في الوقت الحالي % 05.55الدراسة أي ما نسبته 

ويمكن إرجاع رأيه إلى النظرة التكنولوجية إلدارة المعرفة وهذا خطأ. ألن إدارة المعرفة تركز بالدرجة األولى على 

أن مفهوم إدارة المعرفة هي استثمار % 05.55لدراسة أي بنسبة البشر. في حين يرى فرد أخر من مجتمع ا

وتطبيق للمعارف والخبرات وهي تغير مستمر ووجه المستقبل بهدف تحسين النوعية وزيادة الربحية وهو رأي 

 صحيح يمكن إرجاعه إلى ثقافة الفرد الواسعة حول هذه المبادرة.

دارة المعرفة في مكتبة جامعة السؤال الثاني: ما هي المظاهر التي تجسد صورة إ
 تبسة؟ 

إن الهدف األساسي من تفعيل إدارة المعرفة هو تحسين الخدمات واالرتقاء باألنشطة المكتبية وتحقيق الكفاءة 

المطلوبة، وتلبية احتياجات المستفيدين والباحثين، ناهيك عن مواكبة تطورات العصر. كل هذا ال يتأتى إال من 

ووسائل  توليد المعرفة خاصة الضمنية، وتبنيها داخل المكتبات الجامعية وعلى هذا األساس خالل توفير بيئة 

طرحنا سؤال على أفراد المجتمع المدروس حول المظاهر التي تجسد صورة إدارة المعرفة في مكتبة جامعة تبسة، 

 فكانت اإلجابة كما يوضحه الجدول التالي:
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 :7جدول 

 النسبة التكرار مظاهر وصور إدارة المعرفة

 % 48.64 18 التشاورية االجتماعات

 % 05.40 02 شبكات المعلومات

 % 00.00 00 المؤسسة الوثائقية امتدادالبريد اإللكتروني يحمل 

 % 00.00 00 فضاء إلكتروني تفاعلي للمكتبة على شبكة األنترنيت

 % 45.94 17 معارض ومؤتمرات وملتقيات

 % 00.00 00 أخرى حددها

 % 100 37 المجموع
  

والمعارض  % 48.64التشاورية  االجتماعاتمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن النسب تقاربت  بين متغيرين  

ويمكن إرجاع هذا التقارب إلى أن مظاهر تجسيد إدارة المعرفة تكاد تنحصر %،  45.94والمؤتمرات والملتقيات 

التشاورية وإقامة المعرض من شأنه  االجتماعاتالجهات العليا أن كل من  العتقادفي هذين المتغيرين وهذا ربما 

هذه الكفاءات بين  باحتكاكيسمح بتبادل الخبرات والمعارف بين مختلف العمال والجهات األخرى والذي يسمح 

هذا غير كافي لتبني مثل هذه المبادرات وحتى ال نغطي الشمس بالغربال. في حين يرى ما  بعضها البعض. لكن

أن إدارة المعرفة تتجسد من خالل شبكة المعلومات وهذا يرجع إلى اعتقاد هذه الفئة في الدور %  05.40نسبته  

يد المعارف وتبادل المعلومات الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة وشبكات المعلومات بصفة خاصة في تول

الخبرات في أسرع وقت ممكن وفي مالحقة التطور التكنولوجي وهذا من أجل خدمة أكبر عدد من مستفيديها 

وتلبية مختلف احتياجاتهم، باإلضافة إلى ما تتميز به هذه التكنولوجيات من سرعة في الوصول إلى المعلومة وبأقل 

التطور، فالمكتبة المتطورة والتي تقدم خدمات أفضل هي من تتيح  جهد وتكلفة وكونها أصبحت من سمات

إمكانية استخدام هذه التكنولوجيات. وما يشد النظر من خالل الجدول أعاله نالحظ عدم وجود نظم تفاعلية داخل 

بة على المؤسسة الوثائقية أو فضاء إلكتروني تفاعلي للمكت امتدادمكتبة جامعة تبسة كالبريد اإللكتروني يحمل 

شبكة األنترنيت أو مظاهر أخرى وهذا يمكن إرجاعه لنقص الخبرة والذي يؤكده متغير الخبرة وعدم فهم هذه 

 المبادرة بشكل واضح وجلي.

السؤال الثالث: هل هناك تفعيل  إلدارة المعرفة بشكل واضح وجلي ومحدد المعالم 
 في مكتبة جامعة تبسة؟ 

 :8جدول 

 النسبة التكرار تفعيل إدارة المعرفة

 % 05.55 01 نعم

 % 88.88 16 ال

 % 05.55 01 ال أعلم

 % 100 18 المجموع
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كانت إجاباتهم بال أي أغلب أفراد المجتمع المدروس  % 88.88فمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن نسبة 

أكدوا أنه ال يوجد تفعيل إلدارة المعرفة بشكل واضح وجلي ومحدد المعالم في مكتبة جامعة تبسة، وحسب 

اعتقادنا يمكن إرجاع هذا  إلى حداثة هذا النمط اإلداري وعدم تبلور الفكرة واقتناع المسؤولين بإدارة المعرفة في 

ت الجامعية وأنها ال تزال تحتاج إلى تنظير أكثر وإيضاح الصورة ال سيما أن القيادة العليا بعيدة عن المكتبا

العكس   % 05.55المكتبات والمعلومات. في حين يرى مختص في المكتبات والمعلومات أي بنسبة  اختصاص

إرجاع رأيه إلى نظرته الضيقة تماما أن هناك تفعيل إلدارة المعرفة بشكل واضح وجلي ومحدد المعالم ويمكن 

لمفهوم هذه المبادرة، في حين يرى شخص أنه ال يعلم  إذا كان هناك تفعيل لها أم ال وربما يرجع هذا لحداثته 

 وتواجده بالمكتبة.   

السؤال الرابع: ما هي العوائق التي تعترض تفعيل إدارة المعرفة بمكتبة جامعة 
 تبسة؟  

 :9جدول  

 النسبة التكرار رفةعوائق إدارة المع

 % 36.17 17 عدم إهتمام القيادة العليا في المكتبة

 % 00.00 00 عدم وجود دعم مالي

 % 14.89 07 غياب الحوافز/ المكأفاة

 % 17.02 08 الفوارق الثقافية

 % 25.53 12 عدم فهم المبادرة

 % 00.00 00 إنعدام الثقة في اإلدارة

 % 38.29 18 أو أهداف واضحة عدم وجود إستراتجية

 % 00.00 00 أخرى حددها

 % 100 47 المجموع

 

أو أهداف واضحة من أهم  استراتيجيةترى أن عدم وجود  % 38.29من خالل الجدول أعاله نالحظ أن نسبة 

العوائق التي تعترض تفعيل إدارة المعرفة بمكتبة جامعة تبسة ويمكن إرجاع هذه النسبة إلى  وعي وعلم هذه 

واضحة واإللمام  واستراتيجيةالفئة من مجتمع الدراسة إلى أن تفعيل إدارة المعرفة يحتاج إلى منهجية علمية 

من  %36.17رة المعرفة مجرد موضة إدارية وفقط، في حين ترى نسبة بالعديد من المؤشرات حتى ال تكون إدا

القيادة العليا في المكتبة  اهتمامأفراد مجتمع الدراسة أن عدم تفعيل إدارة المعرفة في مكتبة يرجع عائقها  عدم 

هذه الفئة أن تطبيق هذا النمط اإلداري يحتاج مؤهالت علمية ومستوى عالي حتى  اعتقادويمكن تأويل ذلك إلى 

تتجسد على أرض الواقع مع العلم أن مدير المكتبات الجامعية بجامعة تبسة حاصل على دكتوراه في المناجم وهذا 

ة وتكامل صورة هذا ترى عدم فهم المبادر%  25.53ربما يشكل عائق في تفعيل هذا النوع من اإلدارة. أما نسبة 

المكتبة  واهتمامبها من جهة  لالقتداءتجارب من مكتبات أخرى  وانتظاربالتريث  واكتفاءهاالنوع من المبادرة 

أن الفوارق الثقافية تشكل إحدى العوائق  % 17.02بجانب آخر  غير ذلك من جهة أخرى. في حين ترى ما نسبته 

ب رأينا تكثيف الدورات التدريبية والعمل ضمن مجموعات. وقد في تبني إدارة المعرفة وهذا ما يستدعي حس
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مجتمع الدراسة نقص الدعم المالي وعدم الثقة في اإلدارة ويمكن إرجاع هذا إلى علمهم أن مبادرة إدارة  استبعد

 المعرفة ال تحتاج ريوع مالية كبيرة وسعي مكتبة جامعة تبسة تكريس مبدأ الثقة والديمقراطية والعدالة بين

 موظفيها على التوالي.

السؤال الخامس: ما هي العناصر التي تراها مناسبة تفعيل إدارة المعرفة بمكتبة 
 جامعة تبسة؟  

 :10جدول 

 النسبة التكرار عناصر تفعيل إدارة المعرفة

 % 11.76 04 دورات تكوينية حول إدارة المعرفة

 % 14.70 05 تغير الهيكل التنظيمي وتقليل المستويات

 % 20.58 07 التعاون والعمل في مجموعات

 % 17.64 06 إلدارة المعرفة وتبادلها ومكافأةإقامة نظام حوافز 

 % 23.52 08 خاصة بإدارة المعرفة استراتيجيةوضع 

الشبكات، مجموعات النقاش،  تبني التكنولوجيا التشاركية (البريد اإللكتروني،

 المدونات...)

03 
 

08.82 % 

 % 02.94 01 وحدة إدارية متخصصة في إدارة المعرفة إنشاء

 % 00.00 00 أخرى حددها

 % 100 34 المجموع

 

أن تفعيل إدارة المعرفة في مكتبة جامعة تبسة يستلزم  %23.52من خالل الجدول أعاله تجمع ما نسبته  

خاصة بإدارة المعرفة وهذا يرجع لعلمهم بمتطلبات إدارة المعرفة التي تحتاج إستراتجية واضحة  استراتيجيةوضع 

المعالم ومحددة وشاملة للظروف الداخلية والخارجية للمكتبة وطبيعة المستفيدين. في يرى بعض مجتمع الدراسة 

التعاون والعمل في مجموعات وهو األساس الذي يقوم عليه هذا النط اإلداري الحديث والقضاء على  هو%  20.58

 االنفرادية في العمل وكسر روتين الوظيفي. 

ترى أن إقامة نظام حوافز ومكافأة إلدارة المعرفة وتبادلها هو األساس في تفعيل إدارة  % 17.64أما نسبة 

ر المكافأة يؤدي إلى بذل مجهود أكثر وإلى تكثيف روح المنافسة بين العمال مما التحفيز وعنص باعتبارالمعرفة 

هو تغيير الهيكل التنظيمي وتقيل %  14.70يدفع إلى حركية أكثر، في حين يرى جزء من أفراد مجتمع الدراسة 

ن قيود وعراقيل، أما المستويات حتى يكون تبادل المعرفة بشكل انسيابي ومرونة بين المستويات العليا والسفلى دو

الشبكات، مجموعات النقاش،  ترى أن تبني التكنولوجيا التشاركية (البريد اإللكتروني، % 08.82نسبة 

المدونات...)، وهذه النسبة المتواضعة راجعة إلى أن إدارة المعرفة تركز بالدرجة األولى على رأس المال الفكري أي 

هو إنشاء وحدة إدارية متخصصة في إدارة المعرفة  % 02.94را ترى نسبة العمال وبدرجة ثانية التكنولوجيا، وأخي

هو العنصر األنسب الذي تراه مناسبة لتفعيل إدارة المعرفة بمكتبة جامعة تبسة لكن حسب رأينا هذا يحتاج إلى 

 إطار قانوني داخل المكتبة الجامعية حتى يقوم بأعماله على أكمل وجه.
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 السؤال السادس: ما ذا تنتظر من تفعيل إدارة المعرفة بمكتبة جامعة تبسة؟  

 :11جدول 

 النسبة التكرار المنتظر من تفعيل إدارة المعرفة

 % 38.46 10 تحسين الفعالية في المكتبة وتطوير األداء

 % 26.92 07 للقراء والمستفيدين االستجابةتحسين 

 % 19.23 05 والعلميةمواكبة التطورات اإلدارية 

 % 15.38 04 االبتكارتشجيع 

 % 00.00 00 أخرى حددها

 % 100 26 المجموع

 

من مجتمع الدراسة أن تفعيل إدارة المعرفة في مكتبة جامعة تبسة ينتظر منها %  38.46ترى ما نسبته 

تحسين الفعالية في المكتبة وتطوير األداء ويمكن إرجاع ذلك إلى إيمانهم ما تحققه إدارة المعرفة في العمل 

والخروج بالحل التحاوري والتشاركي في حل المشاكل والعوائق وذلك من خالل استشارة الجميع وإعطاء البدائل 

الذي يسهم ال محالة في تحقيق الجودة الشاملة وتطوير األداء وتحسين الفعالية في  االستراتيجياألمثل والخيار 

للقراء والمستفيدين  االستجابةأنه من خالل إدارة المعرفة هو تحسين  % 26.92المكتبة. في حين ترى ما نسبته 

من مجتمع الدراسة تنتظر منها مواكبة التطورات اإلدارية  % 19.23ا أن المستفيد هو أساس الخدمة. أم باعتبار

االنحسار والتوقف والعلمية وهذا راجع لخوفهم أن المكتبات الجامعية إن لم تتبنى هذا النمط اإلداري فعليها 

 ا نسبة. أمواالنكماش، وهذا كله تحت ضغط العديد من العوامل االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية وغيرها

يستوجب المعرفة هذه األخيرة  االبتكارهذا لكون أن  االبتكارتنتظر من تفعيل إدارة المعرفة تشجيع  % 15.38

 التي تسعى إدارة المعرفة على بثها وتوليدها وتنظيمها وتوزيعها.

 السؤال السابع: كيف ترى آفاق تفعيل إدارة المعرفة بمكتبة جامعة تبسة؟  

وحاولنا من خالله فتح المجال للمستجوبين قصد تقديم  االستبانةيعتبر هذا السؤال أخر سؤال في استمارة 

أفاقهم المتعلقة تفعيل إدارة المعرفة بمكتبة جامعة تبسة، وكانت أغلب اقتراحاتهم ركزت ضرورة تفهم القيادة 

ن المكتبة الجامعية جسد من دون روح في ظل العليا وتعي أهمية المعرفة وتكريس العمل التشاوري وحتى ال تكو

التحوالت التي يفرضها القرن الواحد والعشرون. كما ركز مجتمع الدراسة على ضرورة وضع البنى التحتية الالزمة 

مظهر أساسي لتبني المبادرة كما أشار  باعتبارهالتفعيل إدارة المعرفة خاصة تأكيدهم على شبكة االنترنيت 

هذا  االبتكارعنصر  باعتبارهنصر االلتزام على طول الهرم اإلداري وإعادة مراعاة عنصر التحفيز المستجوبون على ع

األخير الذي يحتاج إلى المعرفة، وحتى تستطيع المكتبات الجامعية تحقيق الجودة الشاملة. (تحقيق النوعية في 

 مجال المكتبات).
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 ةنتائج الدراسة الميداني. 15

العديد من الشرائح العلمية  انبهارالمعرفة إلى المكتبات الجامعية الجزائرية أدى  إلى  إن دخول مبادرة إدارة  

بها بما في ذلك مختصي المعلومات أنفسهم وعليه، بات الباحثون ينسجون أساطير وأوهاما حول مزايا السحرية 

بة للمستقبل ولعدم اإللمام بكل إلدارة المعرفة. ويبدو أن هذه األساطير جاءت نتيجة لنظرة شديدة المغاالة بالنس

معطيات الواقع. ومهما يكن من أمر فإن هذه األساطير تتضمن بعض الحقائق. ويبقى إدارة المعرفة في المكتبات 

الجامعية الجزائرية يحتاج إلى المزيد من الفعالية حتى تستطيع تأدية دورها في خدمة المجتمع األكاديمي وترقية 

 الجزائرية. البحث العلمي بالجامعة 

وهذه الدراسة قد سمحت لنا بالتعرف عن قرب على واقع تفعيل إدارة المعرفة في مكتبة جامعة تبسة، وذلك 

للوقوف على بعض مواطن الضعف والقصور التي تقف حجر عثرة أمام تفعيل هذه المبادرة، وعليه كانت نتائج 

 الدراسة:

والمؤهل العلمي وطبيعة العمل حيث أن هذه المتغيرات  وجود فروق ذات دالالت إحصائية بين متغير الخبرة )1(

 الثالثة أثرت بشكل مباشر على تفعيل إدارة المعرفة في مكتبة جامعة تبسة.

 فهم أغلبية المستجوبين لمفهوم إدارة المعرفة بمكتبة جامعة تبسة. )2(

 تبسة.ال وجود لتفعيل  إلدارة المعرفة بشكل واضح وجلي ومحدد المعالم في مكتبة جامعة  )3(

 يرى مجتمع الدراسة أن مكتبة جامعة تبسة ال تعطي األولوية إلدارة المعرفة. )4(

تجسد صورة إدارة المعرفة في مكتبة جامعة تبسة من خالل مظهري االجتماعات التشاورية والمعارض  )5(

 وفقط.

شرية والب ةعدم جاهزية مكتبة جامعة تبسة لتفعيل إدارة المعرفة سواء من حيث المتطلبات التنظيمي )6(

 والتكنولوجية.

القيادة العليا في المكتبة أهم معوقات تفعيل إدارة  اهتمامأو أهداف واضحة وعدم  استراتيجيةعدم وجود  )7(

 المعرفة بمكتبة جامعة تبسة.

خاصة بإدارة المعرفة والتعاون  استراتيجيةأهم العناصر لتفعيل إدارة المعرفة بمكتبة جامعة تبسة هي وضع  )8(

 ت وتغير الهيكل التنظيمي وتقليل المستويات.  والعمل في مجموعا

ينتظر من تفعيل إدارة المعرفة في مكتبة جامعة تبسة تحسين الفعالية في المكتبة وتطوير األداء باإلضافة  )9(

 للقراء والمستفيدين. االستجابةتحسين 
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 مقترحات

 وضع نموذج موحد لتفعيل إدارة المعرفة في المكتبات الجامعية الجزائرية. )1(

 شاء وحدة إدارية متخصصة إلدارة المعرفة في المكتبات الجامعية الجزائرية.إن )2(

 المناسبة إلدارة المعرفة بالمكتبات الجامعية. االستراتيجيةرسم  )3(

 نشر ثقافة المعرفة وغرس الرؤيا المعرفية لدى المكتبيين. )4(

 توظيف التكنولوجيا الحديثة في المكتبات الجامعية. )5(

 لتي تحقق التمكين المعرفي.توفير البيئة المناسبة ا )6(

 خاتمة

نفهم إدارة المعرفة في المكتبات الجامعية، فال بد أن ننظر بشكل أكثر واقعية إلى الماضي والحاضر. في  ولكي

الماضي كانت هناك الكثير من المكتبات الجامعية التي تمارس إدارة المعرفة بصورة أو بأخرى من دون أن تطلق 

التوثيقية اتخذت خطوات رسمية في هذا  على ممارساتها هذه التسمية، أما اليوم فإن العديد من المؤسسات

الجانب واستحدثت برامج إدارة المعرفة، ولكن الزالت هذه المؤسسات قاصرة عن إدماج " إدارة المعرفة " بشكل 

 كامل في فعالياتها وقراراتها وأنشطتها وخدماتها المعلوماتية.

ة الجزائرية هو بمثابة اللعبة المضحكة أو وما يمكن قوله عن واقع تفعيل إدارة المعرفة في المكتبات الجامعي

هو بمثابة المرأة العاقرة التي ال تنجب ويسألونها كم عدد أوالدك. فمن خالل نتائج الدراسة الميدانية بصفة خاصة 

والواقع المعاش في المكتبات الجامعية الجزائرية بصفة عامة يالحظ أن هذه المؤسسات بعيدة كل البعد في 

عدة األسباب  الجتماعهوم والنمط اإلداري الحديث وإن لم نقل تحتاج إلى عقود أو قرون... وهذا تجسيد هذا المف

أهمها تخبط هذه المكتبات في مشاكل عديدة:  الوعي بأهمية المعلومات، الذهنيات المتصلبة التي تخشى التغير 

ها حساسية وأنفلونزا مفرطة. لكن يبقى والمتشبثة بالسلطة والقيادة وتنفر من مفهوم إدارة المعرفة، الذي يشكل ل

األمل قائم يحمل مشعله جيل جديد من المختصين في مجال المكتبات لرفع التحدي وإخراج المكتبات الجامعية 

من عنق الزجاجة إلى غد مشرق يسهم في إرساء مجتمع معلوماتي جزائري قادر على مواجهة متغيرات القرن 

 الواحد والعشرين. 
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