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تشـــكيل منظومـــة يشـــهد العـــالم منـــذ عقـــدين مـــن الزمـــان تقريبـــا بـــروز عـــدة قـــوى مـــؤثرة تعيـــد 
االقتصـــاد واإلدارة وتســـتدعي تغييـــرا أساســـيا فـــي اإلســـتراتيجيات التنظيميـــة،  وأهـــم هـــذه القـــوى 
المـــؤثرة هـــي تيـــار العولمـــة، والتكنولوجيـــات الجديـــدة، والدرجـــة العاليـــة مـــن التعقيـــد فـــي حياتنـــا، 

صـــــادية والتغييـــــر فـــــي مطالـــــب العمـــــالء، وزيـــــادة حـــــدة المنافســـــة، والتغييـــــر فـــــي الهياكـــــل االقت
سـرعة  إلىاألمر الذي يدفعها  ،وتنعكس هذه القوى على مختلف أشكال المنظمات. والسياسية

ــــادرة ــــف واالســــتجابة وأخــــذ زمــــام المب ــــق الميــــزة التنافســــية وبالتــــالي  ؛التكي حتــــى تســــتطيع تحقي
  .المحافظة على استمراريتها

ـــك ظهـــور عـــدة مـــداخل تســـعى لتطـــوير وتحســـين األداء اإلداري مثـــل إعـــادة  وقـــد واكـــب ذل
كـان و . وغيرهـا... ،Total Quality Management ، إدارة الجـودة الشـاملةReengineeringالهندسـة 
األثر الكبير في لفـت االنتبـاه   -قد عدد كبير من الموظفين أين فُ  – 2001سبتمبر  11ألحداث 
ذلــك نتــائج  ومــن، األفــرادمعــارف والخبــرات المتراكمــة علــى مــر الســنين فــي عقــول أهميــة ال إلــى
البحـث عـن طريقـة للحفـاظ علـى هـذه الثـروة المعرفيـة، وٕاعـادة  إلـىالعديد من المنظمـات  يسع

  .Knowledge Managementاستخدامها في المستقبل، وهو ما يعرف بإدارة المعرفة

األدبيـات حفلـت إضـافة إلـى أن  .الهتمـام بهـذا الحقـلزيـادة ا فـيساعد التطور التكنولوجي  
المنبثقـــة عـــن حقـــول معرفيـــة عديـــدة  ،بكـــم هائـــل مـــن األبحـــاث والدراســـات النظريـــة والتطبيقيـــة

ساهم الخبراء اإلداريون وأخصـائيو المعلومـات و ... كاالقتصاد، علم االجتماع، اإلعالم اآللي،
حقـــــــل بينـــــــي متعـــــــدد األصـــــــول ممـــــــا يؤكـــــــد علـــــــى كونـــــــه  ،بجهـــــــد بـــــــارز فـــــــي هـــــــذا المجـــــــال

Multidisciplinary.  األمـــر الـــذي جعـــل تحديـــد مختلـــف أبعـــاده فـــي نمـــوذج موحـــد مـــن أصـــعب
  .األمور وأشدها تعقيدا

ع دخــول األلفيــة الثالثــة زادت أهميــة التوجــه نحــو تطبيــق إدارة المعرفــة فــي جميــع أشــكال ومــ
وبمــا أن مراكــز المعلومــات والمكتبــات هــي إحــدى روافــد البحــث العلمــي فــي مســيرة  ،المنظمــات

فهـــي مطالبـــة اليـــوم أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى بتعزيـــز دورهـــا لتحقيـــق هـــذا . التنميـــة الشـــاملة
علــى ئهـا التحسـين المسـتمر فـي أدا إلـى، والسـعي تطـوروذلـك بالعمـل علـى مسـايرة ال ؛المسـعى

فـــي  مراكـــز المعلومـــات والمكتبـــاتعمـــدت  ،ولتحقيـــق هـــذه األهـــداف .المســـتوى اإلداري والفنـــي
الــذي يرتكــز علــى العنصــر البشــري  ؛األخــذ بمــدخل إدارة المعرفــة إلــىالعــالم والــوطن العربــي 
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فـــي  وبـــات علـــى مراكـــز المعلومـــات والمكتبـــات .وقدراتـــه المعرفيـــة فـــي تحقيـــق النجـــاح والتفـــوق
أخذ بهـذا المـدخل لتجـاوز المشـاكل الروتينيـة أن ت - وخاصة منها المكتبات الجامعية -بالدنا 

جــاح فــي تطبيقــه لنلو . إن لـم نقــل أنــه أصــبح ضـرورة حتميــة بالنســبة لهـا .التـي تعرفهــا خــدماتها
 ،هـــذا المـــدخل اإلداريمكنـــات متحديـــد  إلـــىالمكتبـــات الجامعيـــة دون دمـــوع، يجـــب أن تســـعى 

   .فيهاتوفرها مدى  تقييمو 

  مشكلة الدراسة .أ

جامعــة لالتابعــة الجامعيــة  أحمــد عــروة .مكتبــة دالجامعيــة فــي بالدنــا  المكتبــاتومــن أهــم 

ــــر عبــــد القــــادر للعلــــوم اإلســــالمية ــــاحثين  باهتمــــام تيحضــــ، والتــــي -قســــنطينة – األمي الب
المتخصصـــين فـــي مجـــال علـــم المكتبـــات ممـــا جعلهـــا محـــور العديـــد مـــن األبحـــاث والدراســـات 

وقـــد وقفـــت هـــذه الدراســـات عنـــد العديـــد مـــن الثغـــرات والمشـــاكل المتعلقـــة بإدارتهـــا  .األكاديميـــة
وخدماتها، والتي لم تعزى لمواردها المالية وتجهيزاتهـا الماديـة بقـدر مـا تعلقـت بـالموارد البشـرية 

  .والكفاءات المسيرة لباقي الموارد

حــداث الفــرق وتجــاوز الــذي بيــده إ األساســيلــذا جــاء تركيــز هــذه الدراســة علــى هــذا المــورد 
بيئـــــة تحفـــــل بالتحـــــديات  جميـــــع المشـــــاكل والتحـــــديات إذا مـــــا أحســـــن إعـــــداده،  للتكيـــــف مـــــع 

فـي اإلدارة  التقليـدي نمطالـالـتخلص مـن ى العـاملين بالمكتبـات علـ فـرضتالتي و والضغوطات، 
ل، حقـق لهــم القـدرة والكفــاءة والفعاليـة فــي العمــيو ، يناســب هـذا العصــروالتحلــي بـآخر  والتسـيير

أفضـل الخبـرات  اكتسـابكمـا يركـز علـى إكسـابهم منهجيـة فعالـة فـي الـتعلم الـذاتي وقـدرة علـى 
وتعد هذه الغايات من أهم أهداف إدارة المعرفة، التي بتطبيقهـا . والممارسات في مجال عملهم

  .متعلمة ومبدعةة كتبمأحمد عروة الجامعية . ستجعل مكتبة د

 ،  خطـــوات علميـــة مدروســـةلســـير ب، يعتمـــد علـــى اصـــحيحإدارة المعرفـــة علـــى نحـــو وتطبيـــق 
 اسـتعدادجاهزيـة و وأول هـذه الخطـوات هـو تقيـيم  .كفكر ومنهجيـة وعمليـات إدارة المعرفةلتبني 
مسـتوى جاهزيـة عبر التحقق من خيار، وسيتم ذلك لتبني هذا الالجامعية أحمد عروة . دمكتبة 

 االســـتعدادممارســـات التـــي تمثـــل مؤشـــرات بيئـــة العمـــل فـــي المكتبـــة لتقبـــل بعـــض الســـلوكات وال
وتــتم هــذه الخطــوة باســتخدام أحــد نمــاذج تقيــيم اســتعداد المنظمــات إلدارة . لتبنــي إدارة المعرفــة

لــذا وجــب موائمتهــا  .االقتصــادية الربحيــةنظمــات المعرفــة، هــذه النمــاذج التــي تــرتبط أكثــر بالم
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الكشــف عــن مســتوى مــن  نــانمكّ توافــق مــع خصوصــيات المكتبــات الجامعيــة، ويلبنــاء نمــوذج ي

تقـدم يمكـن إدراك عناصـر مما و  .لتبني إدارة المعرفةأحمد عروة الجامعية . مكتبة د استعداد
  : التالية المشكلة من خالل التساؤالت

  ؟  إدارة المعرفةتبني لتقييم استعداد المكتبات الجامعية لاذج أصلح نمالأي  .1

  ؟ المكتبة نحو التشارك المعرفي ثقافةمؤهالت لتوجيه مكتبة الهل تملك قيادة  .2

  ؟مع مبادئ إدارة المعرفةلمكتبة لتنظيمية الثقافة التوافق تهل  .3

  ؟التشارك المعرفيمكتبة الالتنظيمية في عمليات اليسر تهل  .4

 ؟الجماعي لدعم التشارك المعرفي والعملمكتبة ال في معلوماتالتكنولوجيا ُتستخدم  هل .5

  فرضيات البحث. ب

مســتوى إســتعداد أن  فإننــا نفتــرض وعلــى ضــوء مشــكلة الدراســة ومــا طرحتــه مــن تســاؤالت

الطروحـات  وذلـك باإلسـتناد إلـى  أحمد عروة الجامعية لتبني إدارة المعرفة متوسـط. مكتبة د
  :التالية

ة قيــادلامــؤهالت المكتبــة نحــو تشــارك المعرفــة يتــأثر بمســتوى  ثقافــةتوجيــه  :ولــىاألالفرضــية 
   .التنظيمية

درجــة توافــق الثقافــة التنظيميــة مــع بتتــأثر مكتبــة للالتشــارك المعرفــي  ثقافــة :ثانيــةالالفرضــية 
  .إدارة المعرفةمبادئ 

التنظيميــة العمليــات ســهولة ويســر  تتــأثر بمســتوى ثقافــة التشــارك المعرفــي :الفرضــية الثالثــة
  .مكتبةالب

ا تكنولوجيـــ يتـــأثر بمســـتوى إســـتغالل يالمعرفـــلعمـــل الجمـــاعي والتشـــارك ا :الفرضـــية الرابعـــة
  .المكتبةفي المعلومات 
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  أهداف الدراسة. جـ

ـــى الفرضـــيات المـــذكورة أعـــاله؛اإلجمـــن خـــالل نأمـــل  ـــة عل أن نوفـــق فـــي تحقيـــق بعـــض  اب
  : من خاللها والتي حاولنا أيديناالتي بين  أهداف هذا الدراسة

ات مجــــاالت التــــي يمكــــن أن تطبــــق إدارة المعرفــــة فيهــــا؛ لتحســــين أداء المكتبــــالمعرفــــة   .1
  .الجامعية

 .بناء نموذج لتقييم وتوظيف إدارة المعرفة في المكتبات الجامعية  .2

المكتبــات الجامعيــة باعتبارهــا إحــدى ركــائز فــي ل الفكريــة التعريــف بأهميــة تقيــيم األصــو   .3
  .التميز

الفجــــوات التــــي تواجههــــا المكتبــــات الجامعيــــة فــــي محاولــــة تبنــــي مبــــادرات إدارة تحديــــد   .4
 .المعرفة

لتعــرف علــى الوضـــع الحــالي لمكتبـــة الــدكتور أحمـــد عــروة ومـــدى تــوفر ممكنـــات إدارة ا  .5
 .المعرفة فيها

  أهمية الدراسة. د

المكتبــات الجامعيــة؛  القضــايا التــي أصــبحت تمــس جــوهر واحــدة مــن أهــمالدراســة تناول ســت
نجاحهــا و . التـي أصـبحت اسـتجابتها ومســايرتها للتطـور والتجديـد ضـرورة ملحــة ومطلبـا أساسـيا

  .مرحلة التميز إلىي تمكنها من الوصول الحلول األساسية الت حدأإدارة المعرفة في تطبيق 

معرفــة مــدى اســتعداد المكتبــات إلــى  الدراســة مــن أولــى الدراســات التــي تهــدفأن هــذه  بمــاو 
هــــذا هــــا تكتســــي أهميتهــــا مــــن أهميــــة الجامعيــــة لتبنــــي إدارة المعرفــــة كمــــدخل إداري جديــــد، فإن

  :في النقاط التاليةوالتي نوجزها الموضوع 

حداثــة تطبيــق مــدخل إدارة المعرفــة فــي المكتبــات ومرافــق المعلومــات وخاصــة المكتبــات  .1
مـن خـالل . الجامعية، والتطلـع لمعرفـة درجـة اسـتعدادها لتبنـي إدارة المعرفـة كإسـتراتيجية

تقيــــيم أصــــولها الفكريــــة، ومــــن ثــــم الوقــــوف علــــى الســــلبيات ومحاولــــة تجاوزهــــا، ومعرفــــة 
  .لى تعزيزهاالجوانب االيجابية والعمل ع
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أحمـد عـروة الجامعيـة ضـمن الهيكـل العـام لجامعـة  .دهمية الكبرى التي تحتلها مكتبة األ .2
األميـــر عبـــد القـــادر ودورهـــا فـــي دفـــع عجلـــة البحـــث العلمـــي ومـــن ثـــم التنميـــة والتطـــوير، 
األمر الذي يجعل منها نقطة انطالق لتعميم هذا المفهوم وتطبيقه علـى مسـتوى الجامعـة 

 .ككل

ئج هـــذه الدراســـة أمـــام إدارة المكتبـــة ومـــن ثمـــة إدارة الجامعـــة والقـــائمين علـــى عـــرض نتـــا .3
عنــد تبنــي هــذا المفهــوم مبدئيــة تجربــة كتطــوير الخــدمات المكتبيــة، وهــذا بهــدف االســتفادة منهــا 

 .في المكتبات الجامعية األخرى

   أسباب اإلختيار. هـ

قــــد اجتمعــــت لــــدينا جملــــة مــــن الــــدوافع ف ،موضــــوع الدراســــة أهــــداف وأهميــــةباإلضــــافة إلــــى 
وهــي بدرجــة أولــى  .واألســباب التــي جعلتنــا نخــوض فــي هــذا الموضــوع دون أي موضــوع آخــر

نـــا وتكوينخاصـــة وأنـــه كـــان موضـــوع تخصصـــنا  ؛االهتمـــام الشخصـــي بموضـــوع إدارة المعرفـــة
تقيــيم اســتعداد مكتبــة الــدكتور " التمهيديــة، وبالتــالي وجــدنا فــي معالجــة موضــوع خــالل الســنة 

الســابقة وترســيخ واكتشــاف معــارف  ةفرصــة الســتثمار المعرفــ" أحمــد عــروة لتبنــي إدارة المعرفــة
ومــا شــجعنا أكثــر قلــة وحداثــة الدراســات األكاديميــة فــي إدارة المعرفــة وتطبيقاتهــا فــي  .جديــدة

وهـــو مـــا يضـــفي علـــى موضـــوع  ؛علـــى المســـتوى الـــوطني -علـــى األقـــل-المكتبـــات الجامعيـــة 
الدراســـة صـــبغة التميـــز مـــن حيـــث إمكانيـــة مســـاهمة مثـــل هـــذه الدراســـات فـــي معالجـــة الوضـــع 

أحمد عـروة محـل الدراسـة بصـفة  .الراهن الذي تعيشه مكتباتنا الجامعية بصفة عامة ومكتبة د
  .خاصة

  الدراسات السابقة. و

فــي هــذا الموضــوع إطالعنــا علــى بعــض الدراســات العالميــة والعربيــة  وقــد شــجعنا للخــوض
 :   المنظمات لتطبيق إدارة المعرفة والتي نذكر منها استعدادبتقييم  اهتمتالتي 

أهميــة بيــين تقصــد  2003 ســنة استقصــاء عــن إدارة المعرفــة فــي دول اإلســكوا األعضــاء، .1
ومــــن ثــــم فهــــم البنيــــة  نظمـــةالمعرفـــة فــــي عمليتــــي صــــنع القـــرار والــــتعلم االســــتراتيجيين فــــي الم

ت، ودعمهــا لنشــر المعرفــة، وأخيــرا تقــدير جاهزيــة االتصــاالاألساســية لتكنولوجيــا المعلومــات و 
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والــذي عــالج ممكــن  الدراســة نموذجهــا الخــاص واعتمــدت .المؤسســات لبنــاء نظــام إدارة المعرفــة
 .القيادة، الثقافة، العمليات، التكنولوجيا بالدراسة

التــي يوجــب علينــا تقييمهــا  األساســيةتحديــد الممكنــات  اســتطعناومــن خــالل هــذه الدراســة 
  .المكتبات الجامعية لتطبيق إدارة المعرفة استعدادلتحديد مدى 

 :Measuring knowledge assets of a nation:بعنـوان  2003سنة  Yogesh Malhotraدراسة  .2

knowledge systems for development  حيث حاول الباحث أوال بنـاء نمـوذج لقيـاس األصـول ،
ـــة للـــدول مـــن خـــالل توليفـــة مـــن المؤشـــرات المســـتخرجة مـــن مختلـــف نمـــاذج القيـــاس  ؛المعرفي

ــــى مســــتوى هــــذه  .الخاصــــة بالمنظمــــات ــــم تقــــديم توصــــيات للتحســــينات الضــــرورية عل ومــــن ث
مــن خاللهــا تحديــد  اســتطعناالتقيــيم التــي  وأدواتيــه حصــر ألهــم نمــاذج وف .األصــول المعرفيــة

  . التي علينا التركيز عليها بالدراسة األصولالممكنات أو  أهم

 Building a culture of assessment in بعنـوان 2006 سـنة Leonor Gaspar Pinto دراسـة  .3

Lisbon public libraries: a knowledge management approach  مـن برنـامج قسـم  انطلقـتوالتـي
الهــــادف إلــــى إرســــاء ثقافــــة التقيــــيم فــــي شــــبكة  -البرتغــــال –المكتبــــات واألرشــــيف فــــي لشــــبونا 

المكتبــات البلديــة والتــي هــدفت إلــى عــرض مبــادرات إدارة المعرفــة كإســتراتيجية لتعزيــز الثقافــة 
ي الثقافـــة التنظيميـــة التنظيميـــة للتقيـــيم، والتـــي ســـاعدتنا فـــي ضـــبط تصـــورنا للعوامـــل المـــؤثرة فـــ

ضـــــمن إدارة المعرفـــــة وكيفيـــــة تكييــــــف نمـــــاذج التقيـــــيم مــــــع خصوصـــــيات المكتبـــــات ومراكــــــز 
 .  المعلومات 

 Criticalوالتـــي جـــاءت تحـــت عنـــوان 1999 ســـنة  Tom Boyleو   Marc Aukland دراســـة .4

knowledge assessment: collaboration and knowledge management readiness assessment   
ــــق  ــــات تطبي ــــت معرفــــة إمكاني – وحــــدات العمــــلبٕادارة المعرفــــة العمــــل التعــــاوني و والتــــي حاول

حــول أربــع محــاور  أســئلة، متضــمنة االقتصــاديةفــي إحــدى المنظمــات  -المصــالح أو األقســام
 . والعوائد المالية واألداء  الثقافة،، التكنولوجيا، سوق العملهي 

بشـــكل  أفادتنــا ، إال أنهــاالخاصــة بالدراســة االســتبيان مــع أننــا لــم نحصــل إال علــى اســتمارة
حيـث . الدراسـة الخاصـة بنـا خاصـة فـي محـور تكنولوجيـا المعلومـات اسـتمارةكبير في تصميم 

تكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي تســـيير العمليـــات وتســـهيل  اســـتخدامكـــان تركيـــز هـــذه الدراســـة علـــى 
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ة األســئلة كانــت موجهــة لجمهــور العمــل التعــاوني بــين وحــدات العمــل، إضــافة إلــى أن صــياغ
  .واع بالمفاهيم المتعلقة بمجال إدارة المعرفة

  الدراسةمصطلحات . ز

جمهـور يعتبـر  إلـى، فهذه الدراسة موجهـة -المذكورة أعاله- دراسة توم ومارك وعلى عكس
وفيه من المصـلحات مـا يجـب الوقـوف عنـد مفهومـه اإلجرائـي المقصـود . الموضوع غريبا عنه

  :في هذه الدراسة،  ومن هذه المصطلحات نذكر

ألحكام، أساليب العمل، مجموع الحقائق، وجهات النظر، اآلراء، ا :Knowledge المعرفة
  .اإلستراتيجيات والمبادئ التي يمتلكها الفرد أو المنظمة ،الخبرات

لبناء ثقافة التشارك مية ينظتاإلجراءات ال :Knowledge Management إدارة المعرفة
بالمعرفة التي يحتاجونها التخاذ  األفراد، وربط المعرفةتنقيح  ،تنظيم ،تحديدومن ثم  المعرفي
  .كتبةزة تنافسية للمبذلك أداءهم ومحققة مي ، محسنةاتقرار ال

عملية تصدر منها أحكام تستخدم كأساس للتخطيط، فهو عملية :  Assessment التقييم
مكتبة لمعرفة نواحي الضعف والقوة وذلك من أجل الوصول  أساسية يحتاج إليها كل فرد وكل

  .بهبالعمل واالرتقاء  حل للمشاكل المتعلقة إلى
في مجاالت معينة تعتبر  كتبةتقييم تقدم الم :Readiness Assessment تقييم االستعداد

أي  .األكثر حساسية لتبني فكر إداري أو إستراتيجية معينة أو استخدام تكنولوجيا معينة
  .التعبير على درجة تهيئ وجاهزية المنظمة للنجاح في ذلك

هي :  Intangible Assetsأو األصول غير الملموسة  Intellectual Assets ريةكاألصول الف
وتبقى مخفية، وهي تؤثر في  كتبةاألصول التي ال تظهر في حسابات الميزانية العامة للم

بحيث تعتبر مصادر  .وتعتبر من أهم مصادر المعرفة في المكتبة. هاقيمة السوقية لال
   .المعرفة األساسية بها
ر القائد هو المسؤول عن بناء واستمرا: Organizational Leadership القيادة التنظيمية
ويقع عليه عبء تصميم اإلستراتيجيات وتحديد الدور المنوط بكل  ،بها أفراد ونجاح منظمة

  .ق أهداف المكتبةوتوجيه الجماعة نحو تحقي .فرد
مجموعة القيم والمبادئ المشتركة التي تحكم : Organizational Culture الثقافة التنظيمية
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تفاعل أعضاء المنظمة ببعضهم البعض، ومع الموردين والزبائن والناس اآلخرين من خارج 
  .غير رسميةنشاطات بطرق رسمية أو طريقة ممارسة الو  إطار المنظمة،

ي بين مستويات االتصاليتمثل في النسق  :Organizational processes العمليات التنظيمية
 هالتقديم خدماتكتبة تصميم وتنفيذ العمليات التي تستخدمها الماإلدارة، كما يرتبط به طبيعة 

  .أساسية
  Information Technology تكنولوجيا المعلومات

فــي جمــع وتصــنيف وٕاعــداد وتخــزين  ةســتخدمالمكـل الوســائل والتقنيــات البســيطة أو المعقــدة 
مــن شــأنها تحســين قــدرة العــاملين ... وتوصــيل البيانــات بــين األجهــزة واألشــخاص والمكتبــات،

  ...)يفي،الزمان، المكان، المستوى الوظ(ببعضهم وكسر الحواجز  االتصالعلى 

  منهج الدراسة. حـ

لمشـــكلة المطروحـــة ســـابقا فمـــن لتبعـــا المتبـــع فـــي هـــذه الدراســـة، ف أمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــالمنهج
األنســب تطبيــق المــنهج الوصــفي الــذي يتناســب مــع دراســة الحالــة بمــا يتــيح مــن وصــف لواقــع 

أســاليب اإلحصـــاء  اســتخدامبعــد  بيانــاتالمكتبــة عامــة والمبحــوثين خاصــة، ومــن ثـــم تحليــل ال
  .مع هذا النوع من الدراسات اتالؤم األكثروالمنهج الوصفي هو  .الوصفي في تبويبها

أمــا عــن  أساســية لجمــع البيانــات، والمقابلــة كــأدوات االســتبياناســتخدام كــل مــن  اخترنــاوقــد 
لهـــا مـــن صـــدق وثبـــات األداة  اإلحصـــائيةتحديـــد أدوات تجميـــع البيانـــات وٕاجـــراءات المعالجـــة 

وأسلوب التحليل، سوف نوفيه حقه من الشرح عنـد التطـرق لخطـوات تقيـيم أصـول المعرفـة فـي 
  .∗قة بإجراءات جمع وتحليل البياناتالفصل الثالث وبالضبط في الخطوة الرابعة المتعل

  راسةحدود الد. ط

  :كالتاليي هفأو المجاالت التي شملتها  وفي ما يخص حدود تطبيق الدراسة

o أحمد عروة بجامعة األميـر عبـد القـادر .دهو مكتبة المجال المكاني  :الحدود الجغرافية

 

                                                  

  .113.ص. إجراءات جمع وتحليل البيانات: أنظر  ∗



  مقدمة

10  

  .بقسنطينة

o العـاملين – الدراسة جهاز الموظفين لمكتبة الدكتور أحمـد عـروة لتشم  :الحدود البشرية
  .المتربصين بالمكتبة -السنوات النهائية  -إضافة إلى طلبة علم المكتبات -الدائمين منهم

o 2009إلى  2007الدراسة في جانبيها النظري والميداني امتدت من   :الحدود الزمنية. 

في ما يخص الجانب النظري فقد تم جمع المادة العلمية وتنقيحها وتنظيمهـا خـالل  -
 .2008إلى غاية مارس 2007من نوفمبر الفترة الممتدة

فيما يخص الجانب الميداني فقد تم تصميم أدوات الدراسة ثـم إرسـلها إلـى األسـاتذة  -
ثـــم تمـــت إجـــراءات جمـــع . 2008المحكمـــين وتجربتهـــا خـــالل شـــهري أفريـــل ومـــاي 

والــــزمن البــــاقي كــــان لتفريــــغ وتحليــــل . 2008البيانــــات خــــالل الفتــــرة مــــاي وجــــوان 
ألول مـــــرة برمجيـــــة التحليـــــل  اســـــتعمالناســـــباب طـــــول هـــــذه الفتـــــرة البيانـــــات ومـــــن أ
  .SPSSاإلحصائي 

فقـد تـم بين كل من الجانب الميداني والجانب النظـري  وحرصا على توفير عنصر المطابقة
. ، ليجـد القـارئ أنـه ضـمن الواقـع المعـاش بمكتبـة دالمعالجةالطرح و دمج وتركيب كليهما أثناء 

أحمـــد عـــروة فـــي البـــاب االول والـــذي يطغـــى عليـــه الجانـــب النظـــري، كمـــا يســـتفيد مـــن مقارنـــة 
  .المعلومات النظرية بواقع المكتبة عند تحليل بيانات أداة الدراسة الميدانية في الباب الثاني

حتميــة توجــه المكتبــات الجامعيــة نحــو تطبيــق إدارة بــاب األول إظهــار ال لحاولنــا مــن خــال
لمعرفـة التـي يجـب إدارتهـا ل التحـديات والمشـاكل التـي تواجههـا، وتحديـد معـالم االمعرفة في ظ
وتضـمن البـاب  .، ثم منهجيـة تبنـي إدارة المعرفـة فـي المكتبـات الجامعيـةها في المكتبةو تطبيق

  : األول ثالث فصول عالج كل منها فكرة رئيسة هي

ـــة وبواقـــع : ول الفصـــل األ ـــة  ها والمشـــاكلخـــدماتالتعريـــف بالمكتب التـــي تواجههـــا فـــي محاول
اللحاق بركب المكتبات الجامعية العالمية، والتحديات اإلدارية الجديـد التـي سـتواجهها المكتبـة، 

  .والتي تحتم عليها إختيار منهج وفكر إداري جديد

لـب مـنهج وفكـر إداري جديـد، وهـو إدارة نعرض فيه المعرفـة التـي أصـبحت : نياالفصل الث
المعرفة، ونحاول عرض أصـول هـذا المـنهج وتحديـد معالمـه، ومختلـف تطبيقاتـه فـي المكتبـات 
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  .الجامعية

تقيــيم العمليــة لتطبيــق إدارة المعرفــة، والتــي أهمهــا قضــايا المــع فيــه تعامــل ن: ثالــثالفصــل ال
بنـاء نمـوذج  إلـىلـنخلص . ومراحلـه يمالتقي نماذجين بعض تعرضكتبة، مساألصول الفكرية للم

، ومـــن ثـــم تحديـــد الخطـــوات التـــي اتبعناهـــا فـــي مكتبـــات الجامعيـــةاليتناســـب مـــع خصوصـــيات 
  .دراستنا

بعد تطبيقنـا أحمد عروة . أما الباب الثاني فهو عبارة عن تحليل لألصول المعرفية بمكتبة د
لمجمعـــة حـــول كـــل ممكـــن مـــن للمراحـــل المـــذكورة فـــي الفصـــل الســـابق، وفيـــه تحليـــل للبيانـــات ا

  .  ، حيث تم معالجة كل منها في فصلاألربعةممكنات إدارة المعرفة 

التـــأثير علـــى ثقافـــة المكتبـــة وقـــدرتها علـــى التنظيميـــة فـــي  قيـــادةدور اليبحـــث رابـــع الفصـــل ال
  .المهارات الخاصة بتوجيهها نحو العمل الجماعي والتشارك المعرفي وامتالكقراءة واقعها، 

ــــة  خــــامسالفصــــل ال ــــة التنظيمي ــــق بثقاف ــــة فيتعل ــــرتبط بهــــا مــــن للمكتب ــــيم واتجاهــــات ومــــا ي ق
  .هل أو تعرقل العمل الجماعي والتشارك المعرفيسوسلوكات وسياسات ت

عمليـــات التنظيميـــة بالمكتبـــة؛  متبعـــين فـــي ذلـــك مســـار الالج بالدراســـة فيعـــ دسالفصـــل الســـا
م إســــتيعابهم للمهــــام، وٕانــــدماجهم فــــي إنــــدماج العــــاملين الجــــدد فــــي المكتبــــة بدايــــة بتــــوظيفهم ثــــ

ـــى تمكـــنهم مـــن نظـــم  الجماعـــة مـــن خـــالل تكـــوين العالقـــات عبـــر نظـــم االتصـــال، ووصـــوال إل
  .وٕاجراءات العمل

يظهــــر دور تكنولوجيــــا المعلومــــات وأثــــر التشــــابك واإلنترنيــــت والبرمجيــــات ســــابع الفصــــل ال
وخـالل ذلـك . ة والتشـارك بهـاالجماعية في التخلص من الحواجز التي تقف أمام إنتقال المعرفـ

  .نعرض واقع هذا المؤشر في مكتبة الدكتور أحمد عروة

فـي طالـب ال تخلو أي دراسة أكاديمية من بعـض الصـعوبات والعراقيـل التـي قـد تصـادف الو 
، كــان أصــعب جــزء فيــه هــو بنــاء معالجتنــا لهــذا الموضــوعفــي إطــار فتــرات إنجــازه للبحــث، و 

لمعرفــــة فــــي المكتبــــات الجامعيــــة وتحديــــد مجمــــوع مؤشــــرات نمــــوذج تصــــوري لممكنــــات إدارة ا
والتـــي يعتبـــر الموضـــوع الجامعيـــة  نـــامكتبات تطويـــع اإلســـتبانة وتكييفهـــا حســـب واقـــعتقييمهـــا ثـــم 
  .جديد عليها
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تقيـــيم األصـــول الفكريـــة لمكتبـــة معرفتنـــا المتواضـــعة  وفـــي ختـــام الدراســـة حاولنـــا مـــن خـــالل
خلصنا إليها في سياق يحدد نقـاط القـوة والضـعف فيهـا الدكتور أحمد عروة وضع النتائج التي 

  .لتبني وتطبيق مدخل إدارة المعرفة استعدادهامدى تحديد و 

 ا العــرض البســيط والتحليــل المتواضــع فــي هــذه الصــفحات هــذنســتطيع مــن خــالل أن نأمــل و 
تغطيــــة أهــــم جوانــــب الموضــــوع بالدراســــة، ومــــن ثمــــة تقــــديم مشــــروع بحــــث نــــدعوا مــــن خاللــــه  

أهملــوه منــذ عقــود وهــو اإلعتــراف المســارعة لتــدارك مــا لــى ة إمكتبــالالقــرار ومســؤولي حاب صــأ
، التحـديات االسـتمرار ومواجهـةالتميـز و أنهـا مفتـاح بالموارد البشرية كمصدر أساسـي للمعرفـة و 

، تثبــت مــا صــح فيهــا وتصــحح دراســات أخــرى مســتقبليةفــي أن تتبــع هــذه الدراســة بوأملنــا كبيــر 
  .ومن الشيطان اء اهللا، وٕان أصبت فمن اهللا وٕان أخطأت فمن نفسيإن شأخطاءها 



 

 

  :الباب األول
  المكتبات الجامعية  توجه
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  الجامعية أحمد عروة. لتعريف بمكتبة دا .1.1

وتحسين خدماتها بما يتماشى مع المفاهيم العلمية " أحمد عروة"الدكتور  ةمكتب إن تطوير
الجديدة والتقنيات الحديثة المطبقة في المكتبات الجامعية من خالل تبني مفهوم اإلدارة 
العلمية للمعلومات سمح لها بتقديم خدمات كمية ونوعية  تقارب ربما احتياجات المستفيدين 

تطلعات الجامعة وسمعتها في ميدان البحث العلمي، من خالل ورغباتهم وتكون في مستوى 
االستفادة من التجارب الرائدة في هذا المجال سواء أكان ذلك محليا أو على المستوى العربي 

  .أو الدولي ، وهذا في إطار اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة بالجامعة

  مكتبةالتأسيس  .1.1.1

أنشئت جامعة األمير عبد  1984أوت  04بتاريخ  بموجب المرسوم الرئاسي الصادر
القادر للعلوم اإلسالمية وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي 

 .وتخضع لوصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بناية المكتبة جاهزة مما  لم تكن 1984 وابتداء من تاريخ تدشين الجامعة في سبتمبر 
االستعانة بقاعة كبيرة من قاعات الطابق السفلي للجامعة وحولته  إلىاضطر اإلدارة آنذاك 

تم  1993سنوات، وفي سبتمبر سنة ) 09(مكتبة مؤقتة دام استعمالها حوالي تسع  إلى
 م اإلسالميةاألمير عبد القادر للعلو  سميت مكتبة جامعة "التدشين الرسمي لمكتبة الجامعة و

 /1989 الفترةخالل باسم الدكتور أحمد عروة رحمة اهللا عليه الذي تولى رئاسة الجامعة 
  )1("العلميةيرا إلسهاماته دعرفانا وتق 1991

  أهداف المكتبةرسالة و  2.1.1.

الرســـالة هـــي الوثيقـــة األساســـية للمكتبـــة والتـــي تحـــدد االتجاهـــات العامـــة لهـــا، تشـــرح أوجـــه 
فهــي تعبــر . اختالفهــا مــع المكتبــات األخــرى المنافســة فــي المجتمــع الجــامعي الــذي تعمــل فيــه

 

                                                  

  : متاح على]. على الخط. [التعريف بالمكتبة.جامعة االمير عبد القادر   (1)
<http://www.univ-emir.dz/bibliotheque.htm> )12  2008ماي(  
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بشكل عـام عـن الفلسـفة التـي تتبناهـا المكتبـة لتحقيـق األهـداف األساسـية التـي تسـعى لبلوغهـا، 
  )1(.عامة يمكن تحقيقها في ظل الموارد الحالية وتتضمن أهدافا

التي أصبحت تمثل نظام معلومات ، و الحديثة للمكتبات الجامعية ضمن التوجهاتو 
ين بنوعية جيدة من المعلومات المالئمة فيدهدفه الرئيسي تزويد المست ؛متخصص
في إغناء وتطوير  ة،المكتبيحديثة للمهنة وذلك باإلعتماد على األساليب ال لتخصصاتهم،

وكذلك العمل على تزويدهم بمهارات  وتوجهات المستفيدين،بما يتناسب المكتبة صادر م
 ا،أكثر فائدة وأسهل إستخداميكون البحث عن المعلومات والعمل على تطوير نظام معلومات 

العمل ضمن هذا السياق فإن  إلىوسعيا منها  .وسائل التكنولوجيا الحديثةتتيحه  ماغالل باست
مكتبة الدكتور أحمد عروة لجامعة األميرعبد القادر للعلوم اإلسالمية تحاول تسخير كل 
الوسائل البشرية والمادية المتاحة لتحقيق أهداف المكتبة وتقديم خدمات نوعية ضمن 

  .علميةمواصفات 

 ،مفاهيم العلمية الجديدةتحسين خدماتها بما يتماشى مع الو  تطوير إلىكما تسعى المكتبة 
من خالل تبني مفهوم اإلدارة العلمية  ؛والتقنيات الحديثة المطبقة في المكتبات الجامعية

 ،تلبي إحتياجات المستفيدينالتي جودة الكم و بالتقديم خدمات  هالمما يتيح  .للمعلومات
خالل  منوذلك  .وتكون في مستوى تطلعات الجامعة وسمعتها في ميدان البحث العلمي

. يدولكذا المحلي والعربي و على المستوى الاإلستفادة من التجارب الرائدة في هذا المجال 
قابلة ها ما يجعلب مكتبة،للات المادية والبشرية المتاحة ياإلمكانيبقى هذا ضمن حدود و 

  )2(.للتحقيق على أرض الواقع

فإن الغاية األساسية من تسخير كل الموارد المادية والبشرية التي تملكها  موملى العوع
التي تسعى إليها المكتبات الجامعية والتي  هدافاألتحقيق الدكتور أحمد عروة هو مكتبة 

 

                                                  
. ص. 2000،ا�4ار ا�1!م���: ا7س4�Fری�. ا�� ��� ا����ا���� وإ��اد ا��� ا����ا����. أ&#&�F، م/C�D م>�#د(1) 
111.  
 : على متاح]. على الخط. [المكتبة الجامعية.جامعة االمير عبد القادر   (2)

<http://www.univ-emir.dz/bibliotheque.htm> )12  2008ماي(  
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  :)1(ما يليشارة نذكر منها على سبيل اإل

لمناسبة والتي تساهم في دعم وتطوير اختيار وتوفير والمواد المكتبية المختلفة وا - 
  .المناهج الدراسية المقررة في الجامعة

  .تيسير سبل الدراسة والبحث من خالل توفير المصادر الالزمة -
  .تنظيم المجموعات من خالل إعداد الفهارس إلرشاد المستفيدين -
  .ةتدريب المستفيدين على حسن استخدام المكتبة ومصادرها وخدماتها المختلف -
  .العمل كمركز لحفظ وتوزيع البحوث والدراسات التي يقوم بها المجتمع األكاديمي -
إصدار النشرات والدوريات والبيبليوغرافيات التي تساهم في تيسير البحث وتعطي  -

  . مجتمع المستفيدين معلومات عن أهم أنشطة المكتبة ومنجزاتها
  .وخاصة األكاديمية منهاتطوير عالقات التعاون مع المكتبات األخرى  -

  للمكتبةالهيكل التنظيمي 3.1.1. 

يســــــتخدم الهيكــــــل التنظيمــــــي لدراســــــة وتخطــــــيط الترتيبــــــات التنظيميــــــة بالمكتبــــــة أو مركــــــز 
المعلومــــات، ويبــــين تجميــــع االنشــــطة الرئيســــية فــــي إدارة أو وحــــدات إداريــــة موضــــحا خطــــوط 

  )2( :لك فهو يحدد األمور التاليةوبذ. السلطة والمسؤولية بينها
 .المناصب اإلدارية المختلفة �
 .السلم اإلداري أو التسلسل الرئاسي �
 .في المكتبة الوحدات اإلدارية بينتنسيق األعمال  �
 .اللجان المستخدمة �
 .العالقات التنظيمية �

 

                                                  

  .26.ص. 2002جامعة اإلسكندرية، : اإلسكندرية . دراسات في المكتبات والمعلومات. السيد النشار، السيد   (1)
المكتبة األكاديمية، : القاهرة. 2.ط. اإلدارة العلمية للمكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات. الهادي، محمد محمد   (2)

  .199.ص. 1990
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 .خطوط إنسياب السلطة من أعلى على أسفل والعكس �
الرئيســـية  الهياكـــل التنظيميـــة؛ البســـاطة وبيـــان العالقـــاتمـــن الشـــروط الواجـــب توفرهـــا فـــي و 

وفيمــا يلــي  .فحســب حتــى يســهل فهمهــا مــن قبــل المــوظفين فــي المكتبــة أو مركــز المعلومــات
  :أحمد عروة الجامعية.لمكتبة دالهيكل التنظيمي 

  

 



  

 

  
  

  

  

  مدير المكتبة

 الخدمات  العلمية التقنيةالمصالح  األقسام

 مصلحة التوجيه واإلعالم مصلحة البحث الببليوغرافي مصلحة المعالجة  مصلحة اإلقتناء

 اإلدارية المصالح

 التسيير اإلداري للمكتبة �

 تنظيم شؤون العمال �

 الدوريات �

 شيوخمكتبة ال �

 المخطوطات �

 مقارنة األديان �

 المكفوفين �

 اإلعالم اآلليمصلحة 

 المكتبة اإللكترونية �

 المكتبة الرقمية �

 اإلنترنيت �

 

  ]إناث / ذكور[ رة الخارجية اإلعابنك  �
 ]إناث / ذكور[ ع جقاعة المطالعة والمرا �

 اإلعالم داخل المكتبة  �

 التنشيط والتوجيه �

 التزويد �

 التبادل والهبات �

 الجرد �

 الفهرسة  �

 التصنيف �

 التكشيف �

 فهارس �

 قوائم الببليوغرافية  �

 اإلحاطة الجارية للمعلومات �

  الجامعية" أحمد عروة . د" الهيكل التنظيمي لمكتبة : شكل 
 إعداد الطالب: المصدر

 تسيير النظام اآللي �

 تطوير البرامج وتحديثها �

 الصيانة �
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  المركزية أقسام المكتبة: أوال

مدير المكتبة الذي يتولى  ؛حمد عروةالهيكل التنظيمي لمكتبة الدكتور أيتربع على رأس 
ويساعده في تأدية مهامه مجموعة من  شراف على مختلف الوظائف والمصالحالتسيير واإل

   :األقسام تسهر على السير الحسن لخدمات المكتبة وهذه األقسام هي

يتولى المهام اإلدارية الخاصة بتسيير مختلف مصالح المكتبة،   :القسم اإلداري �
تنظيم شؤون العمال اإلدارية والمستفيدين من المكتبة، ويتواله المدير المكلف  إلىباإلضافة 
  .المكتبة ومتصرف إداري ربتسيي

مصلحة االقتناء، مصلحة  :أربعة مصالح وهيتشمل : األقسام العلمية والفنية �
إذ تشترك مع بعضها في معالجة  .بليوغرافي، مصلحة التوجيهيالمعالجة، مصلحة البحث الب
وتساؤالت  استفساراتوكذا اإلجابة على  .ورسائل جامعية ،دوريات، األوعية الفكرية من كتب

     .أعمال التصنيف والفهرسة، وتتضح أساسا في وغيرها من المهام... ،رواد المكتبة

فهو أداة الربط  ؛وهو همزة الوصل بين كل أقسام ومصالح المكتبة : قسم اإلعالم اآللي �
 إلىباإلضافة  ،التي توفر برامج المعالجة والتسيير واإلعارة ،بينها من خالل الشبكة المحلية

  .شبكة االنترنيتلمعلومات في إطار ربط المكتبة بقواعد ا

  أحمد عروة. د مكتبةفروع : ثانيا

ليلبي حاجات المستفيدين من مختلف  1993هذا القسم سنة  أنشئ: تقسم الدوريا �
النشرات و عناوين الدوريات المتخصصة والشاملة كما يتضمن هذا القسم الرسائل الجامعية 

  .لخإ...الملتقياتأوراق و البحوث و األدلة و التقارير و 

، والتي في مكتباتهم الخاصةعلماء الو  خو يشالما جمعه  أحسنتضم  : شيوخال مكتبة �
  .المعرفةو خدمة العلم مكتبة كهبات لالليها تحصلت ع

مخطوط في  719تعالج حوالي و ستطاعت المكتبة أن تجمع ا: قسم المخطوطات �
  .التحقيقو حظه من الدراسة  يأخذالكثير منها لم  ،العلومو المواضيع  مختلف

كتب و مل هذا القسم على القواميس والموسوعات تيش: مقارنة األديانو قسم المراجع  �
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  .النادرة في مجال مقارنة األديان الكتبو  المراجع

   .الدوريات بخط البرايلو يضم هذا القسم مجموعة من الكتب  :المكفوفين قسم �

األمير عبد  نترنيت مكسبا آخر لمكتبة جامعةويعتبر قسم خدمة اإل :نترنيتاإل  قسم �
ونية لوثائق اإللكتر افيما يتعلق ب طلبة الدراسات العليا احتياجاتالقادر فهو يعمل على تلبية 

  .نترنيتاإلالمتاحة عبر شبكة 

يشتمل هذا القسم على مجموعة من الحواسيب، وضعت أساسا : لمكتبة اإللكترونيةا �
 199توفر على يو . المخزنة على الوسائط الالورقيةالمعلومات من المستفيدين  لتلبية حاجات

علوم شرعية، لغة، تمثل أنواع مختلفة من المعرفة العلمية من كاسيت؛  25و وطغمض قرص
   .إلخ...فلك تاريخ،

 أهمية إلىحمد عروة الجامعية في وقت مبكر أ. تنبهت مكتبة د: الرقمية كتبةمال �
ناء أتمتت عملياتها الفنية وب إلىفسارعت  ،توظيف تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدماتها

. 1995سنة  تم تشغيل الشبكة المحلية للمكتبة كما، 1992منذ النظم اآللية المناسبة لذلك 
المكتبة الرقمية  تقديم األفضل لمستفيديها، بدأ التفكير في مشروعبوفي سعيها نحو التميز 
د دراسة جدوى اعلى مكتباتنا الجامعية، ورغم ذلك تم إعد احديث االذي أعتبر موضوع
لتقديم  GIGA-MEDIA موردالالجامعة عرضا من ثم تلقت  ،2002للمشروع في بداية سنة 

  .خدماته وخبرته في سبيل تجسيد المشروع ووضعه حيز التطبيق

مختلف جوانبه من  الذي يضبط مواصفات المشروع بكامله ؛وكنتيجة النعدام دفتر الشروط
مع المورد  المكتبة المتابعة للمشروع صعوبة تعامل لجنة إلىإضافة . التقنية والعلمية

فطبيعي أن النظام لم يلبي  طرف لخصوصيات عمل الطرف اآلخر، م كلفهّ عدم تل ؛الخاص
إال أنه تم ) مالية، فنية، تقنية، قانونية، لغوية(ورغم تعدد المشاكل  .المكتبة احتياجات
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  )1( .مكتبة رقمية في الجزائر في العلوم اإلسالمية مشروع أولطالق إن

وأتاحت البحث البيبليوغرافي  ،04/03/2006وبدأت االستفادة الفعلية من خدماتها بتاريخ 
 06عن طريق فهرس إلكتروني ضمن شبكة محلية تغطي كامل أقسام المكتبة، فوزعت 

قاعة الدوريات ومكتبة األساتذة، وتولى مهمة تسييرها و حواسيب على مستوى قاعة المطالعة 
المكتبة وبلغ رصيد هذه  "فريق عمل مكون من أخصائيين في علم المكتبات واإلعالم اآللي"

  )2(.عنوان 2065 حوالي

  فريق العمل بالمكتبة 4.1.1.

إن فرق العاملين بالمكتبة هم العامل الحاسم في نجـاح أو فشـل المكتبـة فـي تسـيير مواردهـا 
والمكتبـــي هـــو الوســـيط  .بالكيفيـــة المحققـــة ألهـــدافها اإلســـتراتيجية علـــى كافـــة أشـــكالها وأنواعهـــا

المتمثــل أساســا فــي تلبيــة حاجــة  األساســي والوســيلة األساســية لتحقيــق رســالة وأهــداف المكتبــة
  .جمهور المكتبة من المعلومات والمعرفة عبر مختلف الخدمات التي تقدمها

ع و أقســام وفــر  تســيير ســهر علــىيعلــى فريــق عمــل تتــوفر  أحمــد عــروة الجامعيــة. دمكتبــة و 
عامــل؛  56المتكـون مـن و ، مــدير وصـوال إلـى األعــوانبالة دايـبهـا، واردويتكفـل بــإدارة م المكتبـة
بطاقـة تعريفيـة بـأهم الخصـائص الشخصـية وفـي مـا يلـي  .عامل دائـم والبقيـة مـؤقتين 44منهم 

والوظيفيــة والتأهيــل العلمــي والخبــرة للعــاملين بالمكتبــة، معتمــدين فــي عرضــنا علــى مــا حصــلنا 
  .المكتبة إضافة إلى مدير عامل 31: المسترجعة والصحيحة لـ االستبيان استماراتعليه من 

  السمات الشخصية :أوال

 

                                                  

من األتمتة إلى المكتبة : احمد عروة لجامعة االمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية. مكتبة د. عكنوش نبيل، كريم مراد  (1)
- 14(الملتقى الوطني حول البرمجيات الوثائقية في المكتبات الجامعية بين الواقع واآلفاق. جامعة أحمد خيضر. الرقمية
  )، بسكرة2006فيفري 15
  .07.ص. 05/03/2006 :النصرجريدة . تدشين مكتبة رقمية بجامعة األمير عبد القادر  (2)
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الجــنس والعمــر مــن المتغيــرات المــؤثرة فــي الفــرد مــن حيــث  الشخصــية لألفــراد مثــللســمات ا
عـــروة أحمـــد . بمكتبـــة دين المتغيـــر ين ذاتوجهاتـــه وردود أفعالـــه، األمـــر الـــذي يـــدفعنا لتحديـــد هـــ

    .  هماوتوزيع العاملين حسب
 الجنس �

األفــــراد إزاء العديــــد مــــن المشــــاريع  اســــتجاباتعــــادة مــــا يكــــون الجــــنس متغيــــر مــــؤثر علــــى 
مــن  حيــثاإلسـتجابة بــين الجنســين؛  فــروقتحديــد فــي سـاعد ممتغيــر  فهــو .ةوالمبـادرات الجديــد

درجـة إسـتعداد تحديد إسـتراتيجيات مختلفـة فـي التعامـل معهـم إذا مـا ظهـرت فروقـات فـي  شأنه
  .أحمد عروة الجامعية .بمكتبة د العاملين الذكور بالمقارنة مع اإلناث

وكمــا هــو مبــين فــي الجــدول أدنــاه فــإن الفئــة  .عــاملين مــن كــال الجنســين تضــمالمكتبــة  ان
وهـــذا طبيعـــي فـــي مثـــل هـــذا . ي العـــاملين بالمكتبـــةالغالبـــة هـــي فئـــة اإلنـــاث حيـــث يمثلـــون ثلثـــ

التخصــص المقصــود مــن طــرف اإلنــاث؛ إضــافة إلــى أن اإلنــاث يمثلــون النســبة األكثــر نجاحــا 
وليس مـن الغريـب فـي قسـم علـم المكتبـات بجامعـة منتـوري أن . في شهادة البكالوريا في بالدنا

  .في معظم قاعات الدراسةعّد الذكور على األصابع نستطيع 

 توزيع العاملين حسب الجنس: جدول 

G�Hارات ا��وی: ا�'#J3ا� :�Fا��  

� 37.5 12 ذآ
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الفئـة و ، كما هو موضح في الجـدول أدنـاه يتوزع العاملين بالمكتبة على فئات عمرية مختلفة
قــل ت يلــيهم مــنو ،  37%حيــث يمثلــون نســبة ســنة 49 وســنة   40بــين تتــراوح أعمــارهماألكبــر 
 حيثفوق أعمارهم الخمسين ت الذينقل فهم أما النسبة األ ، 29.6%بنسبةسنة  31عن  أعمارهم

وٕاذا مـا . أعمـارهم وايحـدد لـم أفـرادأن خمسـة  حـين فـيالمجيبـين،  من فقط 07.4% نسبتهم جاءت
، وبمــــا أن أصــــحاب ســــنة 38اي حــــوالي  ســــنة 37.85ســــنجده متوســــط أعمــــار العــــاملين حســــبنا 

والشــعور  النضـجاالربيعـين سـنة هــم الفئـة الغالبــة؛ فنقـول أن العــاملين بالمكتبـة هــم فـي مرحلــة 
كـون المكتبـة ستسـتفيد مـنهم  ؛مغـنم فـيهم إضافة إلى أن اإلسـتثمار. وفترة اإلستقرار بالمسؤولية
 تنوًعا هناك أن على تدلائج السابقة النتكما أن . أحسنة تكوينهم ما إذا ينادمالق قدينخالل الع

 غالبيــة اتجاهــات علــى التعــرف يتضــمن ألنــه الدراســة خــدمي التنــوع ، وهــذاالعــاملينأعمار  فــي
  .العمرية المستويات

 العمر حسب العاملين توزيع: جدول 

 النسب الصحيحة المؤويةالنسبة  التكرار  فئات العمر

حة
صحي
ت 
جابا
إ

 

 29.6 25.0  08  أ"� أو �3=30 
 25.9  21.9 07  وأ"� �3= 40  إ���3=    30أآ�� م
 37.0 31.3 10 وأ"��3=  50 �3=  إ��   40أآ�� م

    07.4  06.3  02  50أآ�� م

 100.0 84.4 27 المجموع

  15.6 05  عدم اإلجابة

   100 32 المجموع

  

  خصائص الوظيفة: ثانيا

يشغل العاملين بالمكتبة وظائف مختلفة، بحسب المناصب التـي يتقلـدونها، والمصـالح التـي 
  .ذلكتفصيل ما يلي يعملون بها، وفي 

 

 اإلداري منصبال �
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اإلداريـة  ،متنوع موزع على مختلـف المناصـب المتخصصـةتشتمل المكتبة على فريق عمل 
وفـــي الجـــدول التـــالي تفصـــيل بهـــذه المناصـــب مـــع اإلشـــارة إلـــى الفـــرق بـــين المجتمـــع ، والتقنيـــة

دراســة، فــي تغطيــة أهــم المناصــب اإلداريــة بالتــم  هاألصــلي ومجمــوع المبحــوثين، أيــن يظهــر أنــ
ح هم األعوان؛ ويمكننا إرجاع ذلـك إلـى بالرفض الصري أداة البحثواجهت حين أن الفئة التي 
نفسهم، كون الدراسات السابقة التـي أجريـت بالمكتبـة عـادة مـا تهـتم بالمناصـب أعدم ثقتهم في 

علــى الــرغم  مــن أنهــم يمثلــون الصــفوف األماميــة . اإلداريــة والمتخصصــين وتهمــل هــذه الفئــة
 اوفــي هــذ. جاب للدراســةومــع ذلــك فــإن أكثــر مــن نصــف عــددهم  قــد إســت. للمكتبــة أو واجهتهــا

كــونهم يمثلــون نســبة  ســنقبل أن إســتجاباتهم ســتعبر علــى اإلســتجابات الكليــة لهــذه الفئــة طــاراإل
   .منهم  54.5%

 المنصب اإلداري حسب العاملين توزيع: جدول 

  المنصب     
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  44  22  03  01  02  02  05  03  05  01  مجتمع العاملين

  32  12  02  01  01  02  05  03  05  01  ونالمبحوثالعاملون 

  

 المصلحة �

وفـــي الجـــدول التـــالي توزيـــع العـــاملين حســـب  ،تضـــم المكتبـــة عـــدة مصـــالح ســـبق تفصـــيلها
ســـبق التـــي كمـــا يظهـــر فـــي الجـــدول فـــإن بعـــض االقســـام أو الفـــروع و  .مصـــالح وأقســـام عملهـــم

لـم  )...،قسـم المكفـوفين، قسم المراجـع ومقارنـة األديـان (دراجها في الهيكل التنظيمي للمكتبة إ
   .      عاملينويرجع ذلك إلى إزدواجية المهام عند بعض ال 4جدول يتضمنها 

 المصالح حسب العاملين توزيع: جدول 
م  (�وع ا�����=  ا�����= ا���آ;ی=  :ا����3 ج م
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  32  04  01  05  06  03  01  01  05  04  02  لتكرارا

 :�Fا��
 ا�J3وی:

06.3  12.5 15.6 03.1  03.1  09.4  18.8  15.6 03.1 12.5  100  

  

  الخبرة: ثالثا

 ألن ،نحـو األشـياء األفـراد اتجاهات في المؤثرة العوامل أكثر من الخبرة أنفيه   شك مما ال 

 سـلبية أو إيجابيـة تكـوين اتجاهـات فـي كبيـر حـد إلـى تسـهم تجاربـه عبـر المتراكمـة الفـرد خبـرات

  .معين موضوع نحو

 الخبرة اإلجمالية �

 خبراتهم تتراوح الذين األفراد مقدمتها في ءاج مختلفة، عملية خبرات أفراد ذوي تضم المكتبة 

؛ عـاملينمـن جملـة ال 31.3%يمثلون مـا نسـبته  والذين سنوات أو أقل 10 سنوات  إلى  5بين  ما
  .التالي الجدول من يتضح كما

 سنوات الخبرة اإلجمالية حسب العاملين توزيع: جدول 

 النسبة المؤوية التكرار فئات سنوات الخبرة

  28.1 9  *ات�53 أ"� م

 31.3 10 وأ"� *ات�3 10  إ��  *ات�3 5� مdأآ

 15.6 5 وأ"� =�153  إ�� *ات�103 � مdأآ

�أآd   25.0  8 15م

  100  28  المجموع

  

العـــاملين يتوزعــــون بنســـب متقاربــــة علـــى بقيــــة أن غالبيــــة أعـــاله يتضــــح مـــن الجــــدول كمـــا 
ثـم مـن تفـوق خبرتـه ،   28.1%يمثلـون نسـبة سـنوات5   عـن تقـل خبـرتهمحيث أن الـذين  ؛الفئات
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والـذين يمثلـون  سـنة15  إلـى سـنوات11   يليهم الـذين تتـراوح خبـراتهم مـابين، 25%سنة بنسبة  15
  .لترتيبا في مؤخرة 15.6% النسبة األقل بـ
 ؛ســـنة 11اي حـــوالي  10.62 هـــوبالمكتبـــة  الخبـــرة اإلجماليـــة للعـــاملينمتوســـط إذا علمنـــا أن 

فيمــا تتجـــاوز ســنة،  11أقــل مــن  تهمخبـــر  أي أكثــر مــن نصــف العــاملين 59.4%ح أن يتضــس
حيـــث يمكننـــا القـــول أن النصـــف األول لديـــه . خبـــرة النســـبة المتبقيـــة متوســـط الخبـــرة اإلجماليـــة

فرصــة كبيــرة لإلســتفادة مــن ذوي الخبــرات الطويلــة فــي مجــال علــم المكتبــات إذا مــا تــم تطبيــق 
  . احمد عروة الجامعية. مبادئ إدارة المعرفة بمكتبة د

 العمل بالمكتبة �

أحمــد عــروة علــى خبرتــه المتوســطة، فــإن هــذه الخبــر مكتســبة مــن . إن فريــق العمــل بمكتبــة د
ويظهـر ذلـك مـن . العمل بنفس المكتبة؛ أي أن غالبية العاملين بدايتهم كانت مـن هـذه المكتبـة

فتــرة والجــدول المبــين أدنــاه، كمــا أن متوســط   5خــالل التقــارب الكبيــر بــين النســب فــي الجــدول
 تهموات، وهـو قريـب جـدا مـن متوسـط خبـر سن 10اي حوالي   09.8 هو عاملينلل بالمكتبةالعمل 

يظهـر بـأن هنـاك اسـتقرار ، وهـذا  سـنة 11المقـدر بــحوالي و اإلجمالية في مجـال علـم المكتبـات 
  .أحمد عروة. مكتبة دالوظيفي للعاملين في  نتماءاإل العاملين، كما توضحوظيفي بين 

 العمل بالمكتبة مدة حسب العاملين توزيع: جدول 

 النسبة المؤوية التكرار عمل بالمكتبةفئات سنوات ال
  31.25 10  *ات�53 أ"� م

 31.25 10 وأ"� *ات�3 10  إ��  *ات�3 5� مdأآ
 15.6 5 وأ"� =�153  إ�� *ات�103 � مdأآ

�أآd   21.9 7 15م

 100.0 32 المجموع

   

 بين المصالح تحويالت العاملين �

يعتبـــر نقـــل أو تحويـــل العـــاملين بـــين المصـــالح واألقســـام مـــن مصـــادر الخبـــرة المهمـــة التـــي 
تساهم في تحقيق الفهم والوعي الوظيفي لدى العاملين وكذالك تسـاعد علـى تنسـيق اإلجـراءات 
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كمــا يالحـظ فــي الجــدول المــوالي فـإن ثلثــي العــاملين بالمكتبــة ســبق ، و والعمليـات بــين المصــالح
حركـــة  نأممـــا يعبرعلـــى  .تحقـــق ذلـــك للثلـــث البـــاقيلـــم يلهـــم وأن عملـــوا بمصـــالح أخـــرى فيمـــا 

   . أمر إنتبهت إليه قيادة المكتبة ومارسته مع فريق العمل بالمكتبة الموظفين بين المصالح

 عاملين بين المصالحال تحويل: جدول 

6����Bوی: التكرار ت�,ی2 ا�J3ا� :�Fا��  

 37.5  12  ال

  62.5  20  نعم

  100  32  المجموع

   

   المؤهالت العلمية: رابعا

ستجابات األفراد نحـو التغييـر والتحسـين، فلـيس المـتعلم ا فيأثر كبير  ةالعلميإن للمؤهالت 
 اتجاهـات تكـوين فـي كبيـر حـد إلـى تسـهم وخبـرات قيًمـا األفـراد يكسـب العلـم ألنكـاألمي؛ 
سنحاول تحديد هـذه المتغيـرات عنـد العـاملين بمكتبـة  الذ .وع محددموض نحو سلبية أو إيجابية
  :أحمد عروة من خالل العناصر التالية. د

 تعليميالستوى الم �

 الثانويةستوى م يحملون الذينة ترتيب العاملين حسب مستواهم التعليمي مقدميأتي في 
من   %59.3فيما يعتبر ما نسبتهم  .%34.4بلغت النسبة التالي، حيث  الجدول من يتضح كما

، والشهادة الجامعية %28.1 من حملت شهادة اليسانس( اصحاب مستوى الجامعيالعاملين 
ما أن مدير المكتبة لديه مستوى الدراسات ك .)%15.6بنسبة قدرها  DUEAللدراسات التطبيقية 
وبناًء على ذلك . )درس السنة األولى ماجستير ولم يقدم رسالة التخرج( التمهيدية ماجستير

  .جيدمكتبة يالحظ أن المستوى التعليمي للعاملين في ال
 المؤهل العلمي حسب العاملين توزيع: جدول 

  النسبة المؤوية التكرار المستوى العلمي

 3.1  1  ماجستير
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  28.1  9  ليسانس

  15.6  5  .ت.د.ج.ش

  12.5  4  تقني سامي

  34.4  11  ثانوي

  6.3  2  إبتدائي

  100.0  32  المجموع

   

 مجال التخصص �

تخصصــي علــم المكتبــات واإلعــالم اآللــي فــي  خــالل بيانــات الجــدول أدنــاه أنيتضــح مــن 
وذلك للطبيعـة    %21.9بنسب متساوية تقدر بـ ة ترتيب العاملين حسب مجال تخصصهم مقدم

ات تخصصـــأصـــحاب النشـــاط المكتبـــة التـــي تحتـــاج متخصصـــين فـــي هـــذا المجـــال، أمـــا نســـبة 
من العاملين لـم يبلغـوا مراتـب التخصـص فهـم مـن  %40.7فترجع قيمتها الكبيرة إلى أن اإلخرى 

  .أصحاب مستوى التعليم الثانوي واإلبتدائي

 توزيع العاملين حسب مجال التخصص الدراسي: جدول 

  النسبة المؤوية التكرار جال التخصصم

  21.9  7  علم المكتبات

  21.9  7  اإلعالم اآللي

  6.3  2  اإلدارة

  50.0  16  تخصص آخر

  100.0  32  المجموع

   

 

  الدورات التدريبية �

إذا نجــح التــدريب  فيد منــه فائــدة عظيمــة وذلــكســتتمــن التــدريب و ى ثــر تُ يمكــن أن كتبــة إن الم
صـــقل مهـــاراتهم وتعميـــق ب فـــي تكـــوين األفـــراد المناســـبين وتهيئـــتهم لألعمـــال التـــي ســـيتولونها،

إذ يترتـــب علـــى ذلـــك نضـــج الثـــروة  .أفكـــارهم وتنميـــة دوافعهـــم وزيـــادة الحمـــاس والتنـــافس بيـــنهم
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المناسبة والكفاءات الالزمة الستغالل الموارد  ورقيها واحتواؤها على العناصربالمكتبة البشرية 
لـى في المـدى القصـير والبعيـد إكتبة توصل المتإنتاجيتها وبذلك  المادية المتاحة وتنميتها ورفع

وفـي  )1( .جمهـور المسـتفيدينرفاهيـة تحقيـق والتي يجمعهـا هـدف كبيـر وهـو ، المتنوعة اأهدافه
  .أحمد عروة الجامعية. الجدول التالي توضيح لهذا المفهوم في مكتبة د

 توزيع العاملين حسب إشتراكهم بدورات تدريبية: جدول 

  المؤويةالنسبة  التكرار عدد الدروات

  84.4  27  عدم اإلشتراك

  12.5  4  واحدة دورة

  3.1  1  دورتين

  100.0  32  المجموع

تدريبيـة لـم يحصـلوا علـى دورات  %84.4 أيالعـاملين  أن غالبيـةأعاله  تشير بيانات الجدول
تدريبيــة لــم يتعــد أحســنهم ورات البقيــة القليلــة المتحصــلة علــى دو . طيلــة مــدة عملهــم فــي المكتبــة

رغـــم مـــا يشـــهده  عـــاملين بالمكتبـــةالبتـــدريب الهتمـــام لعكـــس الجانـــب الســـلبي ا يوهـــذ. الـــدورتين
والتــي تفــرض علــى المكتبــات الجامعيــة إعــادة  ،تخصــص علــم المكتبــات مــن تطــورات ســريعة

  .رسكلة قواها العاملة وذلك من خالل الدورات تدريبية وبرامج التكوين المستمر لهم

 

                                                  

معهد اإلدارة العامة، : الرياض. مدخل علمي لفاعلية األفراد والمنظمات: التدريب والتطوير. عبد الوهاب، علي محمد  (1)
  .17.ص. 1981
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  تحت مجهر الباحثين الجامعية أحمد عروة. د مكتبةخدمات  2.1.

  الجامعية مكتبةالب تسويق خدمات المعلومات 1.2.1.

تدبير المبادالت "  أنه اعتبارعلى  أهمية التسويق بالنسبة للمكتبات الجامعيةمن  انطالقا
 االستجابةبين نظم المعلومات وبين المستفيد منها بغرض تحقيق أهداف األولى في 

المادية والمهنية  هاتوجيه إمكاناتتوجب على المكتبات  ،ولتحقيق ذلك ؛)1("الثانية الحتياجات
إستراتيجيات التركيز على العمل وفق  مستفيديها ثم احتياجاتنحو تحديد  اهتمامهاوكل 
حقق رضى جمهور مواصفات تبمنتجات وخدمات م يتقدل االحتياجاتتتماشى مع تلك خاصة 
  .يهامستفيد

أحمد . مقاربة تسويقية لمكتبة د ∗بن عميرةعبد الكريم طالب القدم وفي هذا الموضوع، 
المكتبة،  اتجاهتقصي وجهات نظر المستفيدين من خدمة المعلومات  ،عروة محاوال في ذلك

نجملها  نتائجللتعرف على مظاهر القصور وسبل تفاديها، وقدم الباحث مجموعة كبيرة من ال
  )2(:في النقاط التالية

النظام المطبق بالمكتبة ال يمثل عائقا أمام فئات المستفيدين لكنهم يطالبون بتعديله  �
  .مرونة حتى يكون أكثر

  .الفهارس اإللكترونية أهم وسيلة بحث بالنسبة للمستفيدين �
  .جميع المستفيدين احتياجاتال تلبي اإلعارة الداخلية  �
  .ال يعرف المستفيدين خدمة اإلحاطة الجارية والبث اإلنتقائي للمعلومات �
الة المراجع في ح إلىن يعتبرون المكتبي هو القناة المساعدة للوصول يرغم أن المستفيد �

 

                                                  

 .المعرفة في الوطن العربي، أية تحديات في مستهل االلفية الثالثة؟/وخدمات المعلوماتمنتوجات  .ابن الخياط، نزهة  (1)
. 2003جامعة الشارقة،: الشارقة.تنمية القوى العاملة وتحديث المكتبات ومرافق المعلومات العربية :كتاب الوقائع: في
  .469.، ص2.مج

  .ر سابق لمكتبة األمير عبد القادرمعة تبسة؛ مديماجستير علم المكتبات، أستاذ بجا: عبد الكريم بن عميرة  ∗
مكتبة جامعة األمير عبد القادر للعلوم : تسويق خدمات المعلومات بالمكتبات الجامعية. بن عميرة، عبد الكريم  (2)

  .200 -192. ص.ص. 2006قسنطينة،  ماجستير، علم المكتبات، جامعة منتوري، .اإلسالمية نموذجا
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  .ال يلجؤون إليه همأكثر  أنإال  اصعوبة إيجاده
رحابة الصدر والتعاون مع اآلخرين والثقافة الواسعة من أهم الصفات التي يعزى إليها  �

  .نجاح عالقة المكتبي والمستفيد
 .يمكتبال إالال يعرفون إذ  ،غياب صورة أخصائي المعلومات في أذهان المستفيدين �
تلفة مثل خألنشطة تسويقية عديدة؛ لكنها تأخذ تسميات مممارسة المكتبة الجامعية  �

وأخرى؛ بما يجعلها  ...دراسة المستفيدين، اإلعالن عن المقتنيات الجديدة، إقامة المعارض،
 .لألنشطة التسويقية ماءهاتانتجهل 
من األنشطة التسويقية التي  فادةستاالجمهورها دون  إلىالمكتبة التوجه باإلنتاج  تحاول �

   .  نسب دون بذل جهد في تسويقهااأل اتراهخدمات البداية بالتسويق؛ فتقدم تركز على 

المكتبة لم تستطع بعد  أنتقر بالباحث في خاتمة بحثه العامة التي خلص إليها نتيجة الو 
المستفيدين؛ ما دامت فئة منهم غير راضية عن الخدمات المقدمة من طرف  احتياجاتتلبية 

عبر اإلعالنات، العالقات  بينهم والمكتبي؛ سواء االتصالضعف  إلىالمكتبة، ويرجع ذلك 
جهل المستفيدين ببعض الخدمات  إلىمما أدى . االتصال غيرها من قنوات العامة، أو

 ، هذا ويؤكد إستعدادهم لدفع رسوم...المقدمة على مستوى المكتبة مثل اإلحاطة الجارية
 تتوفر  ذا ماإ، ...والنشرات الببليوغرافيةمقابل مجموعة من الخدمات كالتصوير اإلستنساخ 
    )1( .فيها الجودة والنوعية بما يحقق رضاهم وفائدتهم

ترتكز على خمس  ،ت خطة مقترحةنضمتمجموعة توصيات  قدم الباحث وفي المقابل
  )2( :عناصر أساسية

 .تحديد رسالة المكتبة �
 .تحديد الخدمات الممكن تقديمها �
 .المناسبة للتعامل مع المستفيدين االتصالوسائل  اختيار �

 

                                                  

  .200. ص. المرجع السابق. بن عميرة، عبد الكريم  (1)
  .203. ص. نفسهالمرجع   (2)
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على أنظمة التغذية  دراسة إحتياجات المستفيدين وفقا للخدمات المقدمة، باإلعتماد �
 .الراجعة لمعرفة صدى الخدمة

 .دراسات ما بعد الخدمة �

  :مجموعة إقتراحات نوردها بإختصار إلىباإلضافة 

تنمية رصيد المكتبة، تدريب المستفيدين، ودراسة إحتياجاتهم،  اإلهتمام ببناية المكتبة،
يا المعلومات، وضع المستفيدين عبر كل القنوات المتاحة، إستثمار تكنولوج إلىالوصول 

  .خطة إستراتيجية للتسويق

ذه الدراسة يجد أن الباحث، لم يسلط الضوء على العاملين بالمكتبة، رغم ما والمدقق في ه
التي يجب أن  الجهود إلى يجدر اإلشارة لذا .لهذا العنصر من تأثير في العملية التسويقية

 األهداف العامة تحقيق في ودوره الفعال أدائهم بأهميةكتبة الم داخل العاملين اقناع تبذل في
تماشى وخصوصيات ت –ة مناسب ةتسويقي إستراتيجية تصميم يجب الصدد هذا وفي .للمكتبة
 أهداف تحقيق مع رضائهم على والحصول أفكار المكتبة وخططها، تسويققصد  –العاملين 
  . واألفكار الخطط لهذه تأييدهم خالل المكتبة من

 أوعية في إتاحة كتبةالم عليها تعتمد التي الموارد أهم من البشري العنصربما أن و 
 بين مباشر اتصال أو عالقة لوجود ونظرا .األخرى المعلوماتخدمات  تقديمو  المعلومات

 على يقع المعلومات ومراكز المكتبات خدمات تسويق عبء فإن .هامتلقي وبين الخدمةقدم م
 ،اإلرشاد:  أفراد مثل الجمهور،مع  المباشرة الخدمة نقاط في المتواجدين السيما أفرادها،
  .المكتبة مداخل في المتواجدين" األمن عوانأ" حتى  بل ؛...،اإلعارة ،التوجيه

 الفرد أداء يعنيه ما كلف له، المرئيعلى أساس الجزء  المكتبة ميقيّ مستفيد ال أن إلى إضافة
 جودة عن الخدمة جودة فصل يمكن ال الحالة هذه في فإنه وعليه، مباشرة معه تعاملي الذي
 دّله ألنه ؛ثقته يستحق مكتبةلعمال ا من) س( أن  عتقدالمستفيد يمما يجعل  .مقدمهاسلوك 
معه وأعطاه الفرصة للتعبير عن متطلباته  تواصل أنه أو ببحثه، الصلة وثيقة معلومات إلى

  .المكتبة بهذه لوحيدمستفيد اال أنه يشعر جعله أو ،المعلوماتية

بها  ، أن تقّيم أداء العاملينسعيها للنجاح إطار في بةيكون من الواجب على المكتا ذل
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جمهور  متطلبات مع شىايتم بما هممهارات ريتطوّ ثم تسعى ل ،وأثره على تسويق خدماتها
  .مستفيدينال

  بالمكتبة الجامعية تقييم الموارد البشرية 2.2.1.

، دراسة توجهت للبحث في كيفية جعل ∗راهيميإبأحمد طالب للدراسة السابقة قدم الوتكملة 
خدمات قادرة على التأثير في نجاح تسويق أحمد عروة الجامعية .بمكتبة د الموارد البشرية

لشامل لمواردها البشرية بحيث يمس جميع ا تقييمبوظيفة التكفلها المعلومات، من خالل 
معرفة تأثير تقييم الموارد البشرية في على الباحث عمل رتها، وقد الوظائف الرئيسية إلدا

  )1( :التالية النتائج إلىتوصل و  .مكتبةالنجاح تسويق خدمات المعلومات في 

وٕان وجد ، يكاد يكون معدوماف تقييمأما عن الو في المكتبة إدارة الموارد البشرية ضعف   �
  .بالشكل الالزم غير متحكم فيه وفه

 العاملين فيهاكفاءة  عنال رضى جمهور المستفيدين عن خدمات المكتبة و  عدم  �
 .هم لخدماتهاتسويقو 

�   من العاملين وجمهور المستفيدين على أن تقّييم الموارد البشرية ضروري من  يجمع كل
 .مناسبين ألداء المهام المكتبية بفعاليةال األفرادأجل الحصول على 

في المكتبة الجامعية ينطلق من تقييم الوظائف الرئيسية ن تقييم الموارد البشرية إ  �
 .األداءتخطيط الموارد البشرية والتوظيف والتدريب وقياس : والمتمثلة في؛ لإلدارة
 .وسلوكا أداءيساهم في تحقيق كفايتها عددا وكفاءتها لمكتبة لموارد البشرية التقييم   �

 

                                                  
  .علم المكتباتماجستير : أحمد إبراهيمي  ∗

دراسة ميدانية : تقييم الموارد البشرية وأثره على تسويق خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية. إبراهيمي، أحمد  (1)
ماجستير، علم المكتبات، جامعة منتوري، .عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينةبمكتبة أحمد عروة، جامعة األمير 

  .36.ص. 2006قسنطينة، 
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 .سويق خدمات المعلومات بالمكتبةنجاح تإل جدا هامن ممك كفاءة الموارد البشرية   �

في إدارة مواردها البشرية وغياب أحمد عروة . وخالصة ذلك أن نقص تحكم مكتبة د
ضعف رضى المستفيدين عن مستوى الخدمات المقدمة وكذا عدم كفاءة  إلىالتقييم، أدى 

  .العاملين وبالتالي عدم الرضى عن تسويق المعلومات

العاملين ورفع مستوى كفاءتهم،  تمكين التي تواجه وفي سبيل التغلب على التحديات
وتحسين تسويق خدمات المكتبة، بما يحقق رضى المستفيدين منها، وضع الباحث جملة 

  :مقترحات نذكر منها

التحكم في الوظائف األساسية إلدارة الموارد البشرية؛ وضع مخطط سنوي للموارد  �
وكذا صرامة . مواصفات المطلوبة فيهمتحدد فيه إحتياجاتها من العاملين والالبشرية 

 . الجدد األفرادإختيار وتوظيف 

 .مواردها البشرية، وتجديد معلوماتهم دوريا رسم برنامج تدريب وتأهيل وتنمية �
 .أن يكون للمكتبة نظام لقياس أداء العاملين من حيث كفاءة األداء والسلوك �
 .اء والسلوكأن توظف نتائج التقييم في تصحيح االخطاء وتقويم األد �
محور  أن تثق المكتبة في كون نجاحها في مهمتها يرتكز على العنصر البشري فهو �

 .عملياتها ونشاطاتها وتقييمه سيحقق لها األهداف التي تنشدها

كن في حد ذاتها تقييما للموارد يتوضح أن الباحث قدم مجموعة من النتائج ولكنها لم ت
وضعفها، إنما كانت الدراسة بغرض تبيين أهمية  البشرية بالمكتبة وتحديد مواطن قوتها

لمس تقييم ي يث الحالتقييم وأثره على تسويق الخدمات من وجهة نظر العاملين والمستفيدين، 
 باب يبقيما  ،عامليهاموضع الداء في قف على فعلي للموارد البشرية بالمكتبة؛ بما يجعلنا ن

مفتوحا للخوض في مثل هذه الدراسات التي تركز على تقييم الموارد البشرية ورضى  البحث
علمية  مقاييس باستخدامضرورة التعمق في التقييم وضمان دقته  إلىكما نشير  ،المستفيدين
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 .نقاط القوة والضعفمدروسة، تمكننا من الوقوف بدقة على 

  الشاملة ةخدمات المكتبة في ميزان الجود 3.2.1.

ومن بين أهم الدراسات الحديثة التي تمكنت من الوقوف عند الكثير من الثغرات في مكتبة 
على دراسة واقع تأسيسا حاول أين  ∗بوعافية السعيد طالبأحمد عروة نجد دراسة ال. د

رف على والذي أظهرت الدراسة نجاحه في التعق مقياس اإلدراكات والتوقعات طبأن يالمكتبة 
  )1( :إلىتوصل الباحث و مستوى جودة الخدمة المقدمة، 

 .أن تقييم المستفيدين لمستوى جودة الخدمة المكتبية المتوقعة كان مرتفعا �
  .أن تقييم المستفيدين لمستوى جودة الخدمة المكتبية المدركة كان سلبيا ومنخفضا �
مكتبـة الـدكتور أحمـد عــروة أكـدت نتـائج الدراسـة أن مســتوى جـودة الخدمـة التـي تقــدمها  �

  .منخفض مما يدل على انخفاض مستوى األداء العام للمكتبة

  :مجموعة قّيمة من النتائج نورد منهات الدراسة قدمو 

عامل فقط  14بينهم  58نقص في القوى العاملة المتخصصة حيث أن عدد العمال   �
  .متخصص في المكتبات وهذا ينعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة

مبنى مكتبة ال يستجيب لمعايير تصميم مباني المكتبات الجامعية، إذ يالحظ تباعد   �
  .بعض أقسامها كقسم الدوريات ومكتبة األساتذة والمكتبة الرقمية

تمتلك المكتبة عددا من األجهزة والمعدات لكن أغلبها قديم وتقليدي أو عاطل عن   �
  .لبعض اآلخرالعمل إما نسبيا أو كليا ناهيك عن عدم توافر ا

تقدم مكتبة أحمد عروة خدمة اإلنترنت لكنها تعرف ضعف قيمة التدفق مع قلة عدد   �
 .اقتصارها على فئات قليلة إلىأجهزة الحاسوب، إضافة 

في إطار  االتصالخدمات المكتبة الرقمية هي األخرى تعاني من ضعف شبكة   �

 

                                                  
  .بسكرةماجستير علم المكتبات، أستاذ بجامعة : بوعافية السعيد  ∗
تطبيق @@:اإلسالميةبجامعة األمير عبد القادر للعلوم  قياس جودة خدمات مكتبة الدكتور أحمد عروة .السعيد، بوعافية )1 (

  .193.ص. 2006ماجستير، علم المكتبات، جامعة منتوري، قسنطينة، .مقياس اإلدراكات والتوقعات
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وفي غالب األحيان فهي منعدمة وال يتمكن الطلبة اإلستفادة من  -انترانيت –الشبكة الداخلية 
 .خدماتها
يرى مدير مكتبة أحمد عروة أن مفهوم الجودة ينطوي على نظرة المستفيد لنوعية  �

 .الخدمة المقدمة أكثر من أي مقاربة أخرى تتعلق بمفهوم الجودة
التفكير في تطبيق مبادئ الجودة الشيء الذي لم يدفعها  إلىإن المكتبة لم تلجأ بعد  �

 .للخوض في أي مرحلة من مراحل تطبيقها
المستفيدين، عدا بعض  الحتياجاتال تقوم المكتبة بعمليات تقييم فعلية لألداء أو  �

أما عن التسويق . البحوث األكاديمية التي تناولت بعض جوانب التقييم في مكتبة أحمد عروة
تجري من حين آلخر عمليات استطالع آلراء واقتراحات المستفيدين وهذا يدخل فالمكتبة 

  .ضمن النظرة التسويقية البسيطة إلدارة المكتبة

هذا ويصف الباحث المعامالت اإلدارية بالسلبية وخاصة ما يحصل بين المدير والعاملين 
كس بدورها صورة لمكتبة والتي تعلإلجراءات با والتي من شأنها أن تعرقل السير الحسن

الثقافة األخالقية المكتبية الغائبة لدى بعض العمال، لذلك يجب العمل دائما على تحسين 
بين اإلدارة والعاملين سواء منهم اإلداريين أو مقدمي الخدمات المكتبية وهذا  االتصالسبل 

تبة تدني مستوى أداء المك إلىبغية تفادى أي حساسية قد تظهر من حين آلخر مما يؤدي 
واقع مكتبة الدكتور أحمد عروة سواء من  تقرير أن إلىوتصل بنا الدراسة  .بصفة عامة

  .الناحية اإلدارية أو الفنية والخدمية يؤثر سلبا على مستوى جودة خدماتها

عموما فقد أظهرت الدراسة تباين توقعات المستفيدين من المكتبة حيث أنهم في كل مرة 
مما يجعل األبعاد والمؤشرات والمعايير التي يقّيم على أساسها  ؛يحملون معهم توقعات جديدة

ولكي ترقى المكتبة  .المستفيد جودة الخدمة المكتبية الفعلية تختلف باختالف عدد الزيارات
مستوى اإلمتياز فإنه من باب أولى أن تكثف الدراسات واألبحاث حول المستفيدين الذين  إلى

اإلهتمام بعالج أخطاء الخدمة أثناء استفادة  إلىالضرورة  يرتادونها بصفة فعلية، كما تدعو
  .صورة المستفيد الدائم إلىوصول الومن ثم  ،المستفيد

من خالل تكثيف  كحل، زيادة اإلهتمام بالقوى العاملةعلى يجب التأكيد ومن جهة أخرى 
البرامج التدريبية لهم وتوعيتهم ألنهم يمثلون الرهان الحقيقي في تحقيق خطوات جادة في 
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تقويم  إلىمجال جودة الخدمات المكتبية فهم جزء ال يتجزأ من الخدمات المقدمة إضافة 
  . سلوكياتهم وشخصياتهم وفق ما يتالءم مع قيم المهنة المكتبية الراقية والنبيلة

مواصفات خاصة فرض على المكتبيين أن يمتلكوا القرن الحادي والعشرين يع واقو 
مهارات عالية ومستوى أداء مرتفع، كما يتطلب أيضا وجود مدير المستقبل الذي يمتلك و 

نظام مكتبي  إلىغيرها، لذلك فإن الوصول و المهارات القيادية الذاتية والفنية واالجتماعية 
أحمد عروة . دفي المناخ التنظيمي القائم ومحدداته بمكتبة متكامل يتطلب تغييرا جذريا 

يجب أن يبدأ هذا التغيير من األشخاص و وغيرها من المكتبات الجامعية الجزائرية األخرى، 
تهيئة و ، سليمةيتطلب هذا تدريبا مكثفا من أجل بناء ثقافة و العمل و أساليب اإلدارة  إلىأوال ثم 

  .بمفهومها الحديثتحقق التميز للمكتبة  إستراتيجيةيق المناخ المالئم شرط أساسي لتطب

 من يحتاجونالجامعية  اتكتببالم فإن العاملين المجال هذا في المستمر للتطور ونظرا
 بزيارات القيام عند المحاكاة: خالل من التطوير وأحيانا يكون ،أنفسهم تطوير لآلخر وقت
 العمل أثناء التنشيطية التدريبية البرامج بواسطة أو الناجحة، من المكتبات لنماذج ميدانية

 أقل أو بالقراءة على المهنية، والمؤتمرات الملتقيات حضور العمل، رأس خبرة: وبما يسمى
  .تقدير
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  في مواجهة اإلدارة المعاصرة الجامعيةات مكتبال 3.1.

فـــي جميـــع أنحـــاء كتبـــات مالتســـارعة تعرضـــت لهـــا ماآلونـــة األخيـــرة عمليـــات تحـــديث  شـــهدت
عن باقي أنحاء العالم إال أن معظـم  هبصفات تميز عربي وعلى الرغم من تمّيز اإلقليم ال. العالم
تتعـرض لمثـل هـذه التغييـرات وعليهـا التعامـل مـع عمليـات التغييـر لوطن العربي في امكتبات ال

المحـور سـنعرض  هـذاوفـي . والتحول إلى انماط أكثر مرونة وفعالية .لتقليديةفي نمط اإلدارة ا
  .بعض األنماط اإلدارية التي تعمل بها المكتبات الناجحة، في حين أهملتها مكتباتنا

  األزماتالكوارث و إدارة  1.3.1.

لم تكن المكتبة في يوم من األيام بعيدة عن المجتمع الذي تخدمه، مما جعلها عبر 
تأتي على مخازنها ومقتنياتها، فتصيب بذلك  التيالعصور عرضة للكوارث واألزمات 

مستودعات المعرفة البشرية الطامة ويسجل التاريخ آثارها السلبية، ودائما ما يذكر أن 
  .تقدر بمال الخسائر ال

اإلجابة الدقيقة  إلىالكوارث؟ للوصول بين بيعة العالقة بين المكتبة واألزمات و فما ط
  ."البيئة" "المحل" "الخدمة"أبعاد ثالثة، هي  إلىيجدر بنا تحليل هذه العالقة 

عن توفير المعلومات الالزمة للتعامل مع األزمات قبل وأثناء وبعد  لةؤو مسالمكتبة : أوال
فهي كغيرها من المرافق والمؤسسات عرضة لتكون : دمها، ثانياوقوعها في البيئة التي تخ
هام في خدمة بيئتها إذا ما تعرضت لكارثة فربما تكون هي  دورللمكتبة  محل الكارثة، وأخيرا

  )1( .للمستفيدين المأوى

لم يعد عن التصرف بعد وقوعها، بل الحديث اليوم عن  زماتاألالكوارث و عن الحديث إن 
المكتبة من خالل إستراتيجيات وقائية لمواجهة الكوارث  موارد تحكمنا فيو  ة إدارتنايكيف

من الفهارس  االحتياطيةوالممرات والمخارج والنسخ  األثاثبما يشمل تأمين ، واألزمات
لمواجهة كل ما إعداد العاملين بل تشمل أيضا . تأمين خاص بالمقتنياتوقواعد البيانات و 

 

                                                  

  .28.ص. 2002الدار المصرية اللبنانية، : القاهرة. إدارة األزمات والكوارث في المكتبات. صادق، أمنية مصطفى  (1)
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أو مسبب لكارثة أو ألزمة، من خالل سلوك تنظيمي، يمكن أن يتصف بأنه غير عادي 
عن هذه األزمات، مع توفير  واتصالوٕاعداد قيادة قادرة على األزمات، ووضع نظام إعالم 

  )1( .المتفاوتةعدد من السيناريوهات 

التعامل مع األزمات واألوقات الحرجة، تضع على إن مسؤولية العاملين بالمكتبة وقدرتهم 
بعد وقوع الكارثة مهما كانت اإلمكانيات ، خدمات المعلومات تقديم مراراستعلى عاتقهم 

نظيم الخدمات بما يتالءم وٕامكانيات المكتبة المتاحة تمحدودة وال تفي بالغرض، فيجب إعادة 
 احتياجات واحتسابفي وقتها، وفي نفس الوقت تكون الخطوات سريعة في تحديد الخسائر 

  )2( .ومعنوية إلعادة بناء المكتبةمن إمكانيات مادية  المكتبة

  إدارة الوقت 2.3.1.

نص متحرك أسفل شاشة التلفاز على قنوات األخبار؛ بليس منا اليوم من لم يلحظ شريطا 
فال للمحطات القدرة على نقلها كلها، وال للمشاهد  ؛ذلك أن األحداث أصبحت تتزايد بسرعة

بث الخبر بالطريقة التقليدية، فعامل الوقت اصبح مهم جدا، وخاصة في ظل  النتظارالوقت 
تقنيات؛ مكالمات هاتفية، بريد زيادة معدل تلقينا للمعلومات عبر مختلف الوسائط وال

فنحن في . مفيدةالمنها في أعمالنا وغير  ةوغيرها من قنوات المعلومات، المفيد... إلكتروني،
  )3(.تنا وٕاستغالل كل دقيقة منها بفاعلية وفيما يفيدناتنظيم حيا إلىأمس الحاجة 

مــن وجــود عمليــة ذلــك إنطالقــا و  ؛وقــت العمــلبــاألخص اإلدارة، بــ الوقــتوقــد ارتبطــت كلمــة 
مستمرة من التخطيط والتحليل والتقويم المستمر للنشاطات التـي يقـوم بهـا الشـخص خـالل فتـرة 

فــي إنجــاز تحقيــق فعاليــة مرتفعــة فــي اســتغالل هــذا الوقــت المتــاح  إلــىزمنيــة محــددة، تهــدف 
  .األهداف المنشودة إلىالمهام، قصد الوصول 

إدارة أعمــال، فــإن لــم تكــن بهــدف الــربح، فعلــى األقــل : أن إدارة المكتبــات فــي حقيقتهــا وبمــا

 

                                                  

  .84.ص. المرجع السابق. صادق، أمنية مصطفى  (1)
  .109.ص. المرجع نفسه  (2)

) 3(  Hill, 2003. P. 1.                                             -. New York: McGrawTime ManagementMANCINI, Marc.   
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يكون المكتبــي فــي المهــام اإلداريــة فيهــا، التــي تشــبه إدارة األعمــال وبــاإلدارة الفعالــة للوقــت، ســ
ويمكن تبعا لذلك أن يحقـق  .أكثر قدرة على القيام بأنشطة المكتبة كلها، المهنية منها والكتابية

  )1( .الهدف النهائي للمكتبة بتقديم خدمة أفضل للمستفيدين

سـاعة نفسـها فـي اليـوم وٕاذا األربع والعشـرين فالوقت موزع بالتساوي، وكل منا يحصل على 
أكثر من غيرهم، فذلك بـالطبع، لـيس ألن لـديهم وقتـا أكثـر، لكـن ببسـاطة  اأنجز مكتبيون مهام

  .ألنهم يستخدمون وقتهم بحكمة أكثر

وبينمــا يمكــن عــّد التقــدم بكفــاءة فــي العمــل جــزءا مــن إدارة الوقــت، فــإن الفعاليــة ذات أهميــة 
عمــل تعنــي إيجــاد الطريقــة األفضــل إلنجــاز  competenceفالكفــاءة  .كبــرى بالنســبة للكفــاءة

النظـر فـي مجموعـة مـن : فتعنـي Effectiveness أمـا الفعاليـة .معين، مهمـا كـان هـذا العمـل
  )2( .المهام، ثم اختيار األعمال األكثر أهمية لإلنجاز، ومن ثم إتمامها

الوقـت الكـافي إلجـراء  همعـدم إيجـادمديري المكتبات الجامعية والمسؤولين فيهـا،  ما يواجهك
وقتــا  لمكتبيــينا مــنحاألمــر الــذي يــدفعنا للتفكيــر فــي . لمهنــةا لترقيــةأبحــاث وكتابــات ضــرورية 

خــارج مكـــاتبهم للـــتمكن مـــن العمـــل علـــى مشــاريع خاصـــة، لتشـــجيع البحـــث العلمـــي فـــي مجـــال 
  .المهنة والنشر

  إعادة الهندسة 3.3.1.

 واحتياجاتهــاحســب واقعهــا المســتمرة فــي بيئتهــا، بــالرغم مــن تعامــل كــل مكتبــة مــع التغيــرات 
لــيس للعمليــات  -حــديث الخاصــة بهــا، إال أنــه يالحــظ بشــكل عــام تــزامن هــذه العمليــات مــع التّ 

ر علـى الجانـب اإلداري مـن جهـة تحقيـق والتـي تـؤثّ  ،-واإلداريـةمنهـا نظيميـة قنية فقط بل التّ التّ 
ال يجـب أن تقتصـر فـ .التـي تقـدمها المكتبـةمعلومـات خـدمات الا ونوعا في ة كمّ تحسينات مهمّ 

وتقــديم الخــدمات  حديثــة،الحاســوب وأجهــزة ال ،الموجــودة المحليــةشــبكات الالجهــود علــى تجديــد 

 

                                                  

متاح على ]. على الخط. [3000العربية  .تفعيل إدارة الوقت في المكتبات ومراكز المعلومات .سناء حافظ ،التكروري  )1 (
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بــل يجــب إعــادة التفكيــر فــي طــرق أداء العمــل فــي  .األكثــر تقــدماكنولوجيــا التــي تعتمــد علــى الت
وعمل التعديالت الالزمة على أسـاليب العمـل وٕاعـادة تصـميم العمليـات بحيـث تتناسـب كتبة الم

  ".إعادة الهندسة"تسمى التي هذه العملية مع األهداف الجديدة للمكتبة، 

يتمثــل فــي حقيقــة حــدوث كتبــات ولين فــي مختلــف المؤ والتحــدي األساســي الــذي يواجــه المســ
فـي الهيكـل التنظيمـي واألسـاليب فـي جميـع  -بـة نتيجة لعمليات إعـادة هندسـة المكت -تغيرات 

تتطلــب التغيــرات كمــا  .ضــمن وقــت قصــير اســتيعابهاالمســتويات والتــي يجــب علــى المــوظفين 
وتـؤدي . المكتبـةبتغييرات في متطلبات التوظيـف  ؛التي تنتج عن تنفيذ عمليات إعادة الهندسة

وفـــي نفـــس الوقـــت  ،المطلـــوبتخفـــيض فـــي عـــدد المـــوظفين  إلـــىغالبـــا كنولوجيـــة التحـــديثات الت
مثـــل الهيكـــل (، تحـــدث تغيـــرات فـــي نظـــام اإلدارة كمـــا. تتطلـــب قـــدرا أعلـــى مـــن المهـــارة الفنيـــة

هــا فــي والتــي بــدورها تتطلــب تغيــرات فــي الصــفات الواجــب توافر ) أداء العمــل التنظيمــي وطــرق
   )1(.لذلك الموارد البشرية المطلوبة

  )2( :هيخمس خطوات بهندسة العادة وصف إ ويمكن 

 التـــيالمكتبــة رؤيــة عبـــر تقــاد  األعمــالهندســة  عـــادةإن إ: واألهــداف رؤيــةالر يطــو ت: أوال
   ...مة،خد، تحسين جودة الالمستهلك ض الوقتيخفت :تتضّمن أهداف خاّصة مثل

كثـــر األترتـــب بغـــرض تحســـين العمليـــات : اعـــادة تصـــميمهإجـــب واال عمليـــاتالد يـــحدت: ثانيـــا
 .بالتحسينولى األو  مهاأل لتحديدمكتبة تتعارض بشدة مع رؤية ال التيأو  همّيةأ

ر قاعـــــدة يوتــــوف خطــــاء القديمــــةاأل ارتكــــر  يتفــــاد: س العمليــــات الموجــــودةيــــافهــــم وق: ثالثــــا
   .للتحسينات المستقبلية

 

                                                  

]. على الخط. [إدارة الموارد البشرية العربية .إعادة هندسة المؤسسة وٕاعادة هندسةالموارد البشرية .ماريو ،مانييويز  (1)
  )2006افريل  http://www.arabhrm.com/modules/news/article.php>  )22 >  :متاح على 

  :متاح على ]. على الخط. [12manage .الهندرة:إعادة هندسة عملية االعمال .جيمس ،تشامبى. مايكل، هامر )2 (
< http://www.12manage.com/methods_bpr_ar.html >  )22  2006افريل(  
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تكنولوجيـــا المعلومـــات ائص خصـــمعرفـــة كـــل : تكنولوجيـــا المعلومـــات مميـــزاتد يـــحدت: رابعـــا
 .عملياتعادة هندسة الإن تؤثر على عملية أيمكن التي 

فـي الحقيقـي  لتصـميما تمثيـل يجـب :للعملية الجديـدة صلىالنموذج األاء م وبنيصمت: خامسا
  .للتقييم مع التكرار المتعاقب .هندسةال إعادةنهاية عملية 

ال أّنـه إالتغيـر الجـذرى  يمّكـن مـنفهـو  كثـر صـعوبة،أهندسـة ال عـادةإمـنهج الواضـح أن من 
مـن الضـروري ف. اولوجيـه نحـو التكنموّجـخاصة أنه و  ،يتتطّلب تغيرات هامة بالمهارات االدارية

فات الواجــب والّصــ ،نظيميــة كنتيجــة لعمليــات إعــادة الهندســةغييــرات التّ بــين التّ  ،نــاغمإيجــاد التّ 
وفــي معظــم  .غيــراترهــا فــي العنصــر البشــري الــذي تعتمــد عليــه المكتبــة فــي تنفيــذ هــذه التّ توفّ 

المطلوبـــة لتنفيـــذ  )اإلتجاهـــات( يـــر فـــي القـــدرات والمعـــارف والمواقـــفالحـــاالت يكـــون هنـــاك تغي
  )1( .اقع التي يتم إنشاؤها في المكتبةالعمل بفعالية في المو 

فريــق العمــل أي مشــكلة إذا كنــا قــادرين علــى الــتخلص مــن  إلــىلــن تــؤدي  إن إعــادة هندســة
ينطبــق  شــيءونفــس ال. تطلبــات المكتبــة الجديــدةجــدد تبعــا لمعمــال الموجــود حاليــا، وتوظيــف 

علـى  اعتمـاداالمكتبـة الموجـودة حاليـا بـأخرى جديـدة  استبدالالمكتبة إذا كنا قادرين على على 
رؤيــة مثاليــة، إال أن ذلــك ال يعتبــر بــديال عمليــا، وبالتــالي يصــبح مــن الضــروري إيجــاد وحــدة 

لفوائـــد الممكنـــة مـــن المـــوارد البشـــرية القصـــوى مـــن ا االســـتفادةتنظيميـــة خاصـــة مهمتهـــا تحقيـــق 
 - رؤيــة المكتبــة كوحــدة متكاملــة إلــىوال يقتصــر األمــر علــى ذلــك بــل يتعــداه  .الموجــودة حاليــا

تتعــــرض لعمليــــة مراجعــــة وٕاعــــادة تصــــميم مســــتمرة  - متضــــمنة الرؤيــــة والرســــالة ونظــــم اإلدارة
  ."إعادة هندسة"

معــارفهم وقــدراتهم  عــاملونالل ديعــ أن يكتســب أوبــ ؛ويتطلــب إعــادة توجيــه العنصــر البشــري
في مجاالت معينـة إذا مـا أرادت مكتبـة تنفيـذ رسـالتها والحفـاظ ) مواقفهم(ومهاراتهم وٕاتجاهاتهم 

وهـذا المـدخل الـذي يركـز علـى القـدرات الفكريـة  .فـي بيئـة تنافسـية ومتغّيـرة السـريع فهاعلى تكيّ 
ن المكتبــات الجه كمـنهج إداري نـاجح يمكـوالـذي سـنع. والمعرفيـة لألفـراد، يسـمى بـإدارة المعرفـة

 

                                                  

  .السابقالمرجع  .ماريو ،مانييويز  (1)
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  .الجامعية من تجاوز مشاكلها
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  تمهيد

الممارســة اإلداريــين تبــرز إدارة و مــن المجــاالت الجديــدة المثيــرة لالهتمــام علــى صــعيد الفكــر 
  :المعرفة بكل ما تثيره من

  .الحقيقة إلى المعرفة عبر العصور بالوصولجدل  فكري؛ فقد ارتبطت 

   .مفاهيم وأساليب حديثة؛ حيث المعرفة جوهر تحقيق الميزة التنافسية

ومصدرا للقدرة، رغم أنها كانت وكانت وال تزال المعرفة مثارا لإلعجاب ومطلبا لالستزادة 
الظل وليست الشخص، وهي الصدى لما كانت الماديات هي الصوت، وفي المرتبة األخيرة 

المراتب األولى، ولكن  –األرض، العمل، رأس المال  -عندما حازت العناصر األخرى 
باقي الموارد  م اليوم؛ فعند ندرةالمعادلة إنقلبت في ظل التغيرات والتطورات التي يشهدها العال

  .المعرفةيت الموارد األخرى بق تكهلستاحين توفرت المعرفة، و 

وفي سبيل ، وبزيادة اإلعتراف بالمعرفة بوصفها أصال جوهريا في منظمات األعمال
ستفادة منها، ظهرت عدة تحديات؛ دعت للبحث عن أفضل السبل لتسييرها وٕادارتها كمورد اال

فأصبحت بذلك تخصص جديد من تخصصات اإلدارة شأنها في ذلك . من موارد المنظمة
وٕانتقل التنافس على أساس السلع والخدمات . شأن إدارة اإلنتاج، إدارة التسويق، إدارة المالية

  :المعرفة؛ فوّجهت  المنظمات كل أبحاثها علىتنافس على أساس  إلى

  ).ماهية المعرفة(المعرفة الجديدة؛

  ).إدارة المعرفة(التوظيف الفعال للمعرفة؛

 ،وفــي هــذا الفصــل ســنحاول تلمــس هــذين البعــدين بدايــة بالمعرفــة ومــا يشــملها مــن مفــاهيم
  .إدارتها وفق مناهج علمية ثم عرض نماذج لتطبيقاتها في المكتبات الجامعية إلىوٕانتقاال 
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  المعرفة. 1.2

، والتــــي تعــــالج اوتحديــــدًا فــــي األطــــر النظريــــة المنبثـــــقة عنهــــ، ةلقــــد تزايــــد االهتمــــام بالمعرفــــ
ا بعــد إدراك أهميــة المعرفــة بوصــفها موجــودًا مهمــًا الســيم، ...موضــوعات إداريــة أو اقتصــادية
وازداد هـذا الـدور أهميـة مـع سـيادة مفهـوم عصـر المعرفـة الـذي ، اتفي تحقيق أهداف المنظمـ

فمــا . بــل يجــب التفكيــر مــع المعلومــات، مــن متطلباتــه أال تكتفــي المنظمــات بتــوفير المعلومــات
  يــــــــــــــــــــــين؟ أخــــــــــــــــــــــذت بعقــــــــــــــــــــــول البــــــــــــــــــــــاحثين واإلدار هــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــذه المعرفــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــي 

  .اإلجابة على هذا التساؤل نوردها في هذا المبحث

  والتطور النشأة. 1.1.2

لإلنسـان علـى الفطـرة، ثـم  لىاه وتعـنبداية خلـق اهللا سـبحا إلىالحديث عن المعرفة  يعود بنا
الهبة وتسخيرها لتحسـين حياتـه،  هذهإعمال  إلىجهده  اإلنسان وسعى .مه بالعقليكر تمه و يعلت
كالســـومرية واآلشـــورية فـــي الحضـــارات القديمـــة  االزدهـــاراريخ يشـــهد علـــى مختلـــف أوجـــه تـــوال

فكمــــا  -يــــزه للطــــابع التراكمــــي للمعرفــــةولمعرفــــة اإلنســــان وتميّ . والبابليــــة والفرعونيــــة واليونانيــــة
تلــك العصــور القديمــة  ســمت المعرفــة فــيوٕاتّ  .تــدوينها وتوريثهــا لمــن بعــده إلــىســعى  -وصــلته
لكـن المعرفـة  )1( .األساطير، لذى سمية بالمعرفة األسـطوريةكونها خبرات متوارثة مبنية على ب

أن المعرفـــة شـــيء موجـــودة وعلــــى  وأقـــّروا .والفلســـفة لـــدى البـــابليين إقترنـــت بالكهانـــة والســـحر
ورغــــم إســــتخدامها فــــي بعــــض . تأملــــه كمــــا هــــو، فأصــــبحت المعرفــــة عنــــدهم فلســــفية اإلنســــان

ين الـذين  عنـد اليونـانإالولم تـأطر نظريـا تحض بالتحليل العقلي  المجاالت العلمية، إال أنها لم
، فصــيغت فــي حضــارتهم المعرفــة ازت بالقــدرة التحليليــةتــتمكنــوا مــن تــدوين معــارفهم؛ التــي إم

نها يدو عــدم تــمــع ، ةوالفراعنــة الــذين شــيدوا معــالم خالــديــزهم عــن البــابليين وذلــك مــا م. التحليليــة
جعــــل منهـــا ألغـــازا يحـــاول البــــاحثون  –ها فـــي نظريـــات يمكــــن خزنهـــا والرجـــوع إليهـــا تغاصـــيو 

 

                                                  

   4.ص. 2005المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، : القاهرة. إدارة المعرفة. الكبيسي، صالح الدين (1)
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الــذين أطلقــوا علــى مــا كــان يســمى وهــم ، كمــا فعــل اليونــانيون – هــا النظــريإطار بنــاء تفســيرها و 
وبذلك إنتقلت المعرفة على يد اليونانيين  .معرفة أو حب الحكمةفلسفة في الحضارات القديمة 

  )1(.المعرفة النظرية إلى

صلى اهللا _  خريجي مدرسة سيدنا محمد أحضان المسلمين إلىوبإنتقال معارف اليونانيين 

في نقل العلماء العرب والمسلمون برع ف .لى طلب العلم وتبليغهعحثهم  الذي_  عليه وسلم
 .للمعرفة للتجربة والبرهانبإخضاعهم  مساهمات مهمة واحققو القديمة، معارف الحضارات 

 الطريقةفطّوروا  ،وذلك لما فهموا أن العلم معرفة نظرية تستهدف أغراضا علمية تطبيقية

  .الشعوب المجاورة بكل شفافية إلىكما ساهموا في نقل معارفهم  )2( .العلمية التجريبية

با بدخولها أورو  إلىالريادة في توليد المعرفة  انتقلت الفرقة،مين لالمس وبعد أن أصابت 
المعرفة العلمية التي تستخدم أساليب علمية  األوربيين يديوظهرت على أ .عصر النهضة
فأخذت  ،إخضاعها للتجربة والبرهان مع. تختلف عن أساليب الفلسفة النظريةوعقلية جديدة 

اكر ر قدم اإلداري بيتر دوفي الفكر المعاصر المعرفة تتغير بتعاقب العصور،  إلىالنظرة 
Peter Drucker  شكل نها في النبيّ ثالث مراحل للمعرفة  االجتماعيةفي دراسته التاريخية

    )3( :التالي
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 المؤلف

، الـذي قـام فـي ∗آرثـرقائد مسيرة عصر المعرفـة هـو كيـرت لـوين 
طـــرح و  ،الثالثينيـــات بدراســـة التـــوترات النفســـية والرضـــا الـــوظيفي والدافعيـــة والقيـــادة والمشـــاركة
الـتعلم،  إلـىنقلت بؤرة التركيز في تجارب اإلدارة من الحلـول 

التأمــل فـي الــذات بدرجــة  ىتركـز علــ

على المعرفـة، بمعنـى تـوفير المعرفـة التـي 
، وأصـــبحت صـــورها لتحقيـــق النجـــاح والتمّيـــز

، علــــى لمــــن يمتلكهــــا قــــوةهــــا جعلت
  .باختصار الالحقةالعناصر تعالجه 

مـن األصـل  هـيتشـريح اللغـوي للكلمـة ف
... "كــذا و ) 2(."بــإدراك الشــيء بواســطة آثــاره وخصائصــه المحسوســة

وال يقــال  ... فــالن يعــرف اهللا: فهــي أخــص مــن العلــم ويقــال

  .المجموعة باألفراد اآلخرين

  . 255.ص. 1984تونس، 
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المؤلفلطرح  استنادا إعداد الطالب: المصدر

قائد مسيرة عصر المعرفـة هـو كيـرت لـوين  أن إلى آخرون
الثالثينيـــات بدراســـة التـــوترات النفســـية والرضـــا الـــوظيفي والدافعيـــة والقيـــادة والمشـــاركة

نقلت بؤرة التركيز في تجارب اإلدارة من الحلـول  ،أساليب لدراسة العمل والتجريب
تركـز علــالنفســية التــي / االجتماعيـةالمفــاهيم  إلــىوهـو تحــول كبيـر 

  )1( .أكبر من أسلوب تايلور الميكانيكي في تنظيم العمل

على المعرفـة، بمعنـى تـوفير المعرفـة التـي  رفةونحن اليوم في عصر يجري فيه تطبيق المع
صـــورها لتحقيـــق النجـــاح والتمّيـــز بأفضـــلتوضـــح كيفيـــة تطبيـــق المعرفـــة الموجـــودة 

جعلتخصــــائص التــــي البحــــث ماهيتهــــا و المعرفــــة مــــادة للدراســــة، تُ 
تعالجه أصنافها وأساليب تحصيلها، وهذا بالضبط ما 

  مفهوم المعرفة

تشـريح اللغـوي للكلمـة فلوم المعرفة بدقـة ننطلـق مـن امفهل ايح
بــإدراك الشــيء بواســطة آثــاره وخصائصــه المحسوســة"المعرفــة  ت
فهــي أخــص مــن العلــم ويقــال ؛ر ألثــرهر وتــدبّ إدراك الشــيء بتفّكــ

                                          

المجموعة باألفراد اآلخرين عالم نفساني ألماني، بحث في كيفية تأثر األفراد داخل
  . 8.ص .ا����8 ا��!&R. عبد الرحمن

تونس، : الدار التونسية.تفسير التحرير والتنوير. إبن عاشور، محمد الطاهر
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آخرونفيما ذهب 
الثالثينيـــات بدراســـة التـــوترات النفســـية والرضـــا الـــوظيفي والدافعيـــة والقيـــادة والمشـــاركة

أساليب لدراسة العمل والتجريب
وهـو تحــول كبيـر 

أكبر من أسلوب تايلور الميكانيكي في تنظيم العمل

ونحن اليوم في عصر يجري فيه تطبيق المع
توضـــح كيفيـــة تطبيـــق المعرفـــة الموجـــودة 

المعرفــــة مــــادة للدراســــة، تُ 
أصنافها وأساليب تحصيلها، وهذا بالضبط ما  اختالف

مفهوم المعرفة. 2.1.2

يحضوتو  اتحديد
تر فّســو  ،"فَ رَ َعـ"

إدراك الشــيء بتفّكــ

 

                                                

عالم نفساني ألماني، بحث في كيفية تأثر األفراد داخل   ∗
(1) R�عبد الرحمن، �#
إبن عاشور، محمد الطاهر (2)
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 المعرفـــةف" )1(".هـــو تـــدبر آثـــاره دون إدراك ذاتـــه لىالمـــا كـــان معرفـــة البشـــر هللا تعـــ ... يعلـــم اهللا
ــــم التصــــور تشــــبه  المعرفــــة وضــــد... للشــــيء الــــذكر تشــــبه المعرفــــةو ... التصــــديق يشــــبه والعل
 والبحـث، العلـم بمجـرد نـالت وال...  األعمـال فـي المجهـود بـذل ثمـرة المعرفـة" و )2( "...اإلنكار
   )3(".له معرفة فال حال وال عمل له ليس فمن

نـــاتج نشـــاط :" لمعرفـــة كونهـــامفهـــوم اتضـــع أمامنـــا التصـــور التـــالي لالمعـــاني اللغويـــة هـــذه و 
، أثنــــاء قيامنــــا باألعمــــال نــــاالمحيطــــة ب رهلظــــوال واســــتيعابنا نــــافهمعمليــــة  فــــي نــــالو وعمــــل عق
اء مــن شــيلحقيقــة األجزئــي تصــور نا كــون عنــدتيف. فكــرالو حواس الل لهــا بــتوّصــوي، والنشــاطات
أقـل فالمعرفـة بهـذا  ،أصـبح علمـاذلـك التصـور  ٕاذا مـا تأكـد صـدقو  ؛آثارهـا وخصائصـهاخالل 

 عقولنـا تـهكأدر كـل مـا  هـيو  .االحتـواءدرجة من العلم من حيث الصدق وأشمل منـه مـن حيـث 
 شــكل الطويلــة األفــراد ةمســيرة حيــا عبــر المعرفــة تــراكمو ، اســترجاعه واســتطعنا وخّزنتــه ذاكرتنــا

   ".بما فيها من علومالحضارة اإلنسانية  ةعرفم

هــي فــي دراســتنا  قصــدهالكــن المعرفــة التــي ن ،يعبــر علــى نظــرة عامــة للمعرفــةمفهــوم وهــذا ال
أن المفـــاهيم  ذلـــك ،المهـــام الموكلـــة لهـــم فـــي بيئـــة عملهـــمأداء  علـــى األفـــرادتلـــك التـــي تســـاعد 

ـ  علـم اإلدارةـ في مقامنا هذا حتى و  .المقام الذي ذكرت فيه المعرفة ودرست باختالف اختلفت
  :نوجزها فيما يلي زواياعدة  نملمعرفة لتم التطرق  هنجد أن

 ،غايــة فــي حــد ذاتهــاومــن ثــم فهــي  ،واحتكــارهيمكــن الــتحكم فيــه وتخزينــه  ؛شــيءالمعرفــة  �
الفهـم والخبـرة والـتعلم  تتكون من البيانات أو المعلومات التي تـم تنظيمهـا ومعالجتهـا لنقـلو 
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لــذا يمكــن تنســيقها والحصــول عليهــا  )1(.هــي معلومــات مفهومــة محللــة ومطبقــةفالمتــراكم، 
ا المنظــور ينطلــق مــن كــون فهــذ .شــابه ذلــك ومــا ،قواعــد بيانــات ،أبحــاث ،فــي شــكل كتــب

 .تكنولوجيا المعلومات باستخدام ونقله إعداده للتداولالمعرفة شي يمكن 
وبالتــالي يكــون التركيــز علــى الخطــط وأســاليب العمــل المحــددة  ؛لمعرفــة عمليــة متواصــلةا �

المشـــاركة وتســـهيل  ىلتشـــجيع علـــيوجـــه ل االتجـــاهفنجـــد تركيـــز هـــذا  ) 2(،بواســـطة الخبـــراء
ـــــين  االتصـــــال ـــــرادب ـــــذلك تصـــــب األف ـــــة  حفب ـــــة عملي ـــــةالمعرف ـــــين  حركي ـــــرادتحـــــدث ب  أو األف
 .المجتمعات

ذوي العقــــول والمهــــارات الفكريــــة،  األفــــرادعنــــد تصــــورات ذهنيــــة  ؛شــــرط للقــــدرةالمعرفــــة  �
معرفتـــه للقيـــام  إلـــى األفـــرادوهـــي مـــا يحتـــاج  ،أداء إلـــىالقـــادرين علـــى ترجمـــة المعلومـــات 

عليـــه يجـــب و  .بـــذلك تصـــبح المعرفـــة حالـــة ذهنيـــة وشـــرط للقـــدرة علـــى الفهـــم )3( .بأعمـــالهم
 )4(.المكتبـة احتياجـاتمن توسيع مجال معرفتهم وتوظيفها لتكون فـي خدمـة  األفرادتمكين 

ات فــي ظــل الثقافــة والقيــادة والســلوك وتكــون المكتبــة هــي البيئــة التــي تتطــور فيهــا المعرفــة
 .روري التركيز على توفير بيئة مالئمة لنمو المعرفةض، لذلك من الاألفرادالسائدة بين 

، المعرفـة كـل ذلـك نقـول إنوالسؤال المطروح هل المعرفـة شـيء أو عمليـة أو شـرط للقـدرة؟ 
علـى  اتجـاهكـل أصـحاب  ركـزيحيـث المعرفـة  إلـى نظـرال ايـازو  إلـىيرجـع  االخـتالفحيث أن 
ممـا يجعـل  .إذا مـا تـم الـتحكم فيهـاللمنظمـة أكثـر إفـادة و  ،هـم فـي المعرفـةونهـا األر يخصائص 

 .فهمنا للمعرفة الستكمالمعرفة هذه الخصائص والسمات ضروريا 
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  المعرفةخصائص . 3.1.2

محــيص فــي ســماتها إلجــالء بالمعرفــة تجعلنــا نحــاول التّ تحــيط د الكبيــر التــي يــالتعقإن درجــة 
  )1(:خصـائص للمعرفــة هــي ســتّ  إلـى MC DERMOTT.Rأشــار و ، الغمـوض المحــيط بمفهومهـا

 .الجماعـات إلـىتنتمـي .4 .تتولـد فـي اللحظـة الراهنـة.3 .تنـتج عـن التفكيـر.2 .فعل إنسـاني.1
  .قديمتتولد تراكميا في حدود ال.6 .ةتتداولها الجماعات بطرق مختلف.5

 االســتخدامب فهــي ال تســتهلك كاألشــياءليســت ملموســة عتبارهــا المعنــوي أي أنهــا االمعرفــة بو 
 اسـتجالءمـن أجـل و ، اسـتخدامعمليـة تتوالـد ذاتيـا عنـد كـل و بل تبقى عند صـاحبها  وال بالتبادل

" بيــــل"و "ســــيلهو "مــــا قدمــــه كــــل مــــن  إلــــىأبعــــاد متميــــزة لخصــــائص المعرفــــة يمكــــن اإلشــــارة 
HOUSEL & BELL 2(:في هذا الصدد(  

  .ومراكز المعلومات والمبتكرون في المكتبات األفرادوهذا ما يمثله : دالمعرفة تتولّ : أوال

ـــ يمتلكـــون إمكانـــات  األفرادفـــ ∗ليســـت كـــل المعرفـــة ظـــاهرة: األفـــرادالمعرفـــة متجـــذرة فـــي : انياـث
  .وقدرات منها الفطري ومنها المكتسب بالممارسة والخبرة ولكن القليل منها موّثق

معارفنــا  فمعظــم بـه مقارنــة بمـا نعرفــه قليـل جــدا لـذامــا نعبـر عليــه أو نكت: المعرفــة تمـوت: الثاـثـ
  .تموت معنا، كما يمكن أن تموت بإحالل أخرى جديدة محل القديمة

توثّــق المعرفــة وتخــزن علــى الــورق أو الوســائط الحديثــة، مــا ينــتج قواعــد  :نالمعرفــة تخــزّ : رابعـــا
  .؛ وتحتوي على حقائق وقواعد محددة في مجال معينknowledge basesالمعرفة 

واألســرار  االختــراعالمعرفــة؛ بفضــل بــراءات  احتكــاريمكــن حــبس أو : المعرفــة تمتلــك: خامســا

 

                                                  

(1) Uص_ح ا�4ی ،���BFا� .R&!�15.ص .ا����8 ا�.   
   .33-28..ص.ص.ا����8 ا��!&R.نT1، نB) T1#د (2)
  .54.أصناف المعرفة ص :أنظر   ∗
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  .التجارية التي تتمتع بالحماية القانونية

  .)ضمنيةالصريحة و ال(هاشهر وأ صنيف المعرفةتأنماط دت عدت :تصّنفالمعرفة : سادسا

؛ نسـتطيع أن نلمـس القيمـة "ضـدادها تتّبـين األشـياءأب" وعلى القول العربـي وزيادة للتوضيح 
 اســتعماللسـلعة لهــا قيمـة أوال ا ؛مــن خـالل التمييـز بينهــا وبـين ســمات السـلعةالحقيقيـة للمعرفـة 
عــدم  وهمــا قيمتـين منفصــلتين حيـث أن الســلعة تحـتفظ بقيمتهــا التبادليـة حتــى عنـد وقيمـة تبـادل

تسـاوي شـيء إذا لـم  الخبيـر أرشـيفي فـالحلول التـي يقـدمها  ، على عكـس المعرفـة ،ستخدامهاا
فالســـلعة تخضـــع لنـــدرة المـــوارد فـــي حـــين أن المعرفـــة تعـــاني وفـــرة المعلومـــات وثانيـــا  .تســـتخدم

  )1( .والتركيز من قبل المتلقين االنتباهأصبحت الندرة في  لوالمعرفة ولكن في المقاب

الســريع  بانتقالهــا، كمــا تتجــاوز حــدود المكــان االســتخدامتتزايــد بوممــا ســبق نجــد أن المعرفــة 
مـــا يجعلهــــا بعيـــدة عــــن القيـــود الجمركيــــة والقــــوانين  ،تاالتصــــاالعبـــر تكنولوجيــــا المعلومـــات و 

 قيمـة تكـون أكبـرو . قيمتها وأهميتها بالسياق والمحيط الـذي تسـتخدم فيـهوكذا ترتبط . الضريبية
 وكـل ذلـك. ي المقابل عديمة الفائدة إذا ما ظلـت حبيسـة العقـولفو  ،حيز التطبيق عند وضعها
   .ن يمتلكها ويستفيد منهايجعلها ثروة لم

فــإن ذات الخصــائص  ،المعرفــة مــن خصائصــها المتميــزة اســتمدتهاالقــوة التــي  إلــىٕاضــافة و 
وعـرض هـذه األصـناف يسـاهم فـي تميزت كـل منهـا بسـمات، أوجدت لنا عدة أصناف للمعرفة 

   .للتصنيفأساسا  تإظهار خصائص أخرى تميز بها كل صنف وكان

  المعرفة أصناف. 4.1.2

واص الخوأساس هذا التعدد وتتباين بشأنها التصنيفات، تتخذ المعرفة أشكاال متعددة 

 

                                                  

  . 32.ص. 2008عمان إثراء،. في منظمات األعمال: استراتيجيات اإلدارة المعرفية. حسن، حسين عجالن (1)
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نتشارا كثر إصنيف األتأن الإلى  ،في دراساته ∗جينكسصل وقد و  المعتمدة في التمييز بينها،
بعاد أل ∗∗بوالني  طرح إلىإستنادا " Takeuchi  يوشيوتاك Nonakaنوناكا "هو الذي قدمه 
  )1( .ظاهرةوال المعرفة الضمنية

 عقل ضمنما هو مفهوم كل هي و  :knowledge or Implicit Tacit المعرفة الضمنية :أوال
عبر عنها أن ي يصعب عليه ـ ـ ي ال يمكنتالو . Unstructuredوتتسم بعدم التنظيم ، الفرد

تبادلها من ، بل يستحسن ، ويصعب تحويلها عبر تكنولوجيا المعلوماتمباشرة عند طلبها
 .Technicalتقنية أخرى و  Cognitive إدراكية شمل مكّوناتتو  .خالل التفاعل اإلجتماعي

، حوله في التعرف على ما الفردمستعملة من قبل التصورات الذهنية الفهي اإلدراكية أما 
  )2( .ترتبط بالمهارات والممارساتفهي تقنية وبالنسبة لل

يمكن التي و المكّونات التقنية تلك  تشملو  : knowledgeExplicit ظاهرةالمعرفة ال: ثانيا
بشكل تام، أو مصاغة  شروحةممحددة و  نهاأى عنبم .عند طلبهامباشرة التعبير عنها 

الوثائق أو في فقط وليست محصورة ، اآلخرينبها مع  واالشتراكحيث يمكن توصيلها 
بل من خالل  ـ بذلك ونوحيمروجي التكنولوجيا وٕان كان بعض ـ  اآللي وسائل اإلعالم

  )3(.والقصص مالرسو  ،الرياضيات ،وأي لغة رمزية مثل الكلمات وتعبيرات الوجه، الحركة

المنظــور  إلــىمســتندا ) 3شــكل أنظــر (أربعــة أنمــاط للمعرفــة  J.C. SPENDERر وقــدم ســبند
وأفكـار نوناكـا وتاكيوشـي  ،ـ كونهـا حصـيلة التفاعـل بـين الفـرد والمجتمـعـ اإلجتمـاعي للمعرفـة 

 

                                                  

∗   Murray.E.JENNEX  :ّلة الدولية إلدارة المعرفةالمجتحرير رئيس ، .أ.م.أستاذ مساعد بجامعة سان دياغو، الو.  
∗∗  Michael POLANYI  : (1891-1976) �Babه�)!ري  \ و&!حXأ&>!ث dآ!ن ����BDِء ا�!���Fا� � ،�َ<#ّ�إ�C  55 سU ل 

�  ا��$��� b<&ی� " و�iا�ن���� ."  
)1(             IDEA group  :LONDON .Knowledge management in modern organizations murray.JENNEX, 

publishing, 2007. p.3.  
                                                                                                                                                               (2)  ibid. p.3.  

(3) R�  .82.ص .المرجع السابق. عبد الرحمن، �#
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  )1( .في التمييز بين المعرفة الضمنية والظاهرة

  

 Codificationترميز ال

  معرفة ظاهرة
Explicit knowledge  

  تفسيرات، توقعات، منهجيات

  معرفة ضمنية
Tacit knowledge  
  مهارات، معايير، قيم

ك  
شار
الت

S
ha

re
dn

es
s

  

دية
 فر
رفة
مع

  In
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kn
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  واعيةمعرفة 
Conscious knowledge  
  وأسرارنا ال نتشارك بفهمنا

  معرفة آلية
Automatic knowledge  
 ،، القيممهارات شخصية
  الخبرات

فة 
عر
م

ال
وعة
جم
م

  
G

ro
up

  kn
ow

le
dg

e
  

 الجسد المشترك للمعرفة
Shared body of knowledge 

  )Objectif knowledgeالمعرفة الموضوعية(
 ارسميالمقبول  البصيرة ـ الفهم العميق ـ

 معرفة جماعية
Collective knowledge 

 قيم ومعايير المجموعة

  أصناف المعرفة: شكل 
 .WIJNHOVEN, Fons. Operational  Knowledge Management. In: SCHWARTZ, David :)بتصرف( المصدر

.705Group Reference, 2006. p.IDEA . LONDON: Encyclopedia of knowledge management 

   )2( :هينواع أربعة أ إلىيقسم المعرفة كما أن أحد أكثر التصنيفات تداوال عند الباحثين 

  .المعلومات التقليدية أو ،الحقائق :" what-Knowمعرفة ماذا  " معرفة المعلومة: أوال
  .سلوكال وأة ظاهر البب س :" why-Know  ماذالمعرفة  " معرفة العلة: ثانيا
  .مهامتنفيذ ال في خبرةالمهارة وال ": how-Know معرفة كيف"  معرفة الكيفية: ثالثا
  .معرفة من يستطيع عمل شيء ما  ": who-knowمعرفة من " المختصينمعرفة : رابعا

فمعرفة  .إن تعليم السيطرة على هذه األنواع األربعة من المعرفة يتم عبر وسائط مختلفة

 

                                                  
       (1) SPENDER, J. C. Organizational knowledge, learning and memory: Three concepts in search of a theory. 

Journal of Organizational Change, 1996, vol.9, N° 1, p. 70.  
)2( �  :متاح على ]. على الخط. [3000العربية  . .�#��! ا���$#م!ت وا�*��ی\#��F :ا����� ا0*/!د. م>�4، م�اری!�

< http://www.arabcin.net/arabiaall/2000/2.html >   )22  2006افريل(  
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تؤخذان من الكتب والمؤسسات التعليمية والتدريبية ومن قواعد " العلة معرفة"و المعلومة
  .أما النوعان اآلخران فال يؤخذان كامال إال بالممارسة .المعلومات

بسمات تجعله األهم عند حسب آراء الباحثين وتميز كل صنف  ومع تعدد أنواع المعرفة
، فمن مهتم بالمعرفة الضمنية فيه ويحاولون التحكم هموتركيز الكبرى همية ه األفيولون ؛البعض
وهناك من يرى أن  -المدرسة األمريكية –ومهتم بالمعرفة الظاهرة  – المدرسة اليابانية –

تجعل صنفا  المعرفة وجسد كيانهل هناك فجوات في ف .know-howمعرفة الكيفية لاألهمية 
   .نحن للمعرفةفي فهمنا ؟ أم أن الخلل و نوعا يحضى بإهتمام أكثر من غيرهأ

  فجوات المعرفة. 5.1.2

  ظاهرة إلىالمعرفة الضمنية  تحويل: أوال

ثري ينبغي فتحه مخزن األولى تعتبر ف، جعل المعرفة الضمنية ظاهرةكثيرا ما نقرأ عن 
، وأصبح هذا المفهوم هو فيهاإشراك اآلخرين يتم و منه لكي يتسنى إستخالص المعرفة 

 The Knowledgeالشركة المنشئة للمعرفة" الكتاب الشهير األكثر شيوعا؛ ومصدره 

Creating Company  "،)1( إلبداع  النموذج الحلزوني والذي وصف فيه نوناكا وتاكيوشي
أربعة ضمنية والعكس عبر  إلىظاهرة ، والذي مفاده أن المعرفة تتحول من SECI المعرفة 

    )2(:عمليات هي
 .األفرادبين  )ضمنية إلى نيةمض:(Socializationالتطبيع اإلجتماعي التنشئة أو  �
 .ةالفرد مع المجموع إتصال )ظاهرة إلىضمنية (:Externalization والتخريجأ التجسيد �
 .منظمةضمن الالمجموعات  بين )ظاهرة إلى ظاهرة (:Combination والدمجأترابط ال �
 .فهم الفرد لقوانين المنظمة )ضمنية إلى ظاهرة( :Internalizationذويت والتأالتقبل  �

تحويل  يةنامكيرى بعدم إبوالني إال أنه  إلىأصل الفكرة  جميع المراجع ترجعومع أن 
وجهان متكاملتان و  نهماأل ؛أصال ال حاجة لذلكبل معرفة ظاهرة،  إلىالمعرفة الضمنية 

 

                                                  

(1) R�  .78-77.ص.ص .المرجع السابق. ، عبد الرحمن�#
)2(            assessment in Lisbon public libraries: a knowledge Building a culture of PINTO, Leonor Gaspar. 
 WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS (2006, Seoul).  ND. IFLA. 72management approach

[Online]  , Available at:< http://www.ifla.org/IV/ifla72/index.htm> (24 sept 2007)  
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أن عملية اإلشتراك  ذلكها، منمنفصلين  نوعينللمعرفة أو ين مستويبا توليس ،لعملة واحدة
، في ذات الوقت )ضمني(وآخر غير منطوق  )ظاهر(ظ تصال ملفو عبر إبالمعرفة تحدث 

حصل فقط على الجزء الظاهر من الجبل ن نايجعلورموز وأن حصر المعرفة في كلمات 
وفرق العمل  األفرادعرفة لدى ما هو متاح من مالذي ال يمثل إال الجزء اليسير م ،الثلجي

 .أساسه التفاعل اإلنساني شتراك في المعرفة الضمنيةاإلف )1( .والذاكرة التنظيمية للمكتبة
 ـمع عدم كمالها  ـ ظاهرة إلىتحويل المعرفة الضمنية إلزامية  إلى االفكرة التي تدعو وتبقى 
  .بالمعرفةاإلشتراك و التعاون على  األفراد في حثّ  ساعدت

  .عملوالفجوة المعرفة : ثانيا

وفي نفس  ."ال نستطيع التصريح بكل ما نعرف وٕان أردنا"تقرر بأننا الفجوة هذه إن 
 لتي تحتوي على معارفاكتب أو المصادر أمام عدد كبير من الالسياق نجد أن الفرد 
لسنا كلنا ناجحين، ولكن السؤال لماذا  ،ـ معلومات علمية وتقنية ـ ةفعالصحيحة ونصائح 
تنظيمية وخدمات ونماذج إلدارة  ممارسات إلىلماذا ال نحول ما نعرفه ؟ ...أغنياء، متمّيزين،

  ؟ األعمال
الذين تلقوا أفضل الممارسات في التخصص، ويتلقى  من المكتبيينمعاهدنا تخرج العديد 

تنقصنا  كما ال، والمعلوماتارف في مجال المكتبات دورات تدريبية حول أحدث المعالمكتبي 
والباحثين نشروا العالمية فالعديد من المكتبات  ؛البحوث في مجال علم المكتبات والمعلومات

ن كتبييالمن هذه المعرفة، نجد أن رغم معلى ال، لنجاح المكتباتوأحدث الطرق  أفضل
الخدمات واإلجراءات بل  ومتطورة،خدمات متميزة  ؛ ال نقصدأنفسهم ال يطبقونها في مكتباتهم

  .إن طبقت التقليدية التي تتهاون مكتباتنا في تطبيقها
وأكبر العوائق أمام تحويل ميزة في العمل،  إلىإذن ال توجد ميزة للمعرفة إذا لم تؤد 

  )2( :يه عمل إلىالمعرفة 
 

                                                  
)1(                          Available at:  ,ne][Onli .Erik Sveiby-Karl .Tacit KnowledgeErik. -, KarlSVEIBY 

 < http://www.sveiby.com/Portals/0/articles/Polanyi.html> (04 Sep 2007)  
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث : في .تجسير الفجوة بين المعرفة والعمل في المؤسسات التنافسية .روبرت ،ساتون  (2)

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث : أبو ظبي. تنمية الموارد البشرية في إقتصاد مبني على المعرفة. اإلستراتيجية
  .343. ص. 2004اإلستراتيجية، 
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وناقد بارع ألفكار  ،متكلم جيد فمعظمنا ؛عملللعندما يصبح الكالم الذكي بديال  �
ذلك أننا نعتقد أنه كلما  .ي اآلخرينفتأثير عقدة للم وأفكار ونستعمل مفردات ،اآلخرين

  .أنه أكثر قيمة تكلم المرء أكثر ظنّ 
المنافسة المختلة تدفع ف ؛أعداء إلىل المنافسة الداخلية األصدقاء عندما تحوّ  �
   .أصدقاءالتعاون كمن  على أنهم أعداء بدال زمالئهممعاملة  إلى كتبةعضاء من المأ
عمل اشياء البعض يخشى ؛ حيث الخوف من العمل حسب المعرفة ناعندما يمنع �

  .تفيد الشركة ألنهم يعتقدون بأن القيام بذلك لن يفيدهم
 .على السوابق التاريخيةالتام اإلعتماد  ؛ أوالذاكرة كبديل للتفكير والعملعندما تصبح  �
لتشخيص  أساليب القياس تقود تصميموء س ،التقدير سوء عندما يعترض القياس �

 .خاطئ
 األفـــرادوفـــي المقابـــل فـــإن األهميـــة الكبيـــرة للمعرفـــة والفوائـــد العظيمـــة التـــي تعـــود بهـــا علـــى 

 ،محاولة تجاوز تلـك الفجـوات أو العقبـات إلىوالمنظمات بما فيها المكتبات، دفعت بالمهتمين 
مــن خــالل تقنــين هــذا  ،فــراداألدون توظيــف وٕاســتغالل المعرفــة المحتــواة فــي عقــول التــي تقــف 
تنظيمهــا  ،توليــد هــذه المعرفــةإكتشــاف، و  تســهل الــتحكم فــي ؛داريــةإممارســات  عبــراإلســتغالل 
يــق مــع الســهر علــى تطب ،االتصــالثــم إتاحتهــا لمــن يحتاجهــا عبــر مختلــف قنــوات  ،وتنقيحهــا
جديـدا ـي اوجـدت تخصصـا تـالهـي  وأخـرى  الممارساتهذه و  .لها في مهامهم األفرادوتوظيف 

  .سيكون محور نقاشنا في الصفحات التاليةالذي و ، في مجال اإلدارة يعتني بإدارة المعرفة
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  إدارة المعرفة. 2.2

قامــت فــي تحقيــق الميــزة التنافســية، بعــد أن أصــبحت المعرفــة هــي المصــدر االكثــر فاعليــة 
، رغــم فــي عــالم اإلدارة لطالمــا أهمــلاألعمــال كشــفت الســتار عــن مجــال ثــورة حقيقيــة فــي إدارة 

ـــد جديـــدة اأســـواق ظهـــرالتـــي ت" المعرفـــة" هـــو إدارة أكبـــر مصـــادر القـــوة و  أهميتـــه ـــد العوائ ، وتزي
تشـارات، إضـافة كالدراسـات واإلس تنشـئ منتجـات معرفيـةكمـا  ن،ز المعرفي عن المنافسيبالتميّ 
بتحديــد زبــائن جــدد كســب عــالوة علــى ، العمــل تخفــيض التكــاليف بتحســين أســاليب وطــرق إلــى

   .حافظ على والئهممن ثم الو  ها ديثم تجس إحتياجاتهم وتطلعاتهم

  إدارة المعرفةالتطور نحو  .1.2.2

أصـــبحت قضـــية و  ةاألكاديميـــالبحـــوث معرفـــة مـــن عـــالم الفجـــأة إدارة  ظهـــرت 1997فـــي   
حتــى أن  .بالموضــوعهتمــام تنــاقص اإل ،تينبعــد ســنو . كنولوجيــاالترواد إدارة األعمــال و ة لــملّحــ
بســرعة نمــو تكانــت  بــل ؛م تمــتلــأنهــا والحقيقــة . إدارة المعرفــةالنقــاد أعلنــوا عــن مــوت بعــض 
ــأخــرى  ضــمن منظمــات طّبقــت إدارة المعرفــة تحــت مســميات عظيمــة بوابــات ت حقيقتهــا؛ كقتل
ـــــــال، portals تيـــــــاإلنترن ، إدارة E-analysisاإللكترونـــــــي  تحليـــــــلال، E-learningاإللكترونـــــــي  ميتعل
إلدارة  ممارسـات ناجحـةغير أن بعض المنظمـات تبّنـت عـدة  .Content Managementالمحتوى 
  )1( .وسرعان ما تضاعف عدد المهتمين .اهودهاقة لنشر جكانت سبّ و المعرفة 

 KM yahoo! Club, International KM( منتــديات المعرفــة اإلهتمــام جليـا فـي هـذا يظهـر و 

forum,… ( المؤتمراتو) مـؤتمر ، ]2000بـاريس،[ حول ندوة إدارة المعرفةلدولي الثالث االمؤتمر
مجــالت الو )...،]2004عمــان،[إدارة المعرفــة فــي الــوطن العربــيجامعــة الزيتونــة األردنيــة حــول 

 ،) …,KM Magazine, KM Review, Journal of Knowledge Management Practice(المتخصصـة
تقريــــر البنــــك الــــدولي حــــول التنميــــة  ( المعرفــــة حــــول تقــــارير المنظمــــات الدوليــــة واإلقليميــــة

صــول أتقريـر االمـم المتحـدة حـول قيـاس  ،]98/1999[أنظمـة المعرفـة مـن أجـل التنميــة: العالميـة

 

                                                  
) 1(                            . London: Capstone, 2002. P.2 Knowledge ManagementFRAPPAOLO, Carl .   
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الـدولي إلدارة المعرفـة  التجمـع(الجمعيـات والمنظمـات المتخصصـة، )...،]2003[المعرفة للـدول
KMCIجمعيـــة المعرفـــة ،AOK( ،مراكـــز بحـــوث ومختبـــرات ومجموعـــات إستشـــارية) مجموعـــة

، شــهادات فــي )The Mining Corporation، شــركة التنقيــب  KM GROUPبحــوث إدارة المعرفــة
 OPEN UNIVERSITY OF KM, eKnowledge(مراكـز وجامعـات متخصصـة مـن إدارة المعرفـة

Center (بوابات إدارة المعرفـة، )]جامعة نوتنكهام[، مركز تكنولوجيا المعرفةKnowledge portal 

, Knowledge Portal44 (،...)1(  

يعتبـر أصـل إدارة ، الـذي األبد في العالم األكـاديمي إلىلنقاش أن يهتاج ل يمكن في الحقيقة
لكــن طرحنــا بقى مطروحــا لســنوات عديــدة؛ ســي " هــل يمكــن إدارة المعرفــة؟" والســؤال ، المعرفــة

ن نتحـّرك فيجـب علينـا أ .علـى إدارة األعمـال إدارة المعرفـةتـأثير  إلـى هنا سيتعدى هذه النقطة
راتيجيات سـتإلتطبيقـات ناقصـة بولـو حتـى ، التطبيـقونرّكـز علـى البحـوث النظريـة ما بعـد  إلى

معرفـة تنشـغل بأسـئلة غيـر الالعديد من برامج ف .الجامعية مكتباتنافي  وممارسات إدارة المعرفة
إدارة المعرفــة تهــتم بــأّن  وال يــدرك ،نشــاطات فرعيــةفــي  ثمينــةفكريــة هــب او وتضــيع م، ضــرورية
ن يخـــز تعلـــى قـــدرة تحقيـــق الملـــيس فقـــط و فّعالـــة،  لســـتراتيجية عمـــحيـــوي إلنظـــام إدارة بإنشـــاء 
  .نكر فائدة ذلكنا ال نأنمع ... لمعرفة المتراكمةا

أو حتــى ، المحتــوىإدارة أو نســميها معلومــات تنفيذيــة،  بوابــةنســميها معرفــة، الإدارة نســميها 
وٕادارة  .هـــي التـــي تنشـــئ الفـــرق فـــي المنظمـــة معرفـــة، ســـتبقى إدارة ال*الفكـــري مـــالال رأسإدارة 
ف علـى رّ صـتّ القادر علـى الفرد  لكن في أن يكون ـ إدراك الشيء ـ  معرفةالفي ت ليس معرفةال
   )2( .يعرفه ام إلى امستندمبدع نحو 

 

                                                  

   .94-91. ص.ص. ا����8 ا��!&R.نT1، نB) T1#د (1)
* �iي: أن�Fم رأس ا��!ل ا��#l78.ص. م�.  

(2)                                                                              FRAPPAOLO, Carl . ibid. P.P.3-5.  
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  إدارة المعرفة مفهوم. 2.2.2

 تليســـفهـــي . بســـيطبـــالمفهوم اليســـت ل  Knowledge Management (KM)إدارة المعرفـــة 
توجيـه، ت ليسـ يهـ .ةمسـاعدأداة كـفيهـا  أن تسـتغلّ  جبتكنولوجيا ي، بالرغم من أن الكنولوجيات

إســـتراتيجية ت ليســـو . الناجحـــة المعرفـــة إدارةفـــي  ضـــرورية ن القيـــادة اإلســـتراتيجيةبـــالرغم مـــن أ
تشــّجع  ثقافـة تطلّـبكمــا ت .شـرط نجاحهـا إدارة المعرفــةل فكـر قّبـت بـالرغم مــن أن ،دارة أعمـالإل
  )1( .دائمة إدارة معرفةات ممارسجعل ت لنثقافة لوحدها اللكن  ؛جماعيالتفكير الشتراك و اإل

س الــرؤى المختلفــة انعكــإلرجــع ي؛ إلدارة المعرفــةال زال هنــاك جــدل حــول المفهــوم الحقيقــي 
ضــمنها عــدة  تصــيغ ،إلدارتهــافنجــد عــدة مــداخل  ،لفهــوم المعرفــة علــى أســلوب التعامــل معهــا

  :أهمها وفي الفقرات التالية سنحاول التمييز بين  تعاريف إلدارة المعرفة،

 إلىوتشكيلها وتطويرها  األفرادويرى رواده إستخالص المعرفة من : المدخل الّتوثيقي:أوال
وثائق مطبوعة أو إلكترونية، ليسهل فهمها وتطبيقها ونقلها؛ إذ يتمثل ذلك بتكوين قاعدة 

  )2( .معرفية في المنظمة، تدار من خاللها وبواسطتها المعرفة ذاتها

مع إغفال  االتصالوفيه إنحياز لتكنولوجيا المعلومات و : التكنولوجيالمدخل :ثانيا
تركيزها على تكنولوجيا المعلومات كمسوق الجوانب الفكرية إلدارة المعرفة، ويتأكد ذلك ب

وبالتالي فإن  .ومسهل لنشر المعرفة وتطبيقها ،لعمليات التنظيميةلجسد إلدارة المعرفة، والم
  )3(.اإلنترنيت والبريد اإللكتروني تعد من قنوات ووسائل المشاركة المهمة في المعرفة

وعليه فإن إدارة المعرفة طريقة للتعامل بين العاملين؛ من : المدخل اإلجتماعي: ثالثا
  )4(.والثقافة برةخالل توفير الوسائل الالزمة لذلك، لتؤّمن المشاركة الجماعية في الخ

 

                                                  
(1)                                                                            FRAPPAOLO, Carl. Op.cit. P.8.  
  . 35.ص. المرجع السابق. الكبيسي، صالح الدين (2)
  . 20.ص. المرجع السابق. حسن، حسين عجالن (3)
  . 36.ص. المرجع السابق. الكبيسي، صالح الدين (4)
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القيمة المضافة عن طريق  الستخالصإدارة منهج وطريقة : مدخل القيمة المضافة: رابعا
والتكنولوجيا والعمليات  األفرادإدارة المعرفة هي  المعرفة، حيث أن عناصر واستخدامتطبيق 

  )1( .واإلستراتيجية

وهي آلية الفكري، وفيه تعتبر إدارة المعرفة مرادفا لرأس المال : المدخل المالي: خامسا
 واستثمرت اكتشفت، وال تعد كذلك إال إذا إلدارة األصول المعنوية التي تستخدمها المنظمة

، بحيث تحدد القيمة قيمة لخلق الثروة من خالل التطبيق إلىمن المنظمة، وتم تحويلها 
  )2( .السوقية للمنظمة

حيث تشمل  Knowledge Organisationويختص بمنظمة المعرفة : المدخل المعرفي: سادسا
، بما يجعلها كافة مصالح المنظمة، وتكون المنظمة منتجا للمعرفةممارسات إدارة المعرفة 

بما يمتلكونه من مؤهالت متميزة، صناع المعرفة فيها مصدرا للقيمة المضافة التي يوفرها 
ضافة إ، الشكل التنظيمي ،معتقدات معرفية قوية، معرفة الكيف، زامتاالل ؛ويشترط في ذلك

  )3( .دور تكنولوجيا المعلومات المهم إلى

المعرفة وٕادارة  وابتكارعتبر إدارة المعرفة عملية تجميع وفقه ت: المدخل العملياتي: سابعا
أن  إلىقاعدتها وتسهيل المشاركة فيها من أجل تطبيقها بفاعلية في المنظمة، وهذا يشير 

 االستثمارأجل  من والمعرفة الخبرة باعتمادهباألداء المنظمي  االرتقاءهدف إدارة المعرفة 
   )4( .تحقيق العوائد

إدارة المعرفة مما سبق نستطيع تمييز بعض األبعاد التطبيقية والنظرية التي تحدد مفهوم 

 

                                                  

  . 37.ص. المرجع نفسه (1)
  . 18.ص. المرجع السابق. حسن، حسين عجالن (2)
  . 39.ص. المرجع نفسه. الكبيسي، صالح الدين (3)
  . 40.ص. المرجع نفسه (4)
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  )1( :والتي نوردها في العناصر التالية

 .حة وواضحةيإدارة نظامية صر  .1
 .وممارسات وسياسات وبرامج نشطةأتحتوي على  .2
 .توليدها والبحث عن مصادرها المختلفةإنتاج المعرفة عن طريق  .3
 .صنيفها وتنظيمهاتإختيار المعرفة وتنقيحها وترشيحها وتبويبها و  .4
 .)تخطيط، إتخاذ قرارات، حل مشكالت(ة العملإستخدام المعرفة بما يخدم مصلح .5
 .سائل المتاحةو نشر المعرفة عبر ال .6
ات التعلم وبناء منظومة المعرفة والتخطيط في رسم عمليإستخدام مخرجات المعرفة  .7

 .اإلستراتيجي

حد  إلىإن الطرح المنهجي إلدارة المعرفة كرؤية وتنظيم ومفاهيم وتطبيقات يعتبر جديدا 
ولعل دراسة . ما، والزال هذا المجال قيد التطوير والتأصيل ليأخذ مكانه بين فروع اإلدارة

التطور الراهن لها، بتعقب الخصائص األساسية لمراحلها أو أجيالها سيسمح بإجالء 
  .الغموض عن هذا المفهوم

  أجيال إدارة المعرفة .3.2.2

دارة المعرفة هي إمتداد إف، عادة ما يأخذ خصائص متميزة في كل مرحلة ن تطور الظواهرإ
( إدارة بالعمل ولفي جيلها األ كانت لتطور اإلدارة التي تدخل اآلن جيلها الرابع، بعدما

هو مقرر  إعمل بالضبط وفق ما(اإلدارة بالتوجيهثم ، )إعملها بنفسك نحن ال نزال نعمل ذلك
الجيل الرابع فهو مزيج  ، أما هذا)بلغني ما تريد واترك كل شيء لي( ، واإلدارة بالنتائج)لك

  )2( .منظمة الهدف المشترك إلىللوصول ه األجيال الثالثة فعال من هذ

 

                                                  

  .77 .ص .2007الوراق، : عّمان.الممارسات والمفاهيم: إدارة المعرفة. ، إبراهيم الخلوفا��$F!وي (1)
  .133.ص.المرجع السابق. نجم، نجم عبود (2)
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ماذا ( طبيعة المعرفة: بينها بخصائص هيز نميّ  ثالثة أجيال عبرإدارة المعرفة تطورت 
ما هي المقاربة ( إدارة المعرفة طبيعة، )؟ماذا سنثّمن ونعّظم( طبيعة اإلدارة، )سندير؟
فالجيل  .داخلتبعض البوب صحم هإال أن، في هذا التطور سلسلتهناك أن  ومع ).؟المتّبعة
. تايسرعة أواخر التسعينو بقّوة  تطورظهر و  ؛ والجيل الثانيكان منذ البداية وما زالاألول 

في إال بديل حقيقي ك  صبحلم ي لكن ساهمات مبّكرة،منه إتوقع أما الجيل الثالث فكان ي
  )1(.أعاله لمذكورةتغيرات اللم طبقاجيل مميزات كل الجدول التالي في و  .األخيرةالسنوات 

  أجيال إدارة المعرفة:  جدول 
  الجيل الثالث  الجيل الثاني  الجيل األول  األجيال

السمات  

المقاربات     

  
  السياق  األفراد  جسم المعرفة

  تسجيل  مفهوم المعرفة
Record 

  تدفق
Flow 

  إصطفاف
Alignment  

  التثمين والتعظيم
  تجميع وحفظ 
  المخزون

  الدوران تسهيل 
  تهوزياد

إنجاز ميزان القيم 
  المستمر

  مفهوم إدارة المعرفة

أداة لتعريف، تخزين، 
، إسترجاع قاعدة حفظ
  المعرفية منظمةال

منهجية لتعزيز توثيق، 
 سترجاعإ، تخزين، تنظيم

  اتوبث الخبر 

 إستراتيجية تعزز تنظيم
 قيم مجموعوتطوير 

   المنظمة
 Knowledge Cities: Approaches, Experiences, and Perspectives. CARRILLO. Francisco Javier. :المصدر

  
بالتفكير المرن الجيدة بإعتبارها تسمح المعرفة عتمد على يُ  خالل الجيل الثالثعلما أنه 
التي  ؛ضمن النظم اإلجتماعيةبين المعرفة واألداء ربط الالعمل على  إلىإضافة  ،والفعال

 ،، اإلبداعالتعلم التنظيمي، توليد المعرفة إعتمادكذا . يعتبر توليد المعرفة فيها ثورة جماعية
   )2( .في بناء كيان المعرفة

 

                                                  
)1(      NEW . Knowledge Cities: Approaches, Experiences, and Perspectives. CARRILLO. Francisco Javier

YORK: Elsevier,2006. P. 46.  
  .76.ص. 2007الوفاء،دار : اإلسكندرية.إدارة المعرفة في التعليم .، حسين سالمة عبد العظيمحسن حسينالبيالوي  (2)
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  في المكتبات الجامعية تطبيقات إدارة المعرفة. 3.2

لقـــد كانـــت للمكتبـــات المتخصصـــة األســـبقية فـــي توظيـــف إدارة المعرفـــة لتحســـين وظائفهـــا، 
ـــ ـــق أساســـا بكيفي ـــات، وهـــذا المحـــور يتعل ـــواع المكتب ة تطبيقهـــا فـــي وســـرعان مـــا تبنتهـــا بـــاقي أن

      .المكتبات الجامعية

  إدارة المعرفةمجاالت تطبيق . 1.3.2

 .Thomas Hمجــاالت لتطبيــق إدارة المعرفــة ولعــل مــن أشــهرها دراســةون عــدة قــدم البــاحث

Davenport وآخــــرون بعنــــوان مشــــاريع إدارة المعرفــــة الناجحـــــة "Successful Knowledge 

Management Projects" يقــع كــل منهــا فــي إحــدى أربــع  ،وثالثــين مشــروعا اأيــن عــرض واحــد
   )1( :التالية أنواع من المشاريع

 Create Knowledge Repositoriesإنشاء مستودعات المعرفة  .1

  Improve Knowledge Accessتحسين إتاحة المعرفة  .2
  Enhance the Knowledge Environmentبيئة المعرفة  تعزيز .3
  Manage Knowledge as an Assetإدارة المعرفة كأحد األصول  .4

وقــد  فــي المكتبــات الجامعيــةع ير امشــنــوع مــن هــذه الوفــي مــا يلــي وصــف لكيفيــة تطبيــق كــل 
حاولنا إعادة ترتيبها، بشكل مخالف للكيفية التـي قـدمها بهـا صـاحبها، معتمـدين فـي ذلـك علـى 
الترتيــب المنطقــي فــي تبنــي إدارة المعرفــة بالنســبة للمكتبــات الجامعيــة، بدايــة بالمــدخل األبســط 

إدارة المعرفــة والتــي ال والجــوهري فــي نفــس الوقــت، ووصــوال إلــى مراحــل متقدمــة مــن تطبيقــات 
ن هــذا الترتيــب غيــر إلزامــي ويمكــن تجــاوزه إال أن إتباعــه أمــع ، بلوغهــاكتبــات تســتطيع كــل الم

   .يحقق كفاءة أكبر، وتبني تدريجي ومرحلي إلدارة المعرفة

 

                                                  
)1( . . College & Research LibrariesTownley,Charles T.. Knowledge Management and Academic Libraries

New Mexico: University Library.2001.p.49.  
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  .تحسين بيئة المعرفة: أوال

توليــد علــى  ةشــّجعمبيئــة إنشــاء علــى تركيــز فيــه يكــون ال إدارة المعرفــة شــاريعلمول النــوع األ
ين أمكــــن مكتبيــــفيدين التــــي يحملهــــا الالمعرفــــة الضــــمنية حــــول المســــتفلــــو أن . ونقــــل المعرفــــة
لكانــت واجهــة نظــام المكتبــة أكثــر فعاليــة ، مــوظفي األنظمــة، علــى ســبيل المثــال مــعمشــاركتها 

علـــى يجـــب ف، يالمعرفـــة للتشـــارك عمـــابيئـــة دوإلنشـــاء " . وتماشـــيا مـــع إحتياجـــات المســـتفيدين
وتشـــجيع لعمـــل الجمـــاعي بـــين المـــوّظفين، قويـــة وذات مغـــزى إتصـــاالت كـــوين شـــبكة دارة تاإل

  )1( "دعم اإلبداع، و والتعاوني

أي أحمــد عــروة أو . بالنســبة لمكتبــة دوفــي تقــديرنا فــإن هــذا المــدخل هــو المناســب كبدايــة 
فــي النفــوس، غــرس مكتبــة جامعيــة تســعى لتبنــي إدارة المعرفــة ألول مــرة، فالتشــارك المعرفــي يُ 

ــ عنــد العــاملين بالمكتبــة، ونجــاح إدارة المعرفــة يعتمــد علــى متأصــلة يمــة يصــبح قى حتــى وينّم
حتـاج إلـى يوهـذا المـدخل ال ).  قيـادة وأتبـاع( تقبلها كثقافة عمل من طرف األفـراد فـي المكتبـة

لمكتبـــة اإســـتثمار غـــالف مـــالي كبيـــر لتطبيقـــه، فهـــو يعتمـــد علـــى حركـــة تغييـــر للـــذهنيات فـــي 
  .ثقافة االنانية والصراع والدفاعيةمحل  واإلبداع، وٕاحالل ثقافة التشارك والعمل الجماعي

  .تحسين إتاحة المعرفة: ثانيا

المعرفــة التنظيميـــة  إلـــىن الوصــول يحســـيركـــز علــى تدارة المعرفــة يع إر اوع ثـــاني مــن مشـــنــ
تم تنظــيم األفــراد ضــمن يــ؛ أيــن الشــبكات الخبيــرةفــي أغلــب األحيــان بخلــق ويكــون ذلــك . هــاونقل

ــــى إتصــــال مــــع آخــــرين، ع ضــــعة حســــب اإلهتمامــــات وتو رســــميمجموعــــات نقــــاش  مكــــّونين ل
  )Community of interest.)2 مشتركة المصلحةات مجموع

القيــام بإنشــاء غرفــة نقــاش للمكتبيــين المكلفــين بالتصــنيف علــى مســتوى مكتبــات ومثــال ذلــك 
 أنكمـــا  .مـــن بعضـــهم الـــبعضاألفـــراد تعّلم ث يمكـــن تبـــادل التجـــارب ويـــجامعـــة قســـنطينة، حيـــ

 

                                                  
                                                                                                                          (1) Townley,Charles T..op.cit..p.50.  

(2)                                                                                                        ibid..p.50.  
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خدمــة  ،البريــد اإللكترونــيعبــر  ؛يالمعرفــالتشــارك الــتعلم و  ةتحّســن عمليــتكنولوجيــا المعلومــات 
كمصـدر معرفـة المكتبـة إسـتغاللها والتـي تسـتطيع  .يةالمؤتمرات الفيديو  ،الّنقاش على اإلنترنت

وتطبيـق المعرفـة التنظيميـة لتحسـين فعاليـة النشـاطات هي توليد ومشاركة النتيجة و . إستراتيجي
  .التنظيمية

 لمبـــدأ، ألن الـــرافض األولـــىوطبعـــا لـــن نصـــل إلـــى هـــذه المرحلـــة إذا لـــم نـــتمكن مـــن تحقيـــق 
إلى التشـارك؛ فهـي مجـرد  واالتصالالتشارك المعرفي التقليدي لن تدفعه تكنولوجيا المعلومات 

  .واستغاللهاوليست ذات فائدة إذا لم يحسن توظيفها  اإلتصاللتسهيل وتسريع  أداة

   إنشاء مستودعات المعرفة: ثالثا

حيــث طبيعــة المعلومــات مــن  ،مســتودعات المعرفــةالتعامــل مــع ين المكتبيــمــن الســهل علــى 
معلومـــات حـــول نشـــاطات  حتـــويات تلمكتبـــل المتكاملـــة نظمـــةاألفمعظـــم  .التـــي يتعـــاملون معهـــا
توليــد ل عملهــذا النــوع مــن المعلومــات يمكــن أن يســتو  .المســتفيدينعــن  كــذاوعمليــات المكتبــة و 

ثـــم ، عملياتهــا وتوجـــه ،المعلومــاتمصــالح بمختلـــف التــزود ، صـــريحة للمكتبــة تنظيميــة معرفــة
  )1(.اف المسطرةدتحقيق األهدرجة قياس تساهم في 

هـذه البيانـات يمكـن أن و . قتنائهـاإ دعنـ ادوريـتنشـأ الجديدة على سبيل المثال، الكتب بيانات 
البريـد اإللكترونـي لألسـاتذة  إلـىحاطة جارية، أو ترسل آليا إنشر مباشرة على موقع المكتبة كت

مجّمعـة بشـكل دوري كجـزء الالبيانـات فـإن إسـتغالل ، هذه الحاالتفي  .على شكل بث إنتقائي
معرفة التي تسـاهم فـي ة الكار شمو توليد ل المتكامل يمكن أن تستعمل المكتبةنظام ات عملي من

مسـتمدة مـن  بيانـات مـنجديـدة  معرفـةتوليـد كـون  إلـىإضـافة . العلمـي بحـثالتعلـيم و ال تحسين
 .هالجديدة إستعمالية  قيمة فضيللمكتبة يالمتكامل  النظام اآللي

للمكتبـة،  إلنجـاز األهـداف التنظيميـةها لاعمسـتإ يمكـن مستودعات المعرفة الخارجيةكما أن 
معـين موضـوع اإلسفادة من مصادر معلومات خارجية لتحديد أفضل مـا نشـر فـي فمثال يمكن 

 

                                                  
(1)                                                                               Townley,Charles T..op.cit..p.49.  
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، أو اإلســـتفادة مـــن نصـــائح وٕارشـــادات عبـــر لعلميـــة فـــي تخصـــص معـــيناأحســـن الـــدوريات  أو
وم علـــى شـــبكة اإلداريـــة واإلســـتراتيجية التـــي أصـــبحت تتزايـــد يومـــا بعـــد يـــ االستشـــاراتمواقـــع 
  .الويب

عبــر  وتطبيـق هـذا المــدخل يعتبـر مكلـف نوعــا مـا، وهـو يعتمــد علـى تطبيـق المــدخل السـابق
وٕاسـتغاللها فعليـا فـي التشـارك المعرفـي مـن قبـل افـراد  واالتصـاالتتوفير تكنولوجيا المعلومات 

بإســتخدام تكنولوجيــا يكتســب العــاملين بالمكتبــة ثقافــة التواصــل والــتعلم الــذاتي وعنــدما . المكتبــة
          .رفةمعيتم توجيههم لمستودعات ال ،المعلومات

  .إدارة المعرفة كأحد األصول :رابعا

أن بعــض  فــي حــينو . المكتبيــين إلــىأقــّل ألفــة يكــون ربمــا أحــد األصــول المعرفــة كإن إدارة 
شـيء وهـو ال، تحقيـق العائـد األقصـىلا تـديرهو داخليا كّل سـنة، فكرية الواردها الشركات تدّقق م

بعــض و ومــا بإعــداد قــوائم بمواردهــا الماديــة عمهــتّم تمكتبــات الف. الــذي طالمــا أهملــه المكتبيــون
مـرتبط و  نثمـيتـم قياسـه إفتـراض أّن كـّل مـادة أو نشـاط  مـعالقابلة للقياس، البسيطة  نشاطاتال

رســـميا لتحقيـــق العائـــد  المكتبـــةأصـــول مكتبيـــون بـــإدارة اليحدث إذا بـــدأ ســـمـــاذا  )1(..باألهـــداف
فـــي ة تضـــمنمالالتنظيميـــة معرفـــة ال وتـــثمن تقـــّيمجامعيـــة أن لمكتبـــات اللكيـــف و ؟ األقصـــى منهـــا
فـــي  ةتضـــّمنالمالمعرفـــة  نيوتثمـــ ميّ المكتبـــات تقيـــعلـــى المكتبـــة؟ كيـــف يجـــب ن بملياعـــرؤوس ال
  ؟اومنتجاته هاعمليات

إن هــــذا المــــدخل يتعبــــر بعيــــد عــــن إهتمــــام المنظمــــات غيــــر الربحيــــة، ولــــم تصــــل مكتباتنــــا 
الجامعية لهذه المرحلة المتقدمة من التعامل مع اصـولها المعرفيـة كمـورد مـالي، لـذى سيسـبقى 
هذا المدخل خاص بعدد قليل جـدا مـن المكتبـات التـي تسـتطيع تطبيقـه وهـي تلـك التـي نجحـت 

  . ا المعلوماتيةفعال في تثمين خدماته
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 ؛مقبوليــةاللتــزام، و اإل، تحقيــق الجــودةل. ّتخــذ قــرارات حدســيةتالمكتبــة أن قيــادة لــم يعــد كــافي ل
 .اعينابعـــة مـــن إتفـــاق جمـــهـــذه القـــرارات يجـــب أن تكـــون مســـتندة علـــى المعرفـــة التنظيميـــة و ف
عمـــل ال، فيدينمســـتتحقيـــق رضــى التضــّمن ت التــي لهـــا أهــداف إســـتراتيجيةجامعيـــة لمكتبــات الفا

. ..،كــأداة وظيفيــةاإلعتــراف بتكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــال ، "ةمــتعل مكتبــة م"للوصــول الــى 
، وتمكـن فـي اكثـر مـن مجـالمتميزة تكون لها الفرصة بأن تقّدم  تها،دارة معرفة أداة لخدمن إإف

ومــــن خــــالل  .مجتمــــع الجــــامعي والبحــــث العلمــــيالخدمــــة دور أكبــــر فــــي المكتبــــة مــــن تأديــــة 
أسـلوب كغلوها ستين أن يلمكتبيالتطبيقات السابقة إلدارة المعرفة في المكتبات الجامعية يمكن ل

فــي لــم يكــن  حيــث ...،اإلدارةالنشــر العلمــي، التعلــيم، : مثــلفــي مجــاالت  دور المكتبــةعزيــز لت
غيـر أن النجـاح فـي تطبيـق مشـاريع ومبـادرات  .الكبيـر أو المطلـوبتـأثير ال مكتباتلل الماضي
رة المعرفـــة والســـير فـــي هـــذا الـــدرب يجـــب ان يصـــحبه إيمـــاٌن راســـٌخ بهـــا وتَـــَبن واٍع للمبـــادئ إدا

 .  المساهمة في إنجاحها

  إدارة المعرفة تطبيق مبادئ .2.3.2

فـي  : Knowledge is a key to economic survival األعمـال المعرفـة هـي مفتـاح بقـاء: أوال
 وهـو .ستمرار والمنافسـةإللمعرفة كشرط ضروري بالرك اشأصبح التأكيد على الت المعرفةدارة إ

  )1(.مطلوب للبقاء بل ممّكن: ليس مجّرد خيار إستراتيجي بديل

 Communities; heart and soul of يالمعرفــارك شــالتقلــب وروح  ؛المجموعــات: ثانيــا

knowledge sharing : مجموعــات الــتعلم . "تحــت أســماء مختلفــة "الممارســةمجموعــات "تعــرف" 
مجموعـات طوعيـة تضـم تشـكيل فـي ذلـك  مهـمال ،"اتممارسالفرق أفضل "؛ "شبكات التعّلم "أو

  )2(.واإلهتمامات المشتركة،وهي أفضل بيئة للتشارك المعرفي مصالحأفراد تربطهم ال

 

                                                  
)1(         Available at:  ,ne][Onli .STEVEDENNING. The laws of knowledge management. Stephen, DENNING 

 < http:// www.stevedenning.com/knowledge_key_survival.html> (04 Sep 2007)  
(2)  DENNING, Stephen. Op.Cit. Available at: < http://www.stevedenning.com/communities_heart_soul.html >   
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 virtual communities need تفاعل مادي إلىمجموعات العمل اإلفتراضية تحتاج : ثالثا

physical interaction: العديد من آفاق العمل عن بعد، إال أن  االتصالكنولوجيا يما وّسعت تف
بين  ـ جها لوجهلقاءات ـ و بدون تكوين مجموعات الممارسة المنظمات وجدت صعوبة في 

  )1(.بينهمطلوبة المس روابط الثقة والصلة ؤسّ يتفاعل ذلك أن ال. عضاءاأل

 :passion drives communities of practice  العاطفة تقود مجموعات الممارسة:رابعا

مجموعات الممارسة المتكونة عن طريق أوامر عليا سرعان ما تتفكك، ألن الفرد ال يضيع 
يبحث عن مجموعات وقته في نشاطات ال تدخل ضمن إهتماماته، في المقابل سنجد أنه س

في ة، التي لها دور بنية على العواطف اإلنسانية اإليجابيالخاصة، وم اهتماماتهتراعي 
  )2(.تحسين العالقات عبر تقديم مبرر للعمل الجماعي

 knowledge sharing has an الخارج والعكس إلىله بعد داخلي  التشارك بالمعرفة: خامسا

inside-out and an outside-in dimension :نطلق يكتبة مالمعرفة في التشارك بالق يتطبداية ب
نحو الهدف،  األفرادلسهولة توجيه  .تقاد من الّداخلالناجحة  برامجبدافع داخلي، كون ال

البيئة الخارجية للتأكد استغالل جب كما ي. كنتيجة لفهم سماتهم ومخاطبة كل فرد بما يناسبه
من نجاح الممارسات الداخلية وأن كل ما يحصل في المكتبة صحيح، مناسب، أضاف قيمة 

  )3(.بما يعطي شرعية لتلك الممارسات ويجعل تقبلها أسهل وأسرع... جديدة،

: Storytelling ignites knowledge sharingيشعل التشارك بالمعرفة  سرد القصص: سادسا

األفكار المعّقدة تبادل في  كبيرةصعوبات  األفراد ، يجدةمعرفمع ال كتبةالمة رحلاية بدفي 
التغييرات الواسعة ال سيما في . abstract communicationت المجردة االتصاالأشكال عبر 

 عرفة حقيقيةمعلى ة بنيمقصص لذا فإن سرد  .كتبةالمرؤية فهم أو النطاق في السلوك 
القّصة  إعادة سبك إلىإضافة  ،storytellerمجموعة أفراد من فهم الراوي ن ، يمكّ يسهل تداولها

 ةجو زاكتبات في المجد المبحيث ت. فهمهم الخاصة لفاضإعملهم الخاصة؛بما يناسب ظروف 
 تاالتصاالب االكتفاءالمعرفة من اركة شمأداة أكثر قّوة ل ؛القصصية والمجّردة تاالتصاالبين 

 

                                                  
(1)          ibid. Available at: < http://www.stevedenning.com/virtual_communities_physical_interaction.html >   
(2)                       ibid. Available at:< http://www.stevedenning.com/passion_communities_practice.html>   
(3)                                   ibid. Available at: < http://www.stevedenning.com/knowledge_dynamic.html>  
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  )1(.جّردةالم

  إدارة المعرفة تطبيق اتإستراتيجي .3.3.2

والمــدخل  ها العامــةإســتراتيجياتبحســب ، إلدارة المعرفــة ســتراتيجيات مختلفــةنظمــات إالمبنــى تت
 Hansenمـــا قدمـــه هانســـن نـــذكر  المعرفـــة تإســـتراتيجياالمتبـــع فـــي إدارة المعرفـــة، ومـــن أشـــهر 

  )2( :هما مختلفتين نظرتينحيث ساق  ونوآخر 

تركـز علــى ترميــز ـ و الحاســوب تتمحــور حــول   :codification strategy إســتراتيجية الترميــز �
  .األفرادكل في قواعد متاحة ل توثيق ـ وتخزين المعرفة

عبــــر  مشــــاركة المعرفــــة  تركــــز علــــى :personalization strategy نةصــــشخإســــتراتيجية ال �
 بيــــنهم االتصــــالعمليــــة داة لتســــهيل وتعتبــــر الحاســــوب أ األفــــرادبــــين  ةالمباشــــر  تاالتصــــاال

    .المعرفة وليست وسيلة لتخزين

 Strategic فكــريمــال الال رأسلــســتراتيجية اإلدارة اإلهــي  إســتراتيجية ثالثــةوينــاقش الــبعض 

management of intellectual capital  ،معرفـةالمتعلقـة بالصـول األ ، وهيكلـةستغاللاإدارة، لبناء .
 Enterprise effectiveness إســتراتيجية تــأثير المشــروع اســمتحــت رابعــة أخــرى كمــا ظهــرت 

strategy  ، متــــوفرة تحقيقــــا أو أصــــول معنويــــة أّي معرفــــة كــــّل بــــل التأكيــــد علــــى تطبيــــق وفيهــــا
  .للمصالح العليا للمشروع

تكتيكيـة منفصـلة ضـمن إسـتراتيجية مقاربـات ي هـف ؛ةملـاكتمو سـتراتيجيات منفصـلة هذه اإلو  
تها بتبنــــي ممارســــتســــير نحــــو تطــــوير منظمــــات للوالتوجهــــات الحاليــــة  .إلدارة المعرفــــة شــــاملة

  )3(.إلدارة المعرفة كجزء من إستراتيجية عاّمةالسابقة  ربعاإلستراتيجيات األ

 

                                                  
(1)                                                                     DENNING, Stephen Op.Cit. Available at: < 

http://www.stevedenning.com/storytelling_ignites_knowledge_sharing.html>   
)2(    .paris: Harvard Business Review. Quelle est votre stratégie de gestion du savoir?.HANSEN, Morten. et al

organisation,2003.P.120.  
)3( Corporate  Making Leads to How Effective Decision Focused Knowledge Management:-PeopleWIGG, karl. 
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إدارة  اتمبـــادر تطبيـــق ات بو ر صـــعبـــأكمـــن  معرفـــةشـــارك ت حـــول إســـتراتيجيةيعـــد إرســـاء و  
إجمـاع اإلدارة العليـا  إلـىول وصـالو  ،داءاألن يتحسـمـاعي لكيفيـة تصّور ج يلزمحيث  ة،معرفال

مـدخل إدارة تقريـر ضـمنيا فـي مثـل هـذه العمليـات يجـب و . المعرفـة تجسيد تشـارك متابعةعلى 
  )1(:التالية األسئلةجابة على اإلو تطبيقه،  المنظمةي و تن ذيال المعرفة

هـل  )...تالممارسا، أفضل ةخبر ال( زركّ نمعرفة على أي  ؟رك فيهااشتالتي سنمعرفة ال ما �
   ؟المطلوبة المعرفةجودة هي ما  كافة المنظمة؟ أم أنها لقسم معينة؟ستشمل 

مـا أ ...،نموذجيـا، أسـرع ملعالجعل ل هدفيداخلي الالتشارك ف؟ لمعرفةبارك اشتسن مع من �
  .فع أكبرمناالجني  واحتمال )...الملكية الفكرية، السرية(قضايا معقدة فيطرح خارجيال
 وجــه،جهـا لو (الرئيســية االتصـالقنــوات حـول جمـاع اإلر يتــوف؟ المعرفـة فــي ركاشــنتسكيـف  �

  .األفرادبين  معرفةال في نقلأفضل المباشر  االتصالويبقى  ؛...)بريد إلكترونيال الهاتف،
ــاذا  � ــةفــي رك اتشــنسلم  ةكلفــتبتخفــيض  تعلــقيد قــف ،تشــاركالســبب  حيوضــتيجــب ؟ المعرف
 إلـىؤّدي قـد تـمتـزامن بشـكل  األهدافهذه  لّ كمتابعة و ... ،اإلبداعة عجلسريع ت أو ،اتالعملي
  .األهداف من البداية تحديد مفيدفمن ال، اجاز أّي منهإنفي فشل ال
نشـر  ووالفيصل هـ، ستراتيجيةاإلحول شات اقتطول النعادة ما  ؟المعرفة في ركاشنتس هل �

 إدارة المعرفــــةمعارضــــو وٕاال فــــإن  .تشــــارك المعرفــــة انطــــالقعلــــن ي المنظمــــةكافــــة عبــــر قــــرار 
 .ةمعرفالفي  االشتراك ىعل األفرادقدرة عقبة أمام  يكونونس
  

  

                                                                                                                                                         
Success. NEW YORK: Elsevier,2004.P.256.  

)1(      Available at:  ,ne][Onli .STEVEDENNING. The strategy of knowledge management. Stephen, DENNING 
 < http://www.stevedenning.com/stategy_knowledge_sharing.html> (04 Sep 2007)  



  

 

  

  

  ثالثالفصل ال

  أصول المعرفة

  التقييم طرق ونماذج
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"If we measure the new with the tools of the old, we will not "see" the 

new..." 
)1(
 

 

Karl-Erik SVEIBY

 

                                                  
)1(   ,ne][Onli .Erik Sveiby-Karl .Monetary Measures?-Why Should We Use NonErik. -, KarlSVEIBY

Available at: < http://www.sveiby.com/Portals/0/articles/WhyNonMonetary.html > (04 Sep 2007)  
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  تمهيد

تغيــرت ن يز مــوالأن االعــالمي،  االقتصــادفــي طليعــة تعتبــر المنظمــات التــي تحتــل ال
 ،العامل األكثـر أهميـة المعرفة اعتبارنحو حيث بدأ التوجه  المواردباقي و  بين المعرفة

  .من العملو  رأس المالرض، األأكثر من النجاح والتميز، الذي يقّرر و 

معرفـــة أداة التقيـــيم  " فـــي وثيقـــة دليـــل البنـــك الـــدولي لتقيـــيم المعرفـــة الدوليـــة أنجـــاء 
علـــى تلـــك  رّكـــزوالتـــي ت. فـــي ثـــورة المعرفـــة للمشـــاركة االســـتعدادتحليـــل فـــي لمســـاعدة ل
دافع وعليــه كــان الــ." تعّلمالــالمعرفــة و وتتــأثر مباشــرة ب ســتفيدتي تــالالحساســة؛ اطق المنــ
يتماشــى  المعرفــة بمــا وتقيــيم أصــول قيــاسل نمــوذجأفضــل  اقتــراحهــذا الفصــل رئيســي لال

أصــــول "ايــــة ســــننطلق مــــن تحديــــد مفهــــوم دوب .الجامعيــــة المكتبــــات مــــع خصوصــــيات
المسـتخدمة  منهجياتالو ثم عرض بعض الدراسات في مجال التقييم والنماذج " المعرفة
  .مكتباتالفي مجال أصول المعرفة يم ينموذج مقترح لتقبناء علينا ل لتسهّ في ذلك؛ 

ــــل أصــــول المعرفــــة وتطــــور لنمــــو تان ضــــروريال؛ قــــدرةأهــــم مصــــادر الكفــــاءة وال تمّث
جـــودة ، و مواردهـــا البشـــريةتطـــوير و تنافســـية، الميـــزة وتحقيقهـــا لل ،-المكتبـــة –مـــة المنظ
لتحديـد  ساسيةاألتغييرات فالمنظمات الكبرى حول العالم تتوجه نحو إرساء ال. خدماتها
  . هاستعملت، و هاتوّلد، هادر احّدد مصت، ب أصول معرفةكتست كيف

ـــز  لحســـن الحـــظ، هنـــاك وعـــي متزايـــد حـــول دورو  أصـــول المعرفـــة فـــي تحقيـــق التمّي
 االســتثمار فــي األســئلة حــول عائــد ةمخــاوف واضــحواألفضــلية للمنظمــات، مــع وجــود 

مثــل  قســبوالتــي ت - كثــر أهمّيــةاألقضــية فال، علــى أيــة حــالو  .فــي مثــل هــذه األصــول
م أصــول يّيــقوتس اقيــ هــم،فبنــاء فكــرة عامــة حــول  ةكيفيــعلــى التركيــز  -هــذه المخــاوف
  )1( .المعرفة

 

                                                  
)1(      Knowledge Systems for Measuring Knowledge Assets of a Nation:  .MALHOTRA, Yogesh

of Economic and Social Affairs, 2003. P.1. United Nations Department NEW YORK: .Development  
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  . ات الجامعيةللمكتب لجديدةالثروة اتقييم  .1.3

  BENCHMARK تصـــويةحليــل و فـــي تالتنظيميــة  أدوات ومنهجيـــات قيــاس المعرفـــة ســاعدت
التقــــديرات يمكــــن أن تســــّهل تبنــــي  مثــــل هــــذه. المعرفــــة اقتصــــادكفاءاتهــــا وقــــدراتها فــــي ظــــل 

 ملاطـور الشـتسـاهم فـي الت أنظمـة معرفـةتطـوير  إلـىباإلضـافة  والممارسات الجيـدة السياسات
ــــة ــــة تشــــ. للمكتب ــــىهياكــــل، وال مصــــالحال لمأنظمــــة معرف ــــي يم والبن ســــهل تكــــن أن التحتيــــة الت
. المكتبــة مــع أفضــل أداءتحقيــق رســالة ، وتجديــد المعرفــة لتوليــدرك، التشــافّعــال، ال االســتعمال

التـي التحـديات تشـخيص و  فكـريصـول المعرفـة والرأسـمال الجيـد ألفهم يجب أن نتوصل لهذا ل
  .تواجه عملية التقييم

  معرفةالأصول مفهوم .1.1.3

 عمليـامـن األصـول تقـوم أنـواع  ثالثبـ منظمـاتال اعتـرافة لإلدارة تقوم على تقليديالنظرة ال
 تنظيميــة حاســمةوارد مــ تعتبــرمعرفــة الأصــول  بينمــا .يــةمادال، و البشــرية، ةماليــال: وهــي هـادارتبإ

بالنسـبة  جـراألثـروة، أو والل، ـدخـوالمة، ـمصدر القيفهي . واستدامتهاتنافسية الميزة في توليد ال
فـي ، والتـأني، اميـةنظمـن الدرجـة بالمعرفـة وارد أو أصول منظمات تحاول إدارة مالأكثر و . لها
  )1(.صول التقليديةإدارة األ فيكّرس رة تها الظاهدو جهحين 

نهــــا أن تنبثــــق عتوّقــــع يلمعرفــــة لأســــهم  ":؛ يعرفهــــا كـــــمعرفــــةالصــــول ي ألالمحاســــبالمفهــــوم 
التـــي لهـــا حيـــاة ماديـــة بالمقارنـــة مـــع األصـــول ال." يصـــعب تحديـــدها ســـلفافتـــرة زمنيـــة لخـــدمات 

غيــر ة قيمــممــا يعطيهــا . األبــد إلــىمعرفــة نظريــا قــد تــدوم الأصــول ف، هــتالكبســبب اإلدودة حــم
  )2( .محدودة

  :في كل من المصطلحات التاليةأصول المعرفة  ظهروت

 كنولوجيـــاالتف، capabilities القـــدرات و  ، competencesالكفـــاءاتو ، Technologyكنولووجيـــا الت
 مـن معّينـة اشـّكلت لكـي تنـتج أنواعـ ،socio-physical systems أنظمة طبيعية إجتماعيـةك"ف عرّ ت
 

                                                  
(1)      HOLSAPPLE,Clyde W. . JOSHI, K.D. . knowledge management ontology. In : SCHWARTZ, David . 

Idea Group Reference, 2006. p.401. :. LONDONEncyclopedia of knowledge management  
)2(                         . New York: Oxford University Press, 1998. P.3.Knowledge AssetsBOISOT, M.H.   
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المهـارات ذوي  األفـراد "فهـم كفاءات الأما . " صولو الدقة، التحكم، السرعة، ال: ؛ مثلالتأثيرات
 " رجمــــةٌ فت دراتالقــــأمــــا ". مــــن األداءمحــــدد فــــي إنجــــاز مســــتوى  ةركاشــــالمالتنظيميــــة والتقنيــــة 

  )1(".كفاءاتالدمج وٕاستخدام ستراتيجية في اإل اتمهار لل

بينمـا  كتبـةة عـن كيـان المالمعرفـة مسـتقلأصـناف أصـول بعـض  جـدوبصفة أكثر دقة فإننا ن
 تخطيطيـةى أصـول المعرفـة الدعتـكتبة الم كيانول المرتبطة بصاألف .كتبةى مرتبطة بالمخر األ

Schematic Knowledge Assets  ات السـلوكونجـدها ضـمن Behaviors ؛ منظمـةالفـي تظهـر ي تـال
  :وتضم 

قواعــد غيــر والتقاليــد، المعــايير، والمبـادئ، التنظيميــة، القــيم ؛ وتشــمل الculture  ثقافـةال: أوال
  .واإلجراءات غير الرسميةمكتوبة، ال

 مــن ناحيــة األدوار كتبــةن فــي الممشــاركيال منظّ التــي تــ ؛Infrastructureة تحتيــيــة البنال: ثانيــا
ي ، والتعليمــات التــوالمهــام لعالقــات بــين تلــك األدوارا ،حــددت ليشــغلها كــل واحــدالتــي والمهــام 

  .العالقاتتلك و  والمهام تحكم إستعمال األدوار

، والتقافــة، ةحتيــيــة التبنالمعرفــة إلســتعمال التشــمل تخطــيط ؛ و strategy ســتراتيجيةاإل: ثالثــا
  . -صول التقليدية األخرىاأل إلىباإلضافة  -معرفة، ومعرفة المشاركين الات جو تتمنو 

 كتبـــةالم أولويـــات لترتيـــب ةســـتعملوالم الموجهـــةمعرفـــة الشـــمل وت؛ purposeاألهـــداف : رابعـــا
  .ثقافةال، و ةتحتيالبنية ال ستراتيجية،اإل

فتكـــون غيـــر  Content Knowledge Assetsالمحتـــوى  معرفـــةوتســـمى أصـــول  ةمســـتقلأمـــا ال
  :تمتلكها، فتشمل نوعين هما ة معينةكتبمرتبطة بم

سبة من خـالل كتالمعرفة لمفهي ا participants knowledge أو المشاركين  األفراد معرفة: أوال
  .ما كتبةالمعرفي في م شاركعمليات التعلم والت

تجـات ال تمتلـك منوحيث أن ال Artifacts knowledgeالمعرفة المتضمنة في المنتوجات : ثانيا

 

                                                  
(1)                                                                                     BOISOT, M.H.. op.cit.. P.12.  
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تهــا عبــر سلســلة عمليــات عالجم يمكنفــ ،ضــّمن معرفــةتت هــالكن فــي حــد ذاتهــامعالجــة مهــارات ال
  .يقودها اإلنسان أو الحاسوب

حسـاس مصـدر وتعتبـر  .هـامحيطفـي  كتبـةمتـاح ألي مالمعرفة ول صثاني من أالصنف الو 
  )1(.ةيمعرفومصدر تتزود وتنمو به أصولها ال كتبةمبالنسبة لل  Crucial source حاسمو 

  الفكريمال ال أسر مفهوم  2.1.3.

حـاولوا في التسعينات كان رأس المال الفكري الشغل الشاغل لبحوث رجال االعمـال، حيـث 
تضــح علــى الــرغم مــن كثــرة االعثــور علــى طــرق لحســابه وتثمينــه وجعلــه جــزءا مــن الميزانيــة، و 

البحــوث حــول ذلــك أنــه مــن الصــعب جــدا مــن الناحيــة العمليــة قيــاس رأس المــال الفكــري، لــذى 
ولكـــن ســـرعان مـــا ظهـــر مـــرة أخـــرى لكونـــه األســـاس الـــذي تـــم بنـــاء إدارة . إختفـــى اإلهتمـــام بـــه
   )2(.المعرفة عليه

والقيمــة الحقيقيــة للمكتبــة تكمــن فــي رأســمالها الفكــري أو أصــولها المعنويــة، وفــي مصــطلح  
Intellectual capital   وٕاختصــاراIC  مشــتقة مــن الكلمتــين الالتينيتــين " فكــر" نجــد أن كلمــةInter 

وعنـــد ". المعرفـــة المكتســـبة"و" القـــراءة"وتعنـــي  Lectioوضـــمنيا تعنـــي العالقـــات، و" بـــين"وتعنـــي 
الـذي يشـير " رأس المال الفكـري"،  يتكون مصطلح "مجموع"والتي تعني  Capital إضافة كلمة 

مفهــوم العالقــات المكثفــة المبنيــة علــى المعرفــة التركيبيــة، والكفــاءات التــي لهــا قــدرة كامنــة  إلــى
  )3(.على توليد القيمة والتنمية

ـــــة اإلقتصـــــاديةتعـــــّرف منظمـــــة و  ـــــه  مـــــالال رأس OECD التعـــــاون والتنمي القيمـــــة الفكـــــري بأن
 Structuralالبنيــة التنظيميــة مــال  رأس: للمنظمــةمعنويــة الصــول األ لصــنفين مــناإلقتصــادية 

 

                                                  
(1)                                                                         HOLSAPPLE,Clyde W. . op.cit.. p. .401.  
: القاهرة .عليهطرق قياسه وأساليب المحافظة : كريرأس المال الف .أحمد علي صالح المفرجي عادل حرحوج،  (2)

  .14. ص. 2003المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث : في .اإلستثمار في رأس المال الفكري التكاليف والفوائد المحتملة .ليف إدفنسون،  (3)
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث : أبو ظبي. تنمية الموارد البشرية في إقتصاد مبني على المعرفة. إلستراتيجيةا

  .199. ص. 2004اإلستراتيجية، 
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capital رأس وكــذلك . خطــوط اإلنتــاجتوزيــع، و الالبــرامج، شــبكات و نظمــة ملكيــة األ إلــىيشــير و ؛
زبــــائن اليتضــــّمن المــــوارد البشــــرية ضــــمن المنظمــــة وأيضــــا و  .Human capital بشــــريالمــــال ال
ـــب األحيـــان، . المـــوردينو  أصـــول " لــــ يعتبـــر مـــرادف " الفكـــري مـــال ال رأس"مصـــطلح فـــي أغل
 تعتبــر رأس OECDو " Intangible Assets  -غيــر الملموســة- األصــول المعنويــة"أو "معرفــةال
ــــة الأصــــول  مــــن مجمــــوعكمجموعــــة ثانويــــة  الفكــــري مــــال ال تتبنــــى نفــــس وهــــذه الدراســــة معرف
  )1(.منظورال

  أصول المعرفة يمقيتتحديات . 3.1.3

لمعرفـــة ا فـــيخصـــائص معّينـــة  إلـــىتعـــزى أصـــول المعرفـــة تقيـــيم التحـــديات األساســـية فـــي 
معرفـــــة ال"   االقتصـــــاديةكمـــــا هـــــو مــــذكور فـــــي تقريـــــر منظمـــــة التعــــاون والتنميـــــة و  .اإلنســــانّية
التـي  االتفاقيـاتال تشـملها و  .قابل للقيـاس مباشـرةت ليسغير مملوكة، ، ملموسةغير  يةنساناإل

جـــاءت معاكســــة هـــذه التحــــديات أن  لالنتبـــاهمثيــــر وال. " الماليـــةالصــــفقات المعـــامالت و توّجـــه 
يجـب ورد إقتصـاديا، المـوردا يجـب أن تكـون مـ "؛ األصول بخصائصها الثالثـة تعريفلجزئيا، 
ــــــه فــــــي وقــــــت اإلمــــــمالكــــــه ســــــيطريخصــــــع لأن  ــــــاس تالك يجــــــب أن ت، وكلفت ــــــل للقي كــــــون قاب

  )2(."بموضوعية

بـالرغم مـن أن هنــاك عـّدة طــرق متـوفر لتقيـيم أصــول المعرفـة، إال أن بعــض الطـرق أفضــل 
وهـــذا يعتمـــد علـــى أهـــداف التقيـــيم، ومحكـــوم بـــإلتزام اإلدارة بهـــذا التقيـــيم، ومحـــّدد ، مـــن اآلخـــرى

 .لمصـداقية المطلـوب فـي النتـائجالمعلومات، والوقت المتـوفر، ومسـتوى ا إلىبسهولة الوصول 
المكتبــة للنتــائج،  إدارةللمســتوى والموقــع اإلداري للمشــرف علــى التقيــيم تــأثير علــى مــدى تقبــل و 

فــإذا تــولى اإلشــراف . بتطبيــق التوصــيات هــاإلتزامســتوى مودرجــة الثقــة والمصــداقية، كمــا يحــدد 
رؤســــاء المصــــالح ذوى الــــرأي علــــى العمليــــة أحــــد أفــــراد اإلدارة العليــــا كمــــدير المكتبــــة أو أحــــد 

ـــاء  ـــرا وتفـــاعال حتـــى مـــن طـــرف المبحـــوثين أثن ـــيم ســـتجد تقـــبال كبي ـــة التقي المســـموع؛ فـــإن عملي

 

                                                  
(1)                    ARIELY, Gil. Intellectual capital and knowledge management. In : SCHWARTZ, David . 

Idea Group Reference, 2006. p.288. :. londonknowledge managementEncyclopedia of   
)2(              of the  for the Development Expanding Public Space Department of Economic and Social Affairs.

. New York: United Nations, 2003. P.72.Knowledge Society  
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ثــم إن النتــائج تكــون مقبولــة عنــد صــدورها عــن اصــحاب . إجــابتهم علــى أداة جمــع المعلومــات
 ســتدعمه ســـلطة المنصـــب الـــذي -بـــل أوامـــرهم -الســلطات العليـــا، كمـــا أن تطبيــق توصـــياتهم 

وفــي المقابــل فــإن تكليــف مشــرف مــن المســتويات اإلداريــة الــدنيا . يشــغله المشــرف علــى التقيــيم
يدل على عدم إهتمام إدارة المكتبة بهذه العملية، مما سيشـكل صـعوبات للمشـرف علـى التقيـيم 

وعلــى عكــس الســابق فهــو ملــزم بتقــديم تبريــرات وٕايضــاحات لــإلدارة . فــي جميــع مراحــل العمليــة
  .كل صغيرة وكبيرة يقوم بها العليا حول

أصــول المعرفــة مشــاكل نظريــة وعمليــة التــي مــن الّضــروري أن قيــيم تواجــه ، يلمــا ســبق وفقــا
هــــا تحليل، و الحاليــــةتقيــــيم هنــــاك حاجــــة ضــــرورية لتقيــــيم صــــالحية نمــــاذج الو ، عــــالج بالدراســــةت
مثـــل هـــذا التحليـــل حـــدودها فـــي مجـــال التقيـــيم، كمـــا أن و ا هـــتو عـــن قكشـــف لن .ة بينهـــامقارنـــالو 

ـــمـــن النمـــاذج قـــد يأي سيســـاعد أيضـــا فـــي التقريـــر  خصوصـــيات المنظمـــات غيـــر ف لتلبيـــة كّي
مـن قبـل ة مسـتعملالأصـول المعرفـة تقييم مراجعة نماذج ف. معيةجامكتبات الالالربحية؛ وحصرا 
لتحســين نمــوذج يتناســب إضــافية نــا بمالحظــات يمكــن أن تزّوداإلقتصــادية الربحيــة  المنظمــات

واجـه ن أن تسـاعد أيضـا فـي تقـدير التحـديات التـي يجـب أن تكـيمكما  .المكتبات الجامعية مع
وخـالل المحـور  )1( .أحـدثيم قيـتنماذج قيق تحسينات على المستوى البعيد من خالل تقديم لتح

شـعبية عن عملية التقييم ومراحلها وأهم نماذج التقييم وأكثرهـا نظرة عاّمة التالي سنحاول تقديم 
  .في قطاع المكتبات ومراكز المعلومات أصول المعرفةقديم نموذج لتقييم ثم ت

ســـتكون أفضـــل مـــن عـــدم كتبـــات المالمعرفـــة ب وعلـــى أيـــة حـــال فـــأي محاولـــة تقيـــيم ألصـــول
اإلهتمــام بواحــد مــن أهــم األصــول، التــي أصــبح مــن الّضــروري إدارتهــا بثبــات وبشــكل كفــوء، 

  )2( .كذا تحسين أدائها وخدماتهاو كتبة المتعظيم مواطن قوة لتسخير قيمتها ل

 

                                                  
(1)                                                                          MALHOTRA, Yogesh. Op.Cit.. P.1.  

)2(               Journal of Knowledge  ABEYSEKERA, Indra. A Framework To Audit Intellectual Capital.
:www.tlainc.com/articl25.htm > (09 Jul 2007)\\<httpAvailable at:,  ne][Onli .Management Practice 
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  خطوات تقييم أصول المعرفة. 2.3

يجـب أن ي ذالـ ح مـاو بوضـو  زتمكننـا مـن أن نمّيـ متكّونة من عّدة خطـواتتقييم إّن عملية ال
 فــي الشــكلهــذه العمليــة وقــد تــم توضــيح  التقيــيم؟ إجــراءاتنطبــق وكيــف  نقيمــه؟كيــف و  قــيم؟ي

نمـوذج  لاسـتعمإ ، إختيـار، و تعريـفقـرارات ا فـي إتخـاذ ساعدنتي تسئلة المن األكسلسلة  التالي
  .التقييم

  

  

  

  

  

  

  

  

  قييم أصول المعرفةتخطوات : شكل 

 ,The Department Of Navy. Metrics Guide for Knowledge Management Initiatives, 2001. [Online] :المصدر

Available on : < http://www.don- imit.navy.mil >  

ما هي نتائج التقييم؟ وماذا 
 أن نغير؟ يجب

 ؟وتحليلهاكيفية جمع البيانات 

 ما الذي يجب تقييمه ؟

 هي أهداف نشاط المكتبة؟ ما

 

  ؟.م.ماهو مدخل تطبيق إ
 )المنهجية المطبقة(

 

 التقييم أنسب؟أي نماذج 

 ؟يحتاج من المشرف وماذا

  .م.إتغيير إجراءات 

 تغيير المقاييس

 متخذ القرار مساعدة
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نشاطات المكتبة واألهداف المرجوة منها أي  ديحدت يجبولى فاألخطوة لفبالنسبة ل
والمحور األساسي الذي تسير عليه خدمات المكتبة، ، توصيف الوضع الراهن للمكتبة

واإلستراتيجية المتبعة لتحقق رسالة المكتبة، ألن أي مشروع إلدارة المعرفة يجب أن يتوافق 
لهذه العناصر في الفصل  رقوقد سبق التط. وٕاستراتيجية المكتبة ويكون جزءا أساسيا منها

أما فيما يخص المرحلة الثانية  .الثاني من خالل التعريف برسالة المكتبة وأقسامها وخدماتها
 أو طرق التطبيق فقد سبق تفصيل هذه المداخل إدارة المعرفةمدخل تطبيق  باختياروالمتعلقة 

وبما أنه سبق التطرق للخطوتين  .بالمكتبات الجامعية *رفةفي مجاالت تطبيق إدارة المع
  .اتخطو باقي النعالج فيه سمحور فهذا ال ،األولى والثانية

  .تحديد المشرف وجمهور المبحوثين. 1.2.3

يمكن أن يكــون فــ ،أداة التقيــيمعنيــين بــمالتحديــد تبــدأ بالتقيــيم فــي عمليــة الفعليــة  إّن الخطــوة
 ،المسـتفيدين ،اءشـركال، إدارة المعرفـة، المكتبيـون، اإلدريـونمشـروع  -أو صاحب فكرة  -بطل

بحـوثين المحتملـين كـل المتضـم  قائمـة إعداد هي تقنيةأحسن و . نيآخر  وأ ...السلطة الوصية،
مبحـوثين بحيـث كبيـر أو تشـكيلة واسـعة مـن ال اتضـّمن عـددتعلى أن ال  .التي تشملهم الدراسة

حديـد أهـداف نشـاط المكتبـة ن تمـرئيسـي الجـزء الألن  .احتياجاتهميكون من الصعب تلبية كل 
متطلبـات علـى إدارة المعرفـة شـروع م زيـكر تهـو   – الخطـوات السـابقة –مدخل إدارة المعرفة و 

  )1( .تنظيمية معّينة

وعلــــى  .التقيــــيم علــــى عمليــــة ساســــيينتعيــــين المشــــرفين األ إلــــىوهــــذه العمليــــة تحتــــاج منــــا 
ضـــبط ســـيعتمدون عليهـــا، فـــي ي تـــوالقـــرارات الســـتواجههم  التـــي ســـئلةاأل أهـــم ديـــحدين تالمشـــرف

 

                                                  
* �i1.3.2.  :أن�  .65.ص. م1!+ت �R�BD إدارة ا����
)1(       ,  ne][Onli .2001 ,Metrics Guide for Knowledge Management Initiatives The Department Of Navy.

Available at:< http://www.don- imit.navy.mil > (09 Jul 2007)  
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أصــول واقــع قيمــة  ريــدون تحديــديقــد ف. المطلــوب تحصــيلها مــن أداة التقّيــيممعلومــات وتحديــد ال
ـــة، أو كيـــف ســـيزيدالمعرفـــة  ـــل التفـــي تإدارة المعرفـــة نظـــام  بالنســـبة للمكتب  المعرفـــةبرك اشـــفعي
  )1( .حاجةحسب ال كّيفيجب أن توالمقاييس عموما . ها ثانية؟  أو أي غرض آخرلاستعموإ 

المشــرف علــى جميــع إجــراءات الدراســة تحــدد لدراســة التــي بــين أيــدينا الطبيعــة األكاديميــة لو 
ســعى لتحديــد حالــة نـد أول تقيــيم عــادة مـا نفع ؛أمـا عــن جمهــور المبحــوثين. هـو الطالــب نفســهو 

 .مــدى جاهزيــة أفرادهــا وبنيتهــا التنظيميــة لتبنــي مبــادئ إدارة المعرفــةمكتبــة و بالأصــول المعرفــة 
مجموعــة أخــرى ولكــن ظهــرت  ولهــذا الغــرض تــم تحديــد المكتبيــين واإلداريــين ليشــملهم التقيــيم،

 وهــم أعــوان اإلعــارة ،مــواقعهم اســتغاللا؛ إذا مــا أحســنت أن تســتفيد المكتبــة مــن معرفتهــ مكــني
المســـتفيدين بحكـــم  مـــعمباشـــر فـــي التعامـــل الالكثيـــر مـــن الوقـــت ن صـــرفو يالـــذين  ،واالســـتقبال
ات جيـــدة مـــع عالقـــ ءعلـــى بنـــاون هــم قـــادر و  فهـــم يمثلـــون واجهـــة المكتبـــة ،∗∗∗∗ الحساســـة مــواقعهم

ضـــمهم لبرنــامج إدارة المعرفـــة وبالتــالي إدراجهـــم مـــع إلـــى فـــي الحاجــة  زيــد المســتفيدين، ممـــا ي
وجـود طلبـة متربصـين مـن قسـم علـم  انتباهنالفت  ،باإلضافة إلى هذه الفئة .مجتمع المبحوثين
أن يقـدموا لنـا معلومـات عـن الممارسـات الفعليـة بالمكتبـة  والذين من شأنهم ؛المكتبات بالمكتبة

أنهم تنقلـوا عبـر ال سيما و  ،خالل فترة التربص وسلوكات فريق العمل من خالل إحتكاكهم بهم 
ن في عـين و ن وما لمسه المتربصو ما يرويه العاملتطيع المقارنة بين ومن ثم نس .ألقساماكافة 
 .المكان

 

                                                  
)1(                                                                                                            Op.cit.           The Department Of Navy.  
  .31. ص. تسويق خدمات المعلومات بالمكتبة الجامعية 1.2.1.أنظر  ∗



  طرق ونماذج التقييم :أصول المعرفة

83 

  .تقييموذج النمإختيار . 2.2.3

 إدارة المعرفةمشروع  أهدافتماشي المقاييس مع  على ضمان اعديسالتصوري  النموذج
مقاييس الخاصة بأفضل الممارسات حول دراسة وجاء في  ،لمنظمةل األهداف اإلستراتيجيةو 

النتيجة ، األمريكي مكتب األداء القوميوالتي قدمها  ذات األداء العاليمنظمات الاألداء في 
  )1( :التالية

 واضحنموذج  إلى كّل منظمة تحتاجو . األداءعند تقييم  تصورييطلب تصميم نموذج " 
 ."اإلستراتيجيةها دافأه يدعمو  لمنظمةاإلدارية لمستويات ا عند كل المفهوميكون 

من كثر إفادة فهو أ اإلجراءاتلتمثيل  استخداما كثرالنموذج التصوري يعتبر الطريقة األو 
ة آليو  هداف،تحقيق األفي النشاطات كيف تساهم بين يذج فالنمو . ا في قائمةمجّرد تسجيله

 .إدارة المعرفةمشروع تنفيذ السبب الجوهري لويبين  ،هاقيّ تحق

فعالية أساسا بمدى  تعلقي فضل إختيارأو . النماذج التصوريةناء هناك عّدة طرق لبو 
  :، ويظهر ذلك من خاللالعمل فريقالنموذج بالنسبة ل

 ؛المطلوب تقييمهفهم  •
 ؛والتقييم تطبيق إدارة المعرفةة بين عالقال •
 .كل نشاطأهداف  •

  .إدارة المعرفة نماذج المتعلقة بتطبيقوفي ما يلي عرض لبعض ال 

 

                                                  
)1(                                                                                                            Op.cit.           Of Navy.The Department   
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أن أفضـل الســبل إلدارة المعرفـة وتقييمهــا 
ة فـــي كـــل خطـــوة للعمليـــة يـــتم مـــن خـــالل سلســـلة القـــيم المعرفيـــة، والتـــي يـــتم فيهـــا تقيـــيم الفعاليـــ

وناجحة إذا تم أداء هذه األنشطة المختلفة بصـورة جيـدة، ويوضـح 

  143. ص .المرجع السابق

بدايـــة  ،كتبـــةالمعرفـــة داخــل المالمراحـــل التـــي تمــر عليهـــا عمليــة تطبيـــق 
مـن خـالل تعريـف  ؛المكتبـة ورسـالتها

 .تحليــل سياســتها وٕاســتراتيجيتها عبــر
كمــا  ،قيــد التطبيــقفيهــا إدارة المعرفــة 
تتــاح للجميــع للتشــارك ثــم تجمــع وتــنظم ومــن ثــم 

 .الن التطبيق هو مفتاح النجـاح والسـعادة للمكتبـة

143.  

 t��Wت
=)�ا���

ا��*دة 
وا���Lدة
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  سلسلة القيم المعرفية

أن أفضـل الســبل إلدارة المعرفـة وتقييمهــا  BRUIJINوبـروجين   BOTS يـرى كـل مــن بـوتس 
يـــتم مـــن خـــالل سلســـلة القـــيم المعرفيـــة، والتـــي يـــتم فيهـــا تقيـــيم الفعاليـــ

وناجحة إذا تم أداء هذه األنشطة المختلفة بصـورة جيـدة، ويوضـح يث تعتبر فّعالة 
  )1( :الشكل التالي سلسلة القيم

  

المرجع السابق.البيالوي حسن حسين: المصدر

المراحـــل التـــي تمــر عليهـــا عمليــة تطبيـــق هـــذا النمــوذج 
المكتبـة ورسـالتهاوتحديـد أهـداف  تحليل البيئة الخارجيـة والداخليـة للمكتبـة

عبــر ؛تهــا، ثــم تحديــد العمليــات والنشــاطات القائمــة بالمكتبــة
فيهــا إدارة المعرفــة وضــع المســارات التــي يجــب أن توبنــاءا علــى ذلــك تحــدد 

ثــم تجمــع وتــنظم ومــن ثــم  .المكتبــةماهيــة المعرفــة التــي تحتاجهــا 
الن التطبيق هو مفتاح النجـاح والسـعادة للمكتبـة ؛مع الحرص على تطبيقها وٕاستخدامها

                                          

143. ص. المرجع السابق. حسن حسين، حسين سالمة عبد العظيم
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نموذج سلسلة القيم المعرفية:  شكل 

سلسلة القيم المعرفيةنموذج  :أوال

يـرى كـل مــن بـوتس 
يـــتم مـــن خـــالل سلســـلة القـــيم المعرفيـــة، والتـــي يـــتم فيهـــا تقيـــيم الفعاليـــ

يث تعتبر فّعالة المعرفية، ح
الشكل التالي سلسلة القيم

هـــذا النمــوذج يقــدم 
تحليل البيئة الخارجيـة والداخليـة للمكتبـةب
تهــا، ثــم تحديــد العمليــات والنشــاطات القائمــة بالمكتبــةرؤي

وبنــاءا علــى ذلــك تحــدد 
ماهيــة المعرفــة التــي تحتاجهــا  تحــدد
مع الحرص على تطبيقها وٕاستخدامها ،بها

 

                                                

حسن حسين، حسين سالمة عبد العظيم البيالوي (1)
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وفــــي هــــذا  .تقيــــيم والتعــــديلالويصــــحبها تتكــــر نشــــاطاتها بإســــتمرار وهــــذه المراحــــل هــــي حلقــــة 
  .4النموذج تطابق كبير مع الخطوات الموضحة في الشكل

    ESCW نموذج إسكوا :ثانيا

 Economic and آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنةخاص بدراسة قامت بها  النموذج

Social Commission for Western Asia لبناء نظام، قصد تقدير جاهزية المؤسسات في المنطقة 

في جانبه األيسر مختلف العوامل ذات األثر في إدارة المعرفة، النموذج  ويبين .المعرفة إدارة
يمثل الجانب األيمن بينما وفي الوظائف المركزية في األعمال، وفي كيفية اتخاذ القرارات، 

جاهزية إدارة المعرفة الرسمية، وهي تشمل عوامل خارجية مثل تيّسر البنية األساسية أو 
المعرفة المركزية عندما تكون شارك المعرفة، وعوامل داخلية مثل صعوبة ت شاركمناسبة لت
  )1(.ضمنية

 

  .ألعماللالوظائف المركزية و  في إدارة المعرفة ةثر المؤ العوامل  نموذج:  شكل 

  .55. ص. المعرفة إدارة منهجية. اإلسكوا: المصدر

 

                                                  

  .55. ص. 2004األمم المتحدة، : نيويورك. المعرفة إدارة منهجية. اإلسكوا )1(
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  المكتبات إلدارة المعرفة إستعدادنموذج  :ثالثا

على نجاح مبادرات  ةثر مؤ األساسية الممكنات الدراسة يبين ال هقدم في هذموذج المنإن ال
والبنية  ،ا�*����i�الثقافة  ،يةالقيادة التنظيم: وهي ؛إدارة المعرفة في المكتبات الجامعية

إذا توفرت في هذه ف .المعلومات تكنولوجيا كذاو  التنظيمية العملياتوالتي تشمل  ةالتنظيمي
 إلىوتبادل المعرفة، فستقود المكتبة  ةشاركمتدعم وتثّمن فات صخصائص و  ناصرالع

والنموذج  .الفوز إلىتطبيق إدارة المعرفة كما يقود سائق الدراجة دراجته سباق  النجاح في
 المكتبة فقيادة ؛التي تصور المكتبة كدراجةالديناميكية ينطلق من هذه الرؤية أيدينا  نالذي بي

عجلتي تمثل  التنظيمية الثقافة ،تمثل هيكل الدراجة التنظيمية العمليات ،لدراجةاهي سائق 
ساس أو  .في الدراجة تجهيزات نقل الحركةتمثل  االتصالالمعلومات و تكنولوجيا  ،الدراجة

مع  يرجع إلى مدى تفاعل هذه العناصر وتكاملها فةتطبيق إدارة المعر نجاح المكتبة في 
  . بعضها
التي تعتبر  ؛قيادة المكتبةبناها وتدعمها تتهي التي الناجحة والمشاريع المبادرات إن 
حس ورؤية ثاقبين داخل القائدة ل فامتالك .بينهاوالمنسق األساسي لباقي العناصر الموجه 
القوة والنفوذ  امتالكيمكنه من  -الداعم االتصالمن خالل  انكتسبالم -  ة وخارجهاالمكتب

من اجل تقديم  ر والتغييرتطوّ الداخل المكتبة، فيسهل عليه تحريك اآلخرين ودفعهم نحو 
فمهمة القائد األساسية . إدارة المعرفةلسير في درب سيما إن كان يسعى لوالخدمات متميزة 

، التعلم، التشارك روحوتوجيهها نحو تبني  ،لعاملين بالمكتبةاهي التأثير في ثقافة 
وصوال إلى تحقيقها في  ،تضمين هذه المفاهيم في قيمهم الشخصية وتوجهاتهمثم  ...،اإلبداع

اسي لتحقيق فتاح االسموال .لمكتبةالتنظيمية لسياسات لتصبح جزءا من ممارساتهم اليومية 
ذلك هو تكييف قيادة المكتبة للعمليات التنظيمية بها، إنطالقا من التوظيف والتكوين الفعال، 

، وضمان مجال اإلتصال بينهمفعيل نظم مع ت ،رفع الفهم والوعي بالوظيفة لدى العاملين ثم
ة للتشارك عمابيئة د وفيرمن الحرية والمرونة في نظم وٕاجراءات العمل، كل ذلك بهدف ت

تفاعل في ساعد واإلتصال يتكنولوجيا المعلومات وفير وت. مشجعة للعمل الجماعي، يالمعرف
 .، إذا ما تقبلوها وتحكموا فيها ثم احسنوا توظيفهاالعامأدائهم ن ويحسالعاملين مع بعضهم 

     . وفي النموذج التالي حاولنا إسقاط هذه العالقات على دراجة هوائية



 

 

 إستعداد المكتبات لتطبيق إدارة المعرفة ممكنات نموذج:  شكل 
 إعداد الطالب: رالمصد
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  التقييمأداة  تحديد مؤشرات. 3.2.3

نضــج العمليــة مـع مراحـل تـرابط و فــي عمليـة التقيـيم هــي تناسـب  الخاصـية األكثـر أهميـةإن 
ــــه  .شــــروع إدارة المعرفــــةم األمريكــــي الجــــودة واإلنتاجيــــة  مركــــز توصــــياتوهــــذا مــــا جــــاءت ب

American Productivity & Quality Center )APQC ( ة علــى دراســنتــائج ، 2001فــي  نشــرحيــث
نـــاقش تالتـــي  Measurement for Knowledge Management إدارة المعرفـــةمـــن أجـــل  قيـــاسال

-start، البــدء pre-planning تخطــيطالبــل ق: المشــاريع دورة حيــاةمؤشــرات التقيــيم عبــر  اخــتالف

up ،تجريبيالمشروع ال pilot project، توّسعالنمو و ال growth and expansion. )1(  

أحمــــد عــــروة . وبمــــا أن إدارة المعرفــــة كأســــلوب ومــــنهج علمــــي غيــــر معتمــــد فــــي مكتبــــة د
الجامعيـــة وعلـــى إعتبـــار أن هـــذه الدراســـة تصـــنف ضـــمن مرحلـــة قبـــل التخطـــيط لمشـــروع إدارة 

التركيـز علـى المؤشـرات التـي لـذى يجـب . لمدى جاهزيـة وٕاسـتعداد المكتبـة فهي دراسةالمعرفة 
تتحسس وجود الخصائص والصفات الواجـب توفرهـا فـي ممكنـات إدارة المعرفـة الموضـحة فـي 

   .نموذج السابقال

أدوات التقيــيم التــي عــرض بعــض  إلــى حتــاجفن، تقيــيم أصــول المعرفــةعلــى صــعوبة بنــاءا و 
تبنتها المنظمات ومن ثم إختيار توليفة من المؤشرات التي تناسب دراسـتنا، ومـن هـذه األدوات 

:  

   The Knowledge Management Assessment Tool أداة تقييم إدارة المعرفة :أوال

لمســـاعدة  1995 ســـنة  Arthur Andersenبالتعـــاون مـــع  APQCن طـــرف مـــ KMAT طـــّورت
 .إدارة معرفـةوضـعفها فـي مجـال  نقـاط قوتهـا نمـتكيم الذاتي ومعرفـة أيـن يعلى التقالمنظمات 

 .القيـاسو ؛ كنولوجيـا؛ القيـادة؛ الثقافـة؛ التاتعمليـال :محاورلى خمسة عبارة موزعة ع 24تضم و 
  )2( :أعتمد فيها على المؤشرات التالية. ومتبوعة بسلم تقييم بسيط من خمس مستويات

 

                                                  
(1)                                                                            The Department Of Navy. OP. CIT.  

)2(      , ne][Onli .The Association of Knowledge work. AOK. The Knowledge Management Assessment Tool
Available at: < http://www.kwork.org/White_Papers/kmat.html> (09 Jul 2007)  
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، بحــث عــن األفكــار، الآليــة جمــع معلومــات، معرفــةالفجــوات تغطيــة : Process عمليــةال: والأ
  .عبر المنظمة الضمنية ل المعرفةيوتحو  يمتقي، عملية تحويل أفضل الممارسات

، صــول معرفتهــاألفهــم المنظمــة ، ٕاســتراتيجية المنظمــةو  المعرفــة: Leadership قيــادةال. اثّانيــ
  .األفراد ، تحفيزتعلمالدعم 

إلبــداع فــي ارغبــة ، الزبــونالقيمــة ، والثقــة االنفتــاح، المعرفــة ةركاشــم: Culture ثقافــةال. الثــاث
  .م الذاتيلتعلّ ، االتعّلمو 

مــن  ربقــالت المنظمــة،ذاكــرة التواصــل الــداخلي والخــارجي، : Technologyالتكنولوجيــا . ارّابعــ
 .المتكاملة والذكيةمعلومات الأنظمة ، دعم التعاون، األفرادقدرات  تطوير ،مستفيدلا

مؤشـــــرات إدارة  ريطـــــو ، تالنتـــــائج الماليـــــةبربـــــط المعرفـــــة : Measurement قيـــــاسال. خامســـــا
  .ةمعرف، مصادر الالمؤشرات المالية وغير المالية، المعرفة

   Intangible Assets Monitorشاشة األصول غير الملموسة  :ثانيا

وطبقـــا لمـــا يقولـــه فـــإن األصـــول المعنويـــة تتـــألف مـــن ، Karl-Erik Sveibyإبتكـــر هـــذه األداة 
 وباعتمـــاد ،نتـــائجال بطاقــة ةقـــيطر  إلــى واســـتنادا )1(.البنيــة الخارجيـــة والبنيــة الداخليـــة والكفــاءات

كمـــا تشــــمل  ،مؤشــــراتتقــــدم وتعـــرض فهـــي  ؛رفـــةأصــــول المععناصـــر  مــــنمجموعـــة مختلفـــة 
المنظمـات، وذلـك مـا يميـز هـذه األداة فـة فـي بعـض عناصر ألصول المعرفـة قـد ال تكـون معرّ 

فعاليــة ن عــو مكتبــة الفــي ن أصــول المعرفــة عــأكثــر شــمولية ت تحلــيالنــا بيمكــن أن تزّودالتــي 
ا البيانات والمعلومات الكثيـرة التـي تقـدمه غير أن. بدقة كبير، وبمؤشرات كمية ونوعية ،األداء
  :التالي شكلومؤشرات األداة مبينة في ال .سريعتحليل  إلىفعالة في حالة إحتجنا كون تقد ال 

 

                                                  
)1(                 Available at:,  ne]. [OnliErik Sveiby-Karl .Erik. The Intangible Assets Monitor-SVEIBY, Karl 

 < http://www.sveiby.com/Portals/0/articles/CompanyMonitor.htm> (04 Sep 2007)  
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  أداة تقييم إستعداد المكتبات الجامعية إلدارة المعرفة: ثالثا

بمـا  -، ودقة ضبط مؤشـراتها إن أداة التقييم تعد ركنا أساسيا من أركان نجاح عملية التقييم
مـدى تحديـد  إلـىتنا ترمـي دراسـبمـا أن و  .يعـد مفتـاح نجـاح األداة -يحقق أهداف عملية التقييم

بعـض تتحسـس وجـود وبوصـف أدق  .ات الجامعية لتبني إدارة المعرفـةمكتبالجاهزية وٕاستعداد 
 ممكنـــــات– أصــــول المعرفـــــةمواصــــفات وخصـــــائص فـــــي التـــــي تــــدل علـــــى تـــــوفر  ،المؤشــــرات
إذا مــا أحســن تحديــد نقــاط ، مــن شــأنها تفعيــل إدارة المعرفــة؛ أحمــد عــروة. بمكتبــة د -المعرفــة

  .وهذا هو الهدف األساسي لهذه األداة. معالجتهاوتعريف نقاط الضعف و  ،القوة وٕاستغاللها

هـي  أربـع ممكنـات أساسـيةمعيـارا تمثـل  16 موزعـة علـى امؤشـر  40إعتمـدنا ولهذا الغرض 
ــــيمالت أداة محــــاور ــــة، : قي ــــادة التنظيمي ــــة، القي ــــة التنظيمي ــــاتالثقاف ــــة وتكنولوجيــــا  العملي التنظيمي
  .المعلومات

  .والجدول التالي يوضح مؤشرات كل محور
  مؤشرات نموذج تقييم اإلستعداد إلدارة المعرفة: جدول 
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 الخبرات على المحافظة
  الكفاءات واستقطاب
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 طرق ونماذج التقييم :أصول المعرفة

92 
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  عن بعد التعلم  األخطاء من التعلم

  إعداد الطالب: المصدر

  .بياناتاليل حلتجمع و إجراءات  4.2.3.

عمليـة حديـد إجـراءات أيضـا تيجـب  ،تخدم فـي عمليـة التقيـيمستسبعد تحديد المؤشرات التي 
 مـقعتحديـد الي تضـقنظـام لجمـع المعلومـات، وذلـك يهـو بنـاء  العنصـر المهـمف. البيانـاتجمع 
نـا نمكّ وماهيـة المعلومـات المطلوبـة وطريقـة التقيـيم التـي ت، المكتبةم فهللمعلومات قصد في الكا

  .من إجراء التغييرات

، مثـل ة اآللية مـن السـهل الوصـول إلـى البيانـات التـي يقـدمها النظـام نفسـهنظماألعند تقييم 
 ...الســترجاع بيانــات النظــام نتظــارمــدة اال وأالويــب  قــعامو عــدد زيــارات  يسقــاألدوات التــي ت

وعلى العموم فإن األنظمة اآللية كثيرا ما تزودنـا ببيانـات وٕاحصـائيات قّيمـة حـول أداء النظـام، 
مـد علــى عتن ، قــد)الخـدمات( أمــا فـي حالــة تقيـيم مخرجـات النظــام .بحسـب مـا صــممت لتقديمـه

حساسـة؛  لبيانـاتمصـدر  رعتبـحيـث ت المسوح االستطالعية، ، أوتالتوقعااليدوية، حسابات ال
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  )1( .اكميالتعبير عنها  يمكنأين . األفعال التصّورات وردودها تقيم ألن

مـع توضـيح  ؛منهاالبعض نذكر  في جمع البيانات ُيمكن َأن تكون مفيدةتقنيات توجد عدة  
كـــل مــن اإلســـتبيان والمقابلـــة منا قـــد اســتخدو  .موضــوع الدراســـةمعالجـــة فــي  اســـتخدمناهاكيــف 

  :يلذلك فيما ي حوضّ نكأدوات أساسية لجمع البيانات، و 

  اإلستبيان: أوال

ـــارات مســـتعمال ســـلم ليكيـــرت  ـــة علـــى عب ـــب مـــن المبحـــوثين اإلجاب   LIKARTاستقصـــاء يطل
نوعيـة  معلومـاتلخـيص وتوح االسـتطالعية فـي تحصـيل مسـالبيانات  فيدوت). 5-1(الخماسي 
فـي و شخصي، بالهـاتف، أمن خالل لقاء االستبيان ى جر ي أنيمكن و  .وقائعالتعليقات والمثل 

علـى موقـع تعـرض لكترونـي، َأو اإلبريـد ال، ل بالبريـدسـيمكـن أن تر هـذه التـي . الشكل المكتوب
فـــي  مفيـــدة معلومـــات جمـــعوالواقـــع أثبـــت أن المســـوح االســـتطالعية إضـــافة إلـــى كونهـــا ت .ويـــب

شـــأن القضـــايا الرئيســـية َأو ع وعـــيهم بأيضـــا برفـــالمبحـــوثين علـــيم علـــى ت ســـاعدالبحـــوث، فهـــي ت
  .المتعلقة بموضوع البحث عوامل النجاح

لالستفادة من هـذه األداة تـم تصـميم وتطـوير نمـوذج اسـتبيان لتقيـيم اسـتعداد المكتبـة لتبنـي و 
إدارة المعرفـــة وهـــو نمـــوذج هجـــين مـــن نمـــاذج أخـــرى، مصـــمم ليتناســـب مـــع طبيعـــة المكتبـــات 

يتكــون هــذا النمــوذج مــن خمســة محــاور و  .منظمــة خدماتيــة، غيــر ربحيــة باعتبارهــاالجامعيــة؛ 
معبـر عنهـا بعبــارات  تمؤشــرا وخـص كـل ممكــن أو محـور بــعشر لمعرفــةممكنـات إدارة اتمثـل 

متبوعـــة بســـلم تقيـــيم ليكيـــرت الخماســـي المتـــدرج مـــن الموافقـــة بشـــدة علـــى العبـــارة وصـــوًال إلـــى 
المعارضة بشدة، ولمرونة أكبر لـألداة َأْتَبعنـا العبـارات فـي آخـر كـل محـور بسـؤال مفتـوح، عـدا 

  .ثنائيات مترادفة ثالثجدول خاص بصفات القيادة ضم محور القيادة الذي أتبعناه ب

 

                                                  
(1)       The Department Of Navy. Op.cit.                                                                                                                 
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  :كالتالي ستمارةمحاور االفجاءت 

o الوظيفــــة وخبــــرة ومــــؤهالت و تحــــدد المتغيــــرات الشخصــــية: بطاقــــة تعريفيــــة بــــالمبحوث
 .المبحوثين

o تهم قـدر المكتبـة و  قيـادةصـفات فحـص عبـارات ت 10مكون مـن :  محور القيادة التنظيمية
  التأثير في العاملين، وعلى نشر رسالة المكتبة بينهم وزرع الثقة بين مستويات اإلدارة  على

o ـــة ـــة التنظيمي مجموعـــة القـــيم والمبـــادئ  فحـــصعبـــارات ت 10مكـــون مـــن :  محـــور الثقاف
الـذي تـرتبط بـه . المشتركة التي تحكم العالقات بين العاملين بالمكتبة، والسـلوك العـام بالمكتبـة

 .ة ممارسة النشاطات المكتبيةطريق

o ي بــــين االتصــــالالنســــق  فحــــصعبــــارات ت 10مكــــون مــــن : محــــور العمليــــات التنظيميــــة
تصـــميم وتنفيـــذ مســـتويات اإلدارة ومـــدى مرونـــة الهيكـــل التنظيمـــي، ومـــا يـــرتبط بـــه مـــن طبيعـــة 

كتبــة، ومــن سياســات وتوظيــف وتــدريب وٕاجــراءات ونظـــم معلــى مســتوى ال العمليــات التــي تــتم
  ...زالحواف

o ـــا المعلومـــات مـــدى تـــوفر وٕاســـتخدام فحـــص عبـــارات ت 10قـــع ضـــمن ي: محـــور تكنولوجي
العاملين للوسائل والتقنيات البسيطة أو المعقدة في البحث وجمع وٕاعداد المعلومات وتوصـيلها 

 االتصــالوالتـي مـن شـأنها تحســين قـدرة العـاملين علـى ...بـين األجهـزة واألشـخاص والمكتبــات،
 .ببعضهم

أربعـــة محكمـــين مـــن المهتمـــين  تـــم عـــرض اإلســـتمارة علـــىمـــن صـــدق اداة الدراســـة وللتأكـــد 
بـإدارة المعرفـة فـي مجـال المكتبـات وطلـب مـنهم تحديـد مـدى شـمولية اإلسـتمارة لممكنــات إدارة 
المعرفــــة، والصــــحة العلميــــة لعباراتهــــا ودرجــــة ارتبــــاط كــــل مؤشــــر بالمجــــال الــــذي أدرج تحتــــه، 

ـــة للفقـــرات وصـــالحية المقيـــاس وٕاضـــ افة فقـــرات جديـــدة أو حـــذفها أو تعـــديلها، والصـــحة اللغوي
  .اإلستمارةتعديل  للتطبيق، وبناء على مالحظاتهم ومقترحاتهم  تم
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عـاملين، بينـت تـداخل بعـض عبـارات البيانـات الشخصـية،  03وتمت تجربـة اإلسـتمارة علـى 
فـي آخـر كـل محـور، ممـا دفعنـا إلضـافة أمثلـة  وٕاتساع اإلجابة على االسئلة المفتوحة المدرجة

لتضــــــييق حــــــدود اإلجابــــــة علــــــى األســــــئلة المفتوحــــــة وتوحيــــــد المصــــــطلحات ضــــــمن البيانــــــات 
  .الشخصية

ـــات األداة ـــم التحقـــق مـــن ثب ـــة الدراســـة المؤلفـــة مـــن  وقـــد ت ـــع أفـــراد عين ـــى جمي عامـــل ) 31(عل
التجـانس  لتقـدير درجـة) كرونبـاخ الفـا( بالمكتبة، وتم استخراج معامل الثبات باستخدام معادلة 

  :وانسجام محاور اإلستمارة والدرجة الكلية لها والجدول التالي يوضح ذلك
  ور اإلستمارة حسب معادلة ألفا كرونباخمعامالت الثبات لمحا: جدول 
 قيمة الفا عدد العبارات المحور الرقم
 0.54 10 القيادة التنظيمية 1

 0.59 10 الثقافة التنظيمية 2

 0.75 10 العمليات التنظيمية 3

 0.69 10 تكنولوجيا المعلومات 4

  0.79 40 الدرجة الكلية لإلستمارة #

   

المســـتخرجة لهـــذه االســـتمارة مناســـبة وتفـــي بـــالغرض فـــي تحقيـــق وتعتبـــر معـــامالت الثبـــات 
  .أهداف الدراسة

الحاســــب اآللــــي باســــتخدام البرنــــامج اإلحصــــائي للعلــــوم  إلــــىالبيانــــات  تــــم ترميــــز وٕادخــــالو 
ولتحديــد  .حيــث تــم اســتخدام المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة  (SPSS)االجتماعيــة

) 4=1-5(تــم حســاب المــدى  ) الحــدود الــدنيا والعليــا (طــول خاليــا مقيــاس ليكــرت الخماســي 
) 0.80=5÷4(ومن ثـم تقسـيمه علـى اكبـر قيمـة فـي المقيـاس للحصـول علـى طـول الخليـة أي 

) بداية المقياس وهي واحـد صـحيح(قيمة في المقياس اقل  إلىوبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة 
لتسـهيل التحليــل والحصــول علـى تفســير دقيــق ومعبــر ، وذلـك لتحديــد الحــد األعلـى لهــذه الخليــة
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ول الخاليــــا عــــرض لطــــوهــــذا . مــــن خــــالل تحديــــد المجــــال الــــذي يقــــع فيــــه المتوســــط الحســــابي
  :والتفسير الموافق لها

 سير مجاالت إستجابات المبحوثينتف: جدول 

  التفسير  التعليق  جالالم
  سيئ  أعارض بشدة  ]1.8 - 01[
  ضعيف  معارض  ]2.6 - 1.8]
  متوسط  ربما  ]3.4 - 2.6]
  حسن  موافق  ]4.2- 3.4] 
  جيد  أوافق بشدة  ]05 - 4.2]

   

  ةمقابلال: ثانيا 

مكــونين  أفــراد مجموعــةضــمن بشــكل منفــرد أو يمكــن أن يــتم  إجــراء المقابلــة مــع المبحــوثين
رجــع ت ختيــارية االأفضــلو . علــى توجــه واحــد جمــاعقــديم اآلراء والوصــول إلــى اإللتورشــة عمــل؛ 

هم فـي تـوفر فرصـة ، و المطلوبـةتنظيميـة، المعلومـات الثقافة ال، إلى طبيعة المبحوثين وعالقاتهم
   .نفس الوقت ونفس المكان

ن ايجابيـــات لجمـــع كـــم هائـــل مـــن المعلومـــات حـــول موضـــوع نظـــرا لمـــا تتيحـــه هـــذه األداة مـــ
الدراســة فقــد وجــدنا أنـــه مــن الضــروري االعتمـــاد عليهــا بدرجــة ثانيــة وهـــذا بغيــة إثــراء وتـــدعيم 
البحــــث بالبيانــــات والمعلومــــات التــــي يتعــــذر الوصــــول إليهــــا وتحصــــيلها عــــن طريــــق اســــتمارة 

إلعـــالم اآللـــي بهـــدف إجـــراء مقابلـــة االســـتبانة، ولقـــد شـــمل اختيارنـــا مـــدير المكتبـــة ومهنـــدس ا
معهما، وطرح أسئلة تأتي في مجملها للوقـوف علـى واقـع تسـيير المكتبـة ومـدى وضـوح مفهـوم 

  .إدارة المعرفة عندهم واإلمكانيات التقنية التي تتوفر عليها المكتبة

بعـــض هـــذه المعلومـــات ال تســـتطيع محـــاور اســـتمارة اإلســـتبيان تغطيتهـــا، وقصـــد تحصـــيل و 
ســــتوى اســــتيعابهم متحديــــد تســــيير المكتبــــة و تتعلــــق بمنهجيــــة أو األســــلوب اإلداري ل معلومــــات
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فبالنســـبة لمهنـــدس  .اإلمكانيـــات التقنيـــة التـــي تتـــوفر عليهـــا المكتبـــةوكـــذا  مفهـــوم إدارة المعرفـــةل
اإلعالم اآللي فقد تمت المقابلة في ظروف جيدة، وتمّكّنا من تحديـد إمكانيـات المكتبـة الحاليـة 

نظـــام المعلومـــات المعمـــول بـــه فـــي المكتبـــة، وطبيعـــة التجهيـــزات والبرمجيـــات  فـــي مـــا يخـــص
المســـتخدمة وكـــذا حـــدود الشـــبكة المحليـــة وشـــبكة اإلنترنيـــت، كمـــا إستشـــرفنا معـــه آفاقهـــا خـــالل 

كـان إجـراء المقابلـة معـه صـعب فبعـد مـدير المكتبـة ففيمـا يخـص  وأمـا .السنوات القليلة المقبلة
لــم تطــرح  عليــه جميــع أســئلة تحديــد بعــض ســماته العامــة، و  تــمة لقــاءات قصــيرة متفرقــثــالث 

 -أو إقالتـه  -استمارة المقابلة؛ ويرجع ذلك إلى أن فترة البحـث تزامنـت مـع إجـراءات اسـتقالته 
ولقد بقي األمر مبهم لتحفظ الموظفين في المكتبة علـى سـبب ابتعـاده عـن إدارة . من المنصب
المكتبـة  ديراجتماع إلدارة الجامعة، ثبت بعـده قـرار تنحـي مـ المهم أن القرار جاء إثر. المكتبة

المتصــرف  –إلــى يومنــا هــذا  –مؤقتــا  2008وتــولى المنصــب فــي أوائــل جــوان  ؛اعــن إدارتهــ
  . اإلداري الرئيسي بالمكتبة

  المنظمةوثائق : ثالثا

 مفيــــدةدقيقــــة و معلومــــات يســــهم بتــــوفير  يمكــــن أنكتبــــة مإدارة ال نوثــــائق مــــالوصــــول إلــــى 
التـــي يصـــعب الوصـــول إليهـــا عبـــر  وخاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق بالتنظيمـــات والتعليمـــات المكتوبـــة

، اإسـتراتجياته، كتبـةمالداف أهـ: األساليب األخـرى لصـعوبة حفظهـا فـي أذهـان المبحـوثين مثـل
أحمـد عـروة لـم تسـاعدنا . لكن وثائق مكتبـة د .نشاطاتها وٕاجراءاتهامشاكل، و ال، ساليب التقييمأ

علـــى وثيقتـــين إحـــداهما خاصـــة بتوزيـــع نســـبي للمـــوظفين حســـب ســـوى حصـــل تكثيـــرا ألننـــا لـــم ن
علما أنـه ال يقـدم  –وأخرى خاصة بهيكل المكتبة التنظيمي . طبيعة المناصب الدائمة والمؤقتة

فيما يتعلـق برسـالة المكتبـة والـدليل أما . إال المصالح األساسية وال يضم جميع األقسام والفروع
التعريفي بها فلم نتمكن من الحصول عليه بعذر أنه تحت المراجعة والتعديل وعلمنا مـن طلبـة 

ممــا يــدفعنا للشــك فــي وجــوده . وكانــت الحجــة نفســها 2007آخــرين أنهــم طلبــوه منــذ بدايــة ســنة 
حتـــى علـــى البـــاحثين أهـــل  أصـــال أو أن رســـالة المكتبـــة وٕاســـتراتيجيتها وسياســـتها تعتبـــر ســـرية
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  .      االختصاص

  الملتقيات: رابعا

تعتبـــر الملتقيـــات إحـــدى أهـــم مصـــادر المعلومـــات التـــي يســـتفاد فيهـــا مـــن تجـــارب المكتبـــات 
ـــذ مشـــا ـــد تنفي ـــادرات تطبيـــق إدارة ر والمنظمـــات األخـــرى، خاصـــة عن ـــدة أو مبـــادرات كمب يع جدي

ـــم تؤســـس بعـــد طـــرق  ـــت تطـــرح . ومراحـــل تطبيقهـــا فـــي أذهـــان الكثيـــرينالمعرفـــة التـــي ل ومازال
حيــث يــتم طــرح  .العلميــة تحــديات وتعتبــر موضــوع الســاعة فــي كثيــر مــن المــؤتمرات واللقــاءات

يوقف عنـد إيجابياتهـا لإلقتـداء بهـا وعنـد المشـاكل التـي تواجههـا فـي التي المحاوالت والتجارب 
  .محاولٍة لتقديم حلوٍل وتوصياٍت لتجاوزها

  .ج عملية التقييمئنتا 5.2.3.

إدارة  حـــل تطبيـــقاكـــل مر ، بـــل فـــي تقيـــيمالعمليـــة الحرجـــة فـــي  هـــذه إحـــدى الخطـــواتوتعـــد 
عمليــة وضــع خطــة فــي  بصــعّ تحركيــة المعّقــدة والإدارة المعرفــة طبيعــة ف. المعرفــة فــي المكتبــة
النمــوذج التصــوري لتطبيــق إدارة  لاإســتعموب. الحقــايتم تعــديلها التــي ســو  ،مرحلــة قبــل تخطــيط

أفـراد المكتبـة المعنيـين بتبنـي  نـدماجوإ  حـول تـأثره فاكتشـنـا إيمكنمـا نسـتطيع توضـيح  ،المعرفة
؟ المفيــدة معرفــةال اركشــتهنــاك إنفتــاح علــى هــل يســتعملون المعرفــة؟ هــل  ؛مبــادئ إدارة العرفــة
أسـرع بسـبب بطريقـة هم كلامشـيحلـون أو أ كفـا أصـبحو أ األفرادأن ظهر ت قصص هل هناك أيّ 

  ؟المعرفة همتوظيف

حـدث أو كـان  ؟...لمـاذاجـب علينـا طـرح السـؤال ، يبـاقي المؤشـراتو  ّل هذه األسـئلةفعلى ك
 اوأفكــار رؤيــة ســينتج علــى األغلــب  جــوابعــن البحــث ف، جــواب أكيــدحتــى بــدون و . دّ ذلــك الــرّ 
المفاضــلة و األفكــار جمــع عــد وب. إدارة المعرفــةمشــروع  نيحســيــة تكيفتســاهم فــي تحديــد ثمينــة 
مـا إحتجنـا إذا مواضـع التغييـر لرؤيـة اإلفتراضـات و  ألصـليةاة خطـال إلىنستطيع العودة  ،بينها
وهـي فرصـة . بعـض اإلجـراءات ليتعـديـتم أن  بيعـيومـن الط. 4 ين في شـكلمبّ كما هو  ،إليه

، ومتــى يــرالتغيّ  يــةكيفو غّيــر، ييجــب أن  مــاالعمــل وتكــوين إجمــاع حــول  لتجميــع فريــقســانحة 
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ــــدخل  ــــد تأللأدوات التقيــــيم النمــــوذج التصــــوري و  نحــــيّ ي يجــــب أنأيضــــا، . راتيــــالتغيّ ن علــــى كي
ومحتــــوى هــــذا العنصــــر ســــيكون  .لتطبيــــق إدارة المعرفــــةمراحــــل التاليــــة المــــع خطــــط ا تماشــــيه
  .نتائج الدراسةنقف عند وفيه ندرج تحليل البيانات ومن ثم  الباب التاليموضوع 
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وقائدهم يف حروم وهو أحد احلكماء والشعراء يف شاعر مياين جاهلي، كان سيد قومه  صالءة بن عمرو بن مالك، من بين أود،) هـ 54 - ؟( **
  .عصره
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  تمهيد

مع أن  - اإلدارةغير القيادة والحقيقة أن ، التنظيمية القيادةهي إدارة المعرفة ممكنات أول 
 اإلدارةهما يكمن في الهدف؛ فبينما نركز في الفرق بينو  .-اليوم تدار وال تقادكتباتنا معظم م
حل المشكالت، (الحاضر بتحسينونهتم والتكلفة  مع تقليل الجهد والوقت األداء نحسيعلى ت

فيها ز يركالت القيادة، فنجد في المقابل )إتقان األداء، االهتمام بالتعليمات واستعمال السلطة
تهتم بالرؤية والتوجهات اإلستراتيجية، (العالقات اإلنسانية  على الهدف والمستقبل وتركز على

وتطبيق  )1(.)تباع واالهتمام بهم كبشرتمارس أسلوب القدوة، التدريب، قضاء األوقات مع األ
إدارة المعرفة يتطلب قيادة بمواصفات خاصة، سنحاول في هذا الفصل تحديد سماتها وأدوارها 

  في مبادرات إدارة المعرفة؟ وما عالقتها بباقي الممكنات؟ 

يقود الداّبة من أمامها ويسوقها  ؛قوْ نقيض الس  :دِ وْ القَ "لغة من  Leadership القيادةوبداية، ف
، وفي هذا المعنى اللغوي البسيط عدة إشارات )2("والقيادة مصدر القائد...من خلفها

  :لخصوصيات القيادة

o أين يراه الجميع،  المقدمة مكان القائد  
o فيكون قدوتهم ،هو أول من يبدأ السير ـ العمل والتطبيق ـ ثم يتبعه اآلخرين.  
o  اإلّتباع يكون بمحض اإلرادة، عكس السوق من الخلف بالقوةالطواعية ألن.  
o رقابة أقل على من خلفنا عند القيادة مقارنة بالسوق الذي يتميز بالرقابة التامة.  

ثقة الذي يتمتع بالكفاءة وبالوالء و  عملية يحرك فيها القائد"القيادة بصفة عامة وشاملة إن 
وفي المكتبة نجد أن القيادة عالقة  )3("قيق الهدف الجماعي بطريقة ناجحةالجماعة نحو تح

نشطة تشتمل على طرق للتعامل بين القائد واألتباع، تعرض أنماط معقدة من التفاعل، من 
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   )1(.خاللها يتم تنسيق الجهود الفردية؛ قصد تحقيق أهداف المكتبة

وفي أوروبا منصب إداري جديدة في هياكلها  .أ.م.وظهر في العديد من المنظمات في الو
 Chiefالمعرفة الرئيس ظابطأو  Knowledge Leader (KL) قائد المعرفةالوظيفية يسمى 

Knowledge Officer (CKO) ، وفي الحقيقة هي مهمة صعبة ليتولى قيادة إدارة المعرفة ،
  )2(.تتجاوز في أهميتها مدير الموارد البشرية أو إدارة المعلومات

أهم الوظائف اإلدارية ون مارسذين يال األفراد في هذه الدراسة "التنظيمية القيادة"بـويقصد 
  .صالحرؤساء المم مدير المكتبة و ويمثله الصالحيات والسلطاتم ولديهكتبة في الم

  القيادية سمات الشخصية .1.4

من المفاهيم الشائعة واأللفاظ المتداولة في مجـال القيـادة هـي قولنـا فـالن ذو شخصـية قويـة 
وآخــر شخصــيته ضـــعيفة وثالــث شخصـــية متذبذبــة، كمـــا نطلــق الحكـــم علــى ألـــوان أخــرى مـــن 

ه عـــن لـــ ةيــز ممال صـــفاتالقائــد هـــي تلــك ال شخصـــيةو ... الشخصــية فهنـــاك المــؤثر وآخـــر تــابع
حــافظ كــن موهــي التــي تم. تابعيــهحبوبــا عنــد الفريــدة التــي يتمتــع بهــا وتجعلــه مات ســمالو  ،غيــره

التــــي تنجـــز فــــي والنشـــاطات  طـــرق أداء األعمــــال فــــي  يـــؤثرعلــــى ســـبيل المثــــال أن المكتبـــة 
 وهنــا البــد أن نقــول أن هــذه الصــفات. يتجــه بجميــع العــاملين نحــو هــدف واحــدحيــث  .كتبــةمال

هبـــة مـــن اهللا وصـــفات يفطـــر عليهـــا المـــرء منـــذ "أنهـــا  اختلـــف فيهـــا المنظـــرون فمـــنهم مـــن يـــرى
مهـــارات "ومـــنهم مـــن يؤكـــد عكـــس ذلـــك ويعتبرهـــا  )3(،"مولـــده، وال يســـتطيع بأيـــة حـــال اكتســـابها
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ومـــن أصـــحاب هـــذا  مســـتمر بنفســـه ثـــم يتحلـــى بهـــا بشـــكلتعلمهـــا المـــرء إن يمكتســـبة يســـتطيع 
  . )1("االتجاه بيتر دراكر

وال يوجـد اتفـاق عليهـا حتـى . ميـز، فهـي موضـوع اجتهـاديأما عن تحديد سمات القائد المتو 
ـــد أكبـــر المهتمـــين مـــن أهـــل االختصـــاص، وأوصـــلها . فمـــنهم مـــن حـــددها بأربعـــة فقـــط"... عن

، فيمــا نفــا وجودهــا الــبعض اآلخــر ومــنهم بيتــر دراكــر الــذي يقــول ...الــبعض إلــى إثنــي عشــر
د المســـألة علـــى الظـــرف وٕانمـــا تعتمـــ. بعـــدم وجـــود صـــفات خاصـــة يجـــب أن يتميـــز بهـــا القائـــد

وٕان كان هذا الرأي األقرب للصواب، إال أن بعض الصفات تساعد بدرجة أكبر . )2(" والموقف
وفـي هـذا اإلطـار اخترنــا . القيـادة فـي إرسـاء ثقافـة المعرفـة بـين األتبــاع فـي المكتبـات الجامعيـة

تشـخيص رأس  مقياس: "في دراسته المتعلقة بـحمد علي صالح مجموعة من الصفات أوردها أ
وقـد تمـت صـياغتها ضـمن ثـالث عشـرة  )3("المال الفكري في المنظمة وعوامـل المحافظـة عليـه

ثنائيـات، سـنحاول فـي الفقـرات التاليـة توضـيح األنسـب  ثـالثاخترنا  من هذه الصفاتو . ثنائية
  .منها لشخصية القائد في ظل إدارة المعرفة

  وا��%"ون ا�,�اع. 1.1.4

ــــــات أللمســــــعى احــــــين ت ــــــق الكتب ــــــزجــــــل تحقي ــــــات المضــــــطربة والتنافســــــية أو تمي  فــــــي البيئ
يمثـــــل  ؛ كونـــــهاألهميـــــة فـــــي غايـــــةا يصـــــبح أمـــــر   Innovationفـــــإن اإلبـــــداع ،المحافظـــــة عليـــــه

األنمــــاط  أفكــــار جديــــدة ومفيــــدة ومتصــــلة بحــــل مشــــكالت معينــــة أو تجميــــع وٕاعــــادة تركيــــب
   )4(.في أشكال فريدةالمعروفة من المعرفة 

 

                                                  

  :متاح على ]. على الخط. [مهارات القيادة واإلدارة .ا�دارة وا�;�"دة *;�* دورات �75% 0+ (1)
< http://www.leaderships.org/lessons/l1-3.htm >  )20 2008 فيفيري(  

  .128.ص .المرجع السابق. السويدان طارق، باشراحيل فيصل عمر (2)
: القاهرة .عليهطرق قياسه وأساليب المحافظة : كريرأس المال الف .صالح أحمد علي ،المفرجي عادل حرحوج: انظر  (3)

  .14. ص. 2003المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 
  .28.ص .2001،دار الرضا: دمشق. دارة االبداع واالبتكارإ. الصرن، رعد (4)
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  سمة اإلبداع عند القيادة مقابل التعاون : جدول

  النسب الصحيحة  النسبة المؤوية  التكرار 

حة
صحي
ت 
جابا
إ

  

  92.3 77.4 24 متعاون

 7.7 6.5  2 مبدع

 100 83.9 26  المجموع

  16.1  5  عدم اإلجابة

  100 31  المجموع

وبهذا الخصوص ومن خالل إجابة المبحوثين الموضحة في الجدول أعاله نجد بأن صفة 
المعبر عن   7.7 %إلى النسبة استنادااإلبداع تكاد تكون منفية عن المستوى القيادي للمكتبة 

يقرون بأن  % 92.3رأي الموظفين في توفر صفة اإلبداع في رؤسائهم، وفي المقابل نجد أن 
  .هم صفة التعاون معهمالقادة تغلب علي

ومع أن صفة التعاون مطلوبة في قيادة المعرفة وصفة مهمة يجب توفرها، إال أن الدور 
خدمات المكتبة وتوسيع طوير خص تيالذي يلعبه القائد يستدعي أن يكون مبدعا؛ فيما 

افة دراسة إحتياجات المستفيدين، إضو  ،لمتعلقة بهاسن اإلستراتيجيات والسياسات او نشاطاتها 
العمل و قديم الحديثة للخدمات، تالطرق إلى توفير التجهيزات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة 

زيادة التدريب و  نتائجلتحسين  ي،التنظيمعلى المستوى  المطلوبة التحسيناتعلى إجراء 
  .اإلنتاجيةرفع بما يؤدي إلى الوظيفي للعاملين، الرضا 

وال بأس في . العاملين أثناء قيامهم بمهامهم ومهمة القائد هي التوجيه واإلشراف على
تعاونه معهم من حين آلخر، من باب التحفيز، التوجيه، التدريب ولكسب ثقتهم وتكون فرصة 

تغّلب هذه الصفة على اإلبداع سيضع على عاتقه أعمال أخرى تأخذ  غير أنّ . لالتصال بهم
د معها فكره وتفتر صفة اإلبداع من وقته، وتدخله في دائرة األعمال الروتينية التي يتجم

  . عنده

وخصوصا  األفراد وهذه النسبة القليلة لتوفر سمة اإلبداع في قيادة المكتبة، توحي بأن
ألّن  هم عليه؛على ما  البقاء هيو ، البشر النزعة الطبيعية فيجنحوا إلى  أصحاب القرار

عليها األعمال وصارت  تالعديد منهم يرتاح ألكثر العادات واألعمال الروتينية التي جر 
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عنده ويرى نفسه يبرع في تنفيذها، خاصة وأن المكتبة عندها سمعة كبيرة وصدى  مألوفة
واسع من خالل مبادرتها في تبني العديد من المشاريع في مجاالت األتمتة، 

؛ نحن رقم واحد" ما يجعلنا نحسب أن قيادة المكتبة واقعون في وهم . وغيرها...الرقمنة،

لتنسب لنفسها مهارات وقدرات أكبر مما تمتلكها ية القو  كتباتل الميمأن ت: يعنى هذا الوهمو 
كتبة تمنع الم يالتو  ؛)1("ميخرافة المستوى العالونتيجة لذلك يخلق الناس ما ُيسمى . فعالً 
وعندها يفقد قادتها حس اإلبداع ويصبح هدفهم المحافظة على مستوى . طوير نفسهامن ت
وليس رفعه، وهذه مرحلة خطيرة في حياة أي منظمة والتي  -العالي في أعينهم  - المكتبة 

كيفية قياس كتبة لمعالجة هذا الوهم، يجب أن تتعلم المو  .سيعقبها مباشرة مرحلة اإلنحطاط
لذلك فمن  .ي وتفهم نقاط ضعفها، وتسعى دوما نحو التطور والتميز المستمرحجمها الحقيق

لهم  ةر يستعود بمنافع كث أن أعمالهم اإلبداعّية والسيما القيادة راداألفالمهم جدا أن يعتقد 
والتجديد التغيير و  .واإلحترام األكبر كما أّنها ستجعلهم في محّط الرعاية األكثر ،كتبةوللم

 الجديد مخيف ألّنه مجهول المصيروعادة ما يكون  ،س جديدفَ هّمة عالية وَن◌َ  إلىبحاجة 
  .التحّدي والشجاعة الكثير منداع وفي اإلب ،والتبعات

  .والعقالنية اإلقدام. 2.1.4

علــة اإلقــدام وهــي أن ال ينهــزم المــرء عنــد الشــدائد والمخــاوف وقوامهــا فــي القــوة  الشــجاعة" 
اهـــا بالحـــد قارنّ ؛ إذا مـــا ضـــع فـــي الحســـبان نســـبة مجازفـــة عاليـــةفالقائـــد الشـــجاع ي )2("العصـــبية

أبــدا فــإن العاقــل "  األدنـى للمجازفــة الــذي يعمـل القائــد العقالنــي إلــى الوصـول إليــه فــي قراراتـه؛
ـــك بحجـــة الحـــذر واإلمعـــان فـــي حســـاب عواقـــب   )3( ."متـــوان، متوقـــف، مترقـــب، متخـــوف وذل

 حتى أن تفكيره تغلب عليه النظـرة التشـاؤمية أكثـر، فيصـبح الخـوف مـن الفشـل هـاجس. القرار
يمنعه من قبول بعض األفكار اإلبداعية، فيكتفي بالمستوى الذي وصلت إليـه خـدمات المكتبـة 

لمـاذا أغيـر حصـانا مـازال يـربح " مكتبة الإذا كانت ناجحة، وعلى قول مهندس اإلعالم اآللي ب

 

                                                  
�ث_ث� (�o وه�ً!  :> ��-�ع ,"�5D=ل    ،.وی$�!م ب ،روس(1)  ��F�*"ن :ا��ی!ض. ���ی\ م�وان ا�>�#ي . إس*�ا���1� ا��ا�%$� $��*،2001 .
  .3.ص
  .111.ص. ا����8 ا��!&R .ح�4أ0#اری�،  (2)
(3) Uح�4أ، أم� U��أ0#ال ا���ب .ح q�&!/46.ص. م.  
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،  إن هذا التعبير على بساطته يقودنا للتأكيد على أن النجـاح فـي حـد ذاتـه عـدو للتطـور؛ ..."
المكتبــة ناجحــة اليــوم ولــم تكــن عنــد القيــادة الشــجاعة الكافيــة للتطــور فمصــيرها هــو فــإذا كانــت 

وهـــذا مـــا يقـــع فيـــه مـــن ال يمتلـــك روح . الجمـــود، بمـــا أن المكتبـــات األخـــرى فـــي تطـــور مســـتمر
  .المغامرة والتجربة والتعلم من الخطأ

المواقـف التـي مـع  عقالنـيالقائـد لواالشـجاع  قائـد فهناك فرق في الطريقة التي يتعامل بها ال
فـي اتخـاذ قراراتـه، ذلـك أن  -وليس التسرع -، يتميز بالسرعةلجريء المقدامقائد افال ،تواجههما

ممـا يتـيح لـه اقتنـاص الفـرص، فـال . القرار الجيد يكون فـي الوقـت المناسـب والطريقـة المناسـبة
فــال يجــب . ر فيصــعب حلهــايــدعها تفلــت مــن بــين يديــه، أو يجعــل مشــكلة بســيطة تتفــاقم وتكبــ

. علــــى القائــــد التــــردد عنــــد اختيــــار قراراتــــه ال ســــيما وٕان أجمــــع عليهــــا مــــن حولــــه مــــن األتبــــاع
فالشجاعة في التصرف والحسم مطلـوبين فـي القائـد وليسـت الشـجاعة فـي الـتحمس واالنطـالق 

  .التهور عين دون تقديرات صحيحة وتدبر في ظروف اتخاذ القرار؛ ألن ذلك

وص ومن خالل إجابة المبحوثين الموضحة في الجدول أعاله نجد بأن صفة وبهذا الخص
المعبر عن رأي الموظفين في   60.9 %اإلقدام متوفرة عند قيادة المكتبة استنادا إلى النسبة

يقرون بأن العقالنية تغلب  % 39.1توفر صفة اإلقدام في رؤسائهم، وفي المقابل نجد أن 
  .عليهم

 عقالنيةال مقابل القيادة عند مداقاإل: جدول 

  النسب الصحيحة  النسبة المؤوية التكرار 

حة
صحي
ت 
جابا
إ

  

 60.9 45.2 14 مقدام

 39.1 29.0 9 عقالني

 100 74.2 23 المجموع

  25.8 8  عدم اإلجابة

   100  31  المجموع
  

جيد يزيد من مقدرتهم علـى تبنـي أسـاليب جديـد وتوفر صفة اإلقدام في قيادة المكتبة ُمَمكن 
فـــي تقـــديم الخـــدمات ويجعـــل تبنـــيهم لمشـــروع إدارة المعرفـــة قابـــل للتحقيـــق، ويشـــهد علـــى ذلـــك 

قــد يلجــأ إلــى المشــي علــى القائــد المقــدام " و إنجــازات المكتبــة وريادتهــا فــي الســنوات الماضــية،
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ج المترتبــة علــى ذلــك والمســؤولية لكافــة النتــائ بهــدف إنجــاز األعمــال مــع تحملــه الخطــر حافــة
وعلـى أطـراف  المشـي بحـذر يختـار حركة بطيئة و و ذ عقالنيفي حين أن الشخص ال .الكاملة

وعلى إعتبـار حداثـة مبـادرات إدارة المعرفـة فـي   .)1("بسالمهدفه  األصابع بهدف الوصول إلى
بالدنا فإن سمة اإلقدام تعتبر عنصر حاسم في إقتناع القيادة بدخول هذا المعترك، ثـم تحملهـا 

قصـد إنجـاح مبـادرة إدارة المعرفـة، وترسـيخ  -وخاصـة البشـرية منهـا -مهمة تجنيد كل الموارد 
عهــــم للمضــــي قــــدما فــــي تطبيــــق األفكــــار هــــذا الهــــدف عنــــد األتبــــاع وتحميســــهم للمشــــروع، ودف

  .الجديدة

  و التواضع ذبية الشخصيةاالج. 3.1.4

قيـادة عـرف، فتواضـع اليمتواضـًعا أمـام كـل مـن القائـد كـون ي أنكسب اآلخرين، أول مفاتيح 
ضـع العظمـاء وذلـة الجبنـاء، تماًمـا الفـرق بـين توا وندركعـاملون يـ، والمقيمة فـوق قيمـته ميزيده
بشــيء، رغــم مكانتــه  نهمواحــد مــنهم ال يتميــز عــأي كــالعــاملين  تواضــع يكــون وســطمالالقائــد و 

اإلتصاف بالتواضع يعني اإلنفتاح والتقبل واإلعتـدال، لكـن التواضـع نفسـه يمكـن أن "و .العالية
 )2("فــي قــدرات القيــادةعرضــة للشــك والريبــة  عــاملينيــؤدي إلــى إنعــدام الثقــة واألمــن، ويصــبح ال

وعليـــه يجـــب علـــى القائـــد أن يتجـــاوز صـــفة التواضـــع ويكملهـــا بصـــفة أخـــرى يأســـر بهـــا قلـــوب 
  .العاملين معه

ـــأثير القـــوي علـــى اآلخـــرين عـــادة مـــا تحققـــه   وأحـــد أهـــم صـــفات ذابـــة،جلشخصـــية الاإن الت
صــداقات مفتوحــة وصــادقة ومخلصــة،  ونيــدعم م، فهــإحتــرام الــذات، والثقــة بــالنفس أصــحابها

ـــوال إيجابيـــا غيـــر مشـــروط، ينخرطـــون فـــي  يعـــززون األلفـــة مـــع اآلخـــرين، يقـــدمون إحترامـــا وقب
جتماعيــا فــي شــكل إيقــدمون تعزيــزا و  ،جتماعيــة الضــرورية لإلبقــاء علــى العالقــاتالتبــادالت اإل

 

                                                  
(1) rBNم>�4 م]%tا� C$) .[�دة ا7داری!�Nم��!. ا� T$��.C$) م*!ح:   
> www.alnoor.info/Learn/topicbody.asp?TopicID=177&SectionID=38 < )05 Sep 2006(  

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث : في .الطريق من الموت البطيء إلى التنظيم الفعال: قيادة التغيير .روبرت ،كوين  (2)
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث : أبو ظبي. تنمية الموارد البشرية في إقتصاد مبني على المعرفة. اإلستراتيجية
  .244. ص. 2004اإلستراتيجية، 
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  )1( .مما يجعل عندهم حضور قوي عند اآلخرين. مشاركات وجدانية عاطفية
 واضعالت مقابل القيادة جاذبية الشخصية عندالسمة : جدول 

  النسب الصحيحة  النسبة المؤوية التكرار 

حة
صحي
ت 
جابا
إ

  

 15.0 9.7  3 لطيف

 85.0 54.8 17 متواضع

 100.0 64.5 20 المجموع

  35.5 11  عدم اإلجابة

  100.0 31  المجموع

  

خالل إجابة المبحوثين الموضحة في الجدول أعاله نجد بأن صفة وفي هذا السياق ومن  
المعبر عن رأي الموظفين في   85 %التواضع هي الغالبة عند قيادة المكتبة إستنادا إلى النسبة
من بين المجيبين يقرون بأن  % 15توفر صفة التواضع في رؤسائهم، وفي المقابل نجد أن 

 % 35.5فيما أعرض عن اإلجابة . أحمد عروة. من صفات قيادة مكتبة دجاذبية الشخصية ال

  . من المبحوثين

مجموعات هي مفتاح قيادة الالعاطفة فإن  ∗وكما سبق وذكرنا في مبادئ إدارة المعرفة
والتي نلمسها أكثر في الشخصية الجذابة القادرة على قيادة التغيير، ألن أي رسالة تصدر 

تمكنهم الشخصية الفاتنة من جذب األفراد األكثر تأهيال وتكريسا منهم تبدو جيدة، كما 
وهذا ما تفتقده الشخصية المتواضعة، كون التواضع إلدارتهم، كل فرد يريد أن يعمل معهم، 

في أمورهم العاملين  ةشاركم"من خالل ُيكِسب اإلحترام، أما الشخصية الجذابة فتأسر القلوب 
لناجح قائد امعهم في السراء والضراء، فالالتواجد قرب منهم في أفراحهم وأحزانهم، ال ةحاولمو 

 

                                                  
 (1)T�� 4، آ!م��ون�: ا�N!ه�ة. ���ی\ م>�4 م>�#د (4B ا��$�T. ا�� "�F ا�#�",�..ا�%E:"ت: ا�دارة وا�;�"دة. وی*#ن دا
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التغيير، وهو ما تحتاجه تمكنه من قيادتهم نحو  ،)1("هو الذي يرتبط بموظفيه بروابط متينة
  . إدارة المعرفة في مرحلة نشر الفكر وٕاقناع اآلخرين

  االتصال المؤيد والداعم 2.4.

يعنـــي أن تـــتعلم، تشـــارك، تنقـــل، تســـاهم وتفهـــم المعلومـــات، فاالتصـــال المؤيـــد  االتصـــالإن 
والــداعم يعــزز قــدراتنا علــى فهــم احتياجــات اآلخــرين ودوافعهــم وتقــوم أيضــا ببنــاء ثقــة الفــرد فــي 

ا ولية مشـتركة تـنجح إذؤ نفسه وتزيل من أمامه كل الحواجز غير المطلوبـة، فاالتصـال هـو مسـ
  )2(.سارت بأسلوب صحيح وتعبر عن فهم كل شخص لآلخر

مــن أوقــاتهم فـــي عمليــة االتصــال، مـــا أعطــى انتباهــا جـــادا ٪ 80يقضــي المــدراء والقيـــاديون 
هــي الخاصــية بفعاليــة  االتصــالالقــدرة علــى لــذا لــيس مــن الغريــب أن  )3(.تحســين هــذه العمليــةل

مجـــاال واســـعا مـــن األنشـــطة، والتـــي التـــي تميـــز نجـــاح مـــدير عـــن آخـــر، وتتضـــمن هـــذه القـــدرة 
  .ستكون محور هذا المبحث

  .رسالة المكتبة 1.2.4.

إن الخطـــوة األولـــى لقيـــادة أي مكتبـــة، هـــي التحديـــد والتعريـــف الـــدقيقين ألســـباب وجـــود هـــذه 
 يالمكتبـــة والـــدور الـــذي يمكـــن أن تقـــوم بـــه فـــي خدمـــة مجتمـــع المســـتفيدين وبالمصـــطلح اإلدار 

حيث تمثل النجم القطبي الـذي يوجـه المكتبـة نحـو التميـز، وبـدون وجـود . تحديد رسالة المكتبة
  .نجم قطبي ـ متمثل في الغايات والقيم ـ تصبح المعرفة عديمة الفائدة

ومن عناصر الرسالة الجيدة التأكيد على مواردها البشرية ودورهم الفعال في المنظمة، 
روح الفريق التاكيد على : ...للمقاوالت والتجارة" مينا"كة رسالة شر "ومن ذلك ما تضمنته 

  اإليمان باإلنسان وقدرته... اد واجباتهم بهدوء وٕاستمتاع،ر ؤدي االفـاعي ليـوالعمل الجم
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ـــــتعلم كأحـــــد أوجـــــه اإلســـــتثمار  ـــــدريب وال ـــــة، اإليمـــــان القـــــوي بالت ـــــر العادي ـــــى اإلنجـــــازات غي عل
ســالة المكتبــة ونشــرها بـين العــاملين فيهــا، ووضــوحها ، وتأصــيل هــذه القــيم فـي ر )1("...الحقيقـي،

حيــث يحــس العــاملين . فــي أذهــانهم، وٕاقنــاعهم بهــا، يلهــب حماســتهم للعمــل والعطــاء واإلبــداع
معتـــرف بهـــا، وفـــي الجـــدول التـــالي تقيـــيم لوضـــوح رســـالة أنهـــم محـــط إهتمـــام القيـــادة وجهـــودهم 

      . فيها المكتبة موضوع الدراسة بين عامليها ونظرتهم لمكانتهم
 رسالة المكتبةمؤشر المتوسط الحسابي ل: جدول 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
في تحقيق تميز  األفرادرسالة المكتبة تشيد بأهمية 

  . الخدمات
3.90  0.79 

ممـا يعنـي أن  ]4.20و 3.40[نالحظ أن المتوسط الحسـابي لهـذه العبـارة محصـور بـين القيمتـين
ها ة مــن تثمــين رســالة المكتبــة لجهــود األفــراد فــي تحقيــق تميــز خــدماتموقــف العــاملين بالمكتبــ

التـي تأكـد علـى تـوفر اإلشـارة للعـاملين فـي رسـالة و يعبر على الموافقة على الفكـرة المطروحـة، 
ذلـك شـبه وفـي هـذا . -∗والتـي سـبق وأشـرنا إلـى عـدم وجودهـا موثقـة بصـفة صـريحة -المكتبة 

الخاصـــة نحـــراف المعيـــاري الصـــغيرة لالقيمـــة إجمـــاع علـــى هـــذا الخيـــار، نلمســـه مـــن خـــالل ال
ومنتشـــر بـــين  ةجماعيـــصـــورة اله إي أن هـــذ ؛]1.1[القيمـــة  عـــنباإلجابـــات و التـــي تعـــد بعيـــدة 

ـــين أدنـــاه نالحـــظومـــن خـــالل المـــدر . العـــاملين ـــع  أن ج التكـــراري المب تتجمـــع  االســـتجاباتجمي
   .بة على يسار المدرج التكراري فوق المستوى المتوسطبتكرارات متقار 
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  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر الرسالة:  شكل 

 االنتشــاريتنــاقض مــع عــدم وجــود رســالة موثقــة بالمكتبــة، إال أنــه يعبــر علــى  اهــذومــع أن 
الــذين  ؛الطلبــة المتربصــين اســتجابةه دوالــذي يؤكــ ،غيــر الرســمي لرســالة المكتبــة بــين العــاملين

  والجدول التالي يبين ذلك. لهم رسالة المكتبة وضحت على أنأجمعوا 

 توضيح رسالة المكتبة للمتربصين: جدول 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
 0.80  3.94  .وّضحت لي رسالة المكتبة ورؤيتها 

وقبــول  استحســانالــذي يثبــت  ]4.20و 3.40[المجــال يقــع فــيحــظ أن المتوســط الحســابي نالو 
أن الطلبـة أجمعـوا علـى هـذا الـرأي خاصـة ، شرح حول رسالة المكتبـةوه من تلقما الطلبة على 
  .المعبر على تشتت اإلجابات صغيرةنحراف المعياري االقيمة  أنحيث 

حرك تألهــــداف التــــي ســــيورســــالة المكتبــــة وارؤيــــة أي أن قيــــادة المكتبــــة وفقــــت فــــي تحديــــد 
حريــك ت"هــو و ريــف القيــادة كمــا مــر علينــا مــن قبــل هــذا مــا يتماشــى مــع تع، و تجاههــاعــاملين ال
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ال يســتطيع أحــد أن يقــود أفــرادا دون أن يقــوم بتوضــيح " : يقــول نــابليون ،"النــاس نحــو الهــدف
  .)1("المستقبل الخاص بهم، فالقائد هو بائع األمل

  اإلصغاء الفعال 2.2.4.

الحـــديث والكتابــة والقـــراءة،  :ســنجيبصــل مــع اآلخـــرين إذا مــا طـــرح ســؤال كيـــف نتوا عــادة
تركيـــز المنـــاهج المدرســـية علـــى هـــذه المهـــارات بكثافـــة، لكـــن بقيـــة وســـيلة اتصـــالية مـــرد ذلـــك و 

وحيـــث أنـــه  .إلصـــغاءأو ا مـــع أنهـــا مـــن أهــم الوســـائل االتصـــالية، أال وهـــي االســتماعأســقطت 
فـــي هـــذه الوســـائل االتصـــالية األربعـــة، الحـــديث، وقتـــه أن يقضـــي معظـــم يتوجـــب علـــى القائـــد 
يعـد أهـم  فاإلصـغاء. يفـرض هـذا الشـيء عليـهموقعه القيـادي ، ألن واإلصغاءالكتابة، القراءة، 

ال سـتمع بكـل صـدق، يسـتمع لهـم، و يال بـد أن ه، ن حولـعـاملين مـفهم اليوسيلة اتصالية، حتى 
ــيهم أو تحــاول إدارة دفــة الحــديث، فهــذا ال يســمى  صــغييكفــي فقــط أن ت وأنــت تجهــز الــرد عل

 .على اإلطالق إصغاء

ؤدي بدورها لحدوث الكثير مـن سـوء الفهـم، الـذي اإلصغاء يإن عدم معرفتنا بأهمية مهارة  
إن  ازدهارهــا، ىيــؤدي بــدوره إلــى تضــييع األوقــات والجهــود واألمــوال والعالقــات التــي كنــا نتمنــ

االستماع ليست مهارة فحسب، بل هي وصفة أخالقية يجب أن نتعلمها، إننـا نسـتمع لغيرنـا ال 
  .ألننا نريد مصلحة منهم لكن لكي نبني عالقات وطيدة معهم

مهــتم بـي كفــرد، ويعتقــد " اإلصـغاء الفعــال يجـب أن ينقــل فكــرة القائـد إلــى التــابع فيشـعر بأنــه
م أفكاري، وحتى إذا كان ال يتفق معي، يعرف إنهـا صـالحة بالنسـبة أن ما أشعر به هام، يحتر 

لي، يشعر بالتأكيد أني أمتلك مسـاهمة أقـدمها، يعتقـد أنـي جـدير بـان يـتم اإلصـغاء لـي، ويريـد 
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متعب حقًا لكنه بالتأكيـد  فاإلصغاء )1( ."مني أن أعرف أنه نوع الفرد الذي يمكني التحدث إليه
بين العاملين فـي المكتبـة، والجـدول التـالي يبـين مـدى تـوفر  اهمخير من وجود خالف وسوء تف
  .هذه الصفة في قيادة المكتبة

 اإلصغاء الفعال عند القيادةمؤشر المتوسط الحسابي ل: جدول 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
عالقاتي مع المسؤول المباشر جيدة ، فهو يفهمني 

  .ويصغي لي
3.87  0.84 

ممـا يعنـي أن  ]4.20و 3.40[نالحظ أن المتوسط الحسـابي لهـذه العبـارة محصـور بـين القيمتـين
ــــت، نليو ؤ ســــمــــع الم همعالقــــاتيعترفــــون بحســــن ة العــــاملين بالمكتبــــ  فهمويثبتــــون لهــــم صــــفتي ال

التــي تأكــد علــى قــدرة القيــادة علــى بنــاء و مــا يعبــر علــى الموافقــة علــى هــذا الطــرح،  اء؛صــغواإل
عالقــات حســنة مــع العــاملين، والقــدرة علــى تحديــد احتياجــاتهم مــن خــالل فهــم شخصــية العامــل 

وفــي ذلــك اتفــاق علــى هــذا الخيــار، نلمســه مــن . إيجــاد جــو مــن التفــاهممــن القائــد تمكــن والتــي 
القيمـــة  عــنتعــد بعيـــدة  الخاصـــة باإلجابــات والتـــينحـــراف المعيــاري الصــغيرة لالقيمـــة خــالل ال

  .ومنتشر بين العاملين ةجماعيصورة اله إي أن هذ المعبرة عن تشتت اإلجابات؛] 1.1[

ــــالي نالحــــظ أن نصــــف  خيــــار  تتجمــــع عنــــد االســــتجاباتومــــن خــــالل المــــدرج التكــــراري الت
درج ر الـذي يعطـي المـاألمـ ةالشـديدالموافقة، فيما تتوزع التكـرارات الباقيـة بـين الحيـاد والموافقـة 
  .الموافقةالتكراري ميل كبير نحو اليمين والمعبر عن ميل العاملين إلى 
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  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر اإلصغاء الفعال:  شكل 

والعالقــات الجيــدة للعــاملين مــع مســؤوليهم المباشــرين، تثبــت لهــم صــفة القيــادة وتنفــي عــنهم 
مــا األهــداف نبالنســبة للــرئيس تكــون مفروضــة منــه أو عليــه، بياألهــداف "حــب الرئاســة فمــثال 

 ؛)1("مـــع أتباعـــه فـــي إعـــدادها ضـــمن برنـــامج ســـابق اشـــتراكهبالنســـبة للقائـــد تتحـــدد مـــن خـــالل 
  . كون ذلك بعد حسن اإلصغاء لهم وآلرائهموطبعا، ي

  .اإليجابي التوجيه 3.2.4.

ـــادئ  إن ـــى الفعـــال يـــتم فهمهـــا أكثـــر إذا مـــا  االتصـــالمب مهمـــة التوجيـــه عنـــد أســـقطناها عل
أو  اتجاهـــــاتهمعلـــــى تغييـــــر العـــــاملين يســـــاعد  أنقائـــــد ففـــــي أي وقـــــت يجـــــب علـــــى ال. القيـــــادة

ســـلوكياتهم الســـلبية، لكـــن المهـــم هـــو القيـــام بـــذلك بطريقـــة تيســـر عالقـــات ومشـــاعر إيجابيــــة، 
العــاملين، فــالبعض يتجاهــل مشــاعر  ســحابانأو  اســتياءويكمــن الخطــر فــي . تجــاوب إيجــابي

، أو يلطفـون الجـو "ارحـلَتَشـكل أو "وردود أفعال العاملين بإتباع مدخل توجيهي غير متسـاهل 
فيجـب التركيـز  )2(".ال تقلـق كـن سـعيدا"من تحطيم العالقات مدخل ويتجنبون المواجهات خوفا 
يلـي تقيـيم للتوجيـه عنـد قيـادة  وفي ما .الفرد باتجاهوها وليس حن باالتجاهعلى معالجة المشكلة 

  .المكتبة

 

                                                  
  .176.ص. ا����8 ا��!&R .ح�4أ0#اری�،  (1)

 (2)T�� 4، آ!م��ون�  .46.ص. ا����8 ا��!&R.وی*#ن دا
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 اإليجابي التوجيهمؤشر المتوسط الحسابي ل: جدول 

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  العبارة

يبادر المسؤول  بتقديم النصيحة، ويوجهني في أداء 
  .مهامي

4.13  0.76 

، لهم وقـت الحاجـة االستشارةأو  تقديم النصيحةقيادة بال ةمبادر يلمسون ة ن العاملين بالمكتبإ
مــا يعبــر علــى المســتوى الجيــد لهــذا  .مهــامالفــي أداء إضــافة إلــى اإلجمــاع علــى التوجيــه الجيــد 

العـــاملين  احتياجـــاتعلـــى قـــدرة القيـــادة علـــى تحديـــد  يؤكـــدالـــذي و المؤشـــر عنـــد قيـــادة المكتبـــة 
 .]4.20و 3.40[حسابي لهـذه العبـارة محصـور بـين القيمتـيننالحظ أن المتوسط ال ، حيثبالمكتبة

ويثبـــت ذلـــك العالقـــات الجيـــدة والـــتفهم الكبيـــر بـــين القيـــادة والعـــاملين مـــن خـــالل مـــا رأينـــاه فـــي 
  .عنصر اإلصغاء الفعال

الخاصـة نحـراف المعيـاري الصـغيرة لالقيمة لبالنظر لرأي هذا ال العاملين على اتفاقويتضح 
ونلمـس هـذا كـذلك  المعبـرة عـن تشـتت اإلجابـات؛] 1.1[القيمـة  عـنباإلجابات والتـي تعـد بعيـدة 

 تالتكــراراالتمثيـل البيـاني أدنــا والـذي يوضـح تجمــع التكـرارات علـى جهــة اليسـار وأن اكبـر فـي 
  ".موافق"خاص بدرجة 

 

  يجابيجيه اإلتمثيل بياني لتكرارات مؤشر التو :  شكل 
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  القوة والنفوذ كسب 3.4.

حيــث يجعلــون اآلخــرين يشــعرون أنهــم مهــم جــدا؛ للقــوة والنفــوذ يــادة الفعــال للق االســتعمالإن 
، ةمكتبـالفـي مـن العـاملين وا كيفية بناء قاعدة قويـة راسـخة م، والقادة األقوياء هم من تعلأقوياء

مســاعدة الــزمالء والمرؤوســين علــى إنجــاز مهــام فــي قــوتهم ل اســتخدامهمعبــر وكــانوا ذوي نفــوذ 
لكــن ال يمكــن أداء  ،)أو مهــارة أو عبقريــة( ةقــو إنجــاز األمــور المألوفــة  ال يتطلــبفــ. اســتثنائية

  )1(.األمور غير المألوفة بدون قوة ونفوذ

كونهــا  "قــوة الطــاقم القيــادي" هــو مــا تحتاجــه مبــادرات إدارة المعرفــة فــي المكتبــات الجامعيــةو 
فــالقوة عالمــة للكفــاءة  .فكــرة جديــدة إبداعيــة ورؤيــة مســتقبلية تعجــز عقــول الكثيــرين علــى تقبلهــا

الشخصـــية؛ حيـــث أنهـــا القـــدرة علـــى تعبئـــة مـــوارد إلنجـــاز عمـــل أو مهمـــة، واألفـــراد ذوو القـــوة 
 شــــالقــــوة ي عــــديمولون اآلخــــرين بينمــــا األفــــراد يشــــك وال يوجــــد شــــيء مضــــعف  )2(.لهم اآلخــــرينك

ة علــى لكــن لـيس لــديك القـدر  ،للمعنويـات أكثـر مــن معرفـة أنــك تملـك حــال أفضـل مـن فــرد آخـر
القـوة ومـن ثـم تحويهـا إلـى نفـوذ  اكتسـابلـذلك فـإن  .)3( اجـه بـالرفضتوَ ف ،الحصول علـى الـدعم

ــــألن القـــوة شـــرط أساســـي للنفـــوذ، والـــذي يعبـــر عنـــه هـــام جـــدا بالنســـبة للقيـــادة  ـــة قبـــول " ب كفال
أي عنــدما يوافــق الفــرد المســتهدف علــى التصــرف . )4( "اآلخــرين للعمــل معــك فــي إنجــاز هــدفك

ـــك القـــوةوفقـــا  ـــات مال ـــا ذالقـــوة والنفـــو  الكتســـابويوجـــد عـــامالن أساســـيان  .لرغب ؛ ســـبق وتطرقن
ألولهمـــا وهـــو الســـمات الشخصـــية للقائـــد، فيمـــا ســـنحاول عـــرض بعـــض الخصـــائص الوظيفيـــة 

  .المعززة للقوة والنفوذ في العناصر التالية

  

 

                                                  
 (1)T�� 4، آ!م��ون�  .123. ص. ا����8 ا��!&R.وی*#ن دا
 (2)X�124. ص. ا����8 ن�.  
 (3)X�125. ص. ا����8 ن�.  
 (4)X�161. ص. ا����8 ن�.  
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  .فاءاتعلى الخبرات واستقطاب الك المحافظة 1.3.4.

. ذوي الكفـاءات العاليـة باألتبـاعنظامـا إداريـا ال يهـتم المكتبـات تمـارس  ،في أغلب األحيـان
توظيــف مــن هــم أقــل مــنهم كفــاءة خشــية أن  إلــى يلجــأ معظمهــمواألشــخاص فــي المراكــز العليــا 
عنـدها ) yes sirحاضـر سـيدي، (كتبـة، والكلمـة التـي يتقنونهـا ميسحبوا منهم النفـوذ مـن داخـل ال
. ال يحسنون شًيئا وال يظهرون جليـا وقـت األزمـات عٍ ورعا عاتٍ نكون قد تحصلنا على أتباٍع إم
 اهتمـامالعـاملين حـول  السـتجاباتعـرض وفـي الجـدول التـالي  )1(.بمـا يـؤثر سـلبا علـى المكتبـة

    . الكفاءات والمحافظة على ذوي الخبرة من العاملين باستقطابالقيادة 
 الكفاءات واستقطاب الخبرات على المحافظةمؤشر المتوسط الحسابي ل: جدول 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة

المحافظة على الخبرات واستقطاب الكفاءات 
  .هدف إستراتيجي

4.10  0.83 

ممـا يعنـي أن  ]4.20و 3.40[الحظ أن المتوسط الحسابي لهذه العبارة محصـور بـين القيمتـيني
 المحافظـــة علـــى الخبـــرات واســـتقطاب الكفـــاءات هـــدف إســـتراتيجي أنيـــرون ة العـــاملين بالمكتبـــ

ن المكتبــات تــدفعها أو يجــب أن تــدفعها شــدة الحاجــة، والســيما أ ؛تســعى لتحقيقــه قيــادة المكتبــة
الــــذين سيصــــبحون قادتهــــا فــــي  أولئــــكبالعــــاملين الجيــــدين وتنميــــتهم، وخاصــــة  االحتفــــاظإلــــى 
في العـالم تؤكـد علـى أنـه سـيحدث فـي كـل أنحـاء  االستشاريةوالعديد من المنظمات . المستقبل

وسـط العـاملين فـي مقتبـل عمـر العمـل؛ ومنظمـات فـي العالم المتقدم نقص حتمي وال مفر منه 
إذا بقيــت معنــا لســنة أخــرى :"بــل تقــول -الــذي نعرفــه -المبكــر المعرفــة اليــوم ال تعــرف التقاعــد

سـنة واحـدة؛ والخدعـة تكمـن فـي أن ". فسوف تكون قيمتك في السوق أكثر مما هي عليه اليوم
القيــــادة بهــــم  اهتمــــاموبمــــا أن العــــاملين بالمكتبــــة يلمســــون  )2(.تجعــــل هــــذا صــــحيحا كــــل ســــنة

ـــاءاتهم فهـــذا ســـيدفعهم لتحســـين أنفســـهم وتطـــوير ـــاءة ويحضـــوا  ممهـــاراته وبكف ـــوا أكثـــر كف ليكون
 

                                                  

  .86.ص .المرجع السابق. السويدان طارق، باشراحيل فيصل عمر (1)
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث : في .المعرفةبشري في اإلقتصاد المبني على ال يالرأسمال .توماس ،ستيوارت  (2)

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث : أبو ظبي. تنمية الموارد البشرية في إقتصاد مبني على المعرفة. اإلستراتيجية
  .334. ص. 2004اإلستراتيجية، 
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بالنسـبة لقيـادة المكتبـة  المحافظة على الخبـرات واسـتقطاب الكفـاءاتأكبر، إذا فمؤشر  باهتمام
القيـــادة العـــالي بإحاطـــة نفســـها ببطانـــة متمكنـــة ومؤهلـــة  اهتمـــامالتـــي تأكـــد علـــى و .  يعتبـــر جيـــد

قيمـــة املين، ونلمســـه مـــن خـــالل جمـــاع العـــوهـــذه الرؤيـــة معبـــر عنهـــا بإ. لتحمـــل أعبـــاء العمـــل
المعبــرة عــن تشــتت ] 1.1[القيمــة  عــنالخاصــة باإلجابــات والتــي تعــد بعيــدة نحــراف المعيــاري اال

  . ومنتشر بين العاملين ةجماعيصورة اله ي أن هذأ اإلجابات؛

  
  الكفاءاتالمحافظة على الخبرات واستقطاب  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر:  شكل 

غالبيـة البيانـات أي أن التوزيـع ملتـو جهـة اليسـار  أنالتمثيل البياني أعـاله يالحـظ ومن خالل 
  .الحسابي لها قيمة اعلى من المتوسط

  القائد القدوة 2.3.4.

تـأثير األفعـال  أنذلـك  ؛ قوة والنفوذ، أن يصبح القائـد قـدوة التـابعمن المكمالت في كسب ال
أمر بتغييــر ُيــ أنفــال أحــد يحــب  "Action Speak Louder Than Words"أقـوى مــن تــأثير الكــالم 

فعلـــى القائـــد أن يمثـــل ، )1( أمر بـــهمـــن طـــرف شـــخص آخـــر ال يطبـــق هـــو نفســـه مـــا َيـــ هســـلوكات

 

                                                  
)1(      , ne][Onli .anizationFAO as a knowledge org. Knowledge Management  ABC of. DE BRUN, caroline

Available at: < http://www.library.nhs.uk/knowledgemanagement/ > (09 Jul 2007)  
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بالنســبة للعــاملين بالمكتبــة نموذجــا وقــدوة ســلوكية؛ ويعبــر فــي ســلوكه العــام والخــاص عــن القــيم 
يتميـــز بكونـــه  القائـــد أنإضـــافة إلـــى . العـــاملين تســـود بـــينى أن التـــي يتمنـــ األخالقيـــةوالمبـــادئ 

وفيمـــا يخـــص تـــوفر هـــذه الخاصـــية  )1(.فـــة واإللهـــام للجماعـــةمصـــدرا مهمـــا مـــن مصـــادر المعر 
  .احمد عروة فهي موضحة في الجدول أدناه. د بقيادة مكتبة

 القدوةمؤشر المتوسط الحسابي ل :جدول 

 3.40[الحســابي لهــذه العبــارة محصــور بــين القيمتــينالحــظ أن المتوســط مــن الجــدول أعــاله، ي

القيــادة قــدوتهم فــي العمــل إي أنهــم يمتلكــون يعتبــرون ة ممــا يعنــي أن العــاملين بالمكتبــ ]4.20و
ويعبـر  ؛بالمعلومـات والمعرفـة يعـد حسـنا جـدا مكفاءات عالية في المجال، ويقرون بأن تشـاركه

 التـي تؤكـد علـى ممارسـة القيـادة للتشـارك المعرفـيو العبـارة،  هعلى ذلك درجة الموافقة على هذ
الصـغيرة قيمـة علـى هـذا الخيـار، نلمسـه مـن خـالل ال اتفـاقوفي هذا ذلـك شـبه . مستوى عاليب
وكــذلك تجمــع أغلــب التكــرارات علــى يســار المــدرج التكــراري المبــين فــي  ؛نحــراف المعيــاريلال

  :الشكل التالي

 

                                                  
  .182.ص. ا����8 ا��!&R .ح�4أ0#اری�،  (1)

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة

أرى في المسؤول القدوة في العمل، وفي تشاركه 
  بالمعلومات والمعارف

4.16  0.77 
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  ل بياني لتكرارات مؤشر القدوةتمثي:  شكل 

روح الثقـة بـين أما رأي المتربصين فقد تناقض مع ما أقره العاملين بالمكتبة، فهم لم يلمسـوا 
إلــى درجــة أنهــم أعطوهــا تقــديرا ضــعيفا، ويظهــر ذلــك فــي األول بالمكتبــة  والمســؤولالعــاملين 

  .كما هو مبين في الجدول التالي ]2.6 إلى 1.8]قيمة المتوسط الحسابي الواقعة في المجال 
 نظرة المتربصين لمؤشر توفر القدوة في القيادةالمتوسط الحسابي ل: جدول 

  

  

أو مـدير المكتبـة غيـر متخصـص فـي مجـال  األولكما يمكن إرجاع ذلـك إلـى أن المسـؤول 
المكتبات وليس صاحب خبرة، والعاملين بالمكتبة ال يعتبرونه قدوتهم وهو األمـر الـذي الحظـه 

بـــاقي المســؤولين بالمكتبــة هـــم  أنغيــر . المتربصــين مــن خـــالل تعاملــه مــع العـــاملين بالمكتبــة
مــن بعــض المثاليــة فــي إجابــة  وال يخلــوا األمــر .أصــحاب خبــرة ويعتبــرون قــدوة لبــاقي العــاملين

القيـــادة حيـــث أن هـــذا المؤشـــر  بكفـــاءةتـــأثرت عنـــدما تعلـــق األمـــر  اســـتجابتهمالعـــاملين، كـــون 
  .حساس جدا
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  المتوسط الحسابي  العبارة
  1.89  يثق العاملون في المسؤول األول ويعتبرونه قدوة لهم
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   تفويض السلطة 3.3.4.

دة المكتبة، كون من األمور الضرورية لقيا Delegating Authorityيعتبر تفويض السلطة 
السلطة تتجمع في يد مدير أو محافظ المكتبة وهو فرد ال يستطيع أن يلم إلماما تاما 

فمن يأتيه بالوقت الكافي للقيام بجميع وظائف  استطاعبتفاصيل العمل المختلفة وحتى وٕان 
اإلدارة بشكل فعال، لذا وجب عليه تكليف أصحاب الكفاءة ممن هم تحت سلطته ببعض 

، فيما يحتفظ دائما بالسلطة الشاملة فيكون في محل المشرف والمراقب لتصرفات المهام
منح السلطة من " األفراد بشأن السلطة المفوضة لهم، وهذا ما يعرف بالتفويض والمقصود به 
تفويض ويتضمن  )1(."إداري آلخر أو من  مصلحة ألخرى بهدف تحقيق واجبات معينة

للتعبير على ثقة القيادة في العاملين، إضافة إلى أنها تفرض في نفس الوقت أسلوب السلطة 
حيث يزرع القائد  )2(.وتدريبهم وٕاعدادهم ليكونوا قادة المستقبل على القيادة تمكين العاملين
لقيادة المكتبة ومواصلة المسيرة، لتجنب وقوع التغيير الهدام عدهم مبادئه وأهدافه في أتباعه وي
داراتنا؛ والمعتمد على رفض كل سياسات القادة السابقين، وجحود الذي عادة ما نراه في إ

وفي ذلك هدر للوقت والموارد واألصح هو التقويم عوض . إسهاماتهم، والبداية من الصفر
     .ض السلطة في المكتبة محل الدراسةيوالجدول التالي يوضح تفو  .التقويض

 تفويض السلطةمؤشر لالمتوسط الحسابي :  جدول 

عبــر العــاملون بالمكتبــة علــى حســن ثقــة القيــادة فــيهم وتكلــيفهم بــبعض المهــام، وكــذا قــدرتهم 
 3.40[محصور بـين القيمتـينوال ،المتوسط الحسابي لهذه العبارةومن خالل  .على تحمل العبء

وجــود تبــاين  عتبــارإلامــع االخــذ فــي ، أن مســتوى تفــويض الســلطة حســن ومقبــولنجــد  ]4.20و

 

                                                  

. 1990المكتبـة األكاديميـة،: القـاهرة. 2ط. للمكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات: اإلدارة العلمية. محمد محمـد، الهادي (1)
  .189.ص

)2(                     1998. p.91. ,Heinemann-Butterworth :Oxford. People and Self ManagementPalmer, sally.   

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  العبارة
رئيسي، فأقوم بها على أحسن هام أكلف ببعض م

  .وجه
3.65  1.11 
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المعبـرة عـن تشـتت  1.11نحراف المعيـاري الا العاملين، حيث بلغت قيمة استجاباتوتشتت في 
بق الخــاص دراســة العوامــل المــؤثرة فــي هــذا التشــتت وجــدنا أن المؤشــر الســا دوعنــ اإلجابــات؛

لـيس قـوي،  االرتبـاطومـع أن هـذا  0.41بمؤشر تفويض السلطة يقدر بـ  ارتباطبالتوجيه كان له 
إال أنــه يعبــر علــى دور التوجيــه فــي زيــادة كفــاءة العــاملين وتمكــنهم مــن تحمــل أعبــاء الســلطة 

درجــة العالقـة بــين المتغيـرين حيــث كلمـا زادة تفصــيل يظهـر والجـدول التــالي   .المفوضـة إلــيهم
  .تلقي التوجيه من القيادة، زاد متوسط تفويض السلطة للمجموعة

 لعالقة بين التوجيه وتفويض السلطةالمتوسط الحسابي ل: جدول 

Q�.,'6 ا���9دي ا�����Bا� 
 ا�T(,'3 ا���Fب
 ا� �ص ب'O,یR ا�M�F:  در.: ت�9
 3.00 أ'�رض

 3.00 رب��

t)3.44 م*ا 

 4.30 أوا(t ب 
ة

 3.65 ا��&)

ويظهــر الشــكل أدنــاه ميــل المــدرج التكــراري إلــى اليســار والمعبــر تركــز غالبيــة التكــرارات علــى 
  .متوسطيسار المتوسط الحسابي، وبذلك نقول أن مستوى تفويض السلطة بالمكتبة 

 

  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر التفويض:  شكل 
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  تحقيق الدافعية 4.4.

أمـا  لقد تعلق المحـور السـابق بحاجـة القيـادة إلـى القـوة والنفـوذ لرفـع األداء وتحقيـق التغييـر،
فيــرتبط أكثــر بالجانــب العــاطفي للقيــادة والعالقــات الطيبــة، التــي تحــرك العــاملين هــذا المحــور 

التحفيـــــز   Arousalاإلثــــارة علـــــى ة القيــــادة قــــدر مقصــــود بـــــذلك نحــــو العمــــل واألداء الفعـــــال، وال
Incentive  تحقيــق الدافعيــةو Motivation عمليــة إثــارة "هــذه األخيــرة التــي تعــرف بأنهــا  ،للعــاملين
وبـذلك   )1("تنظـيم نمـط هـذا السـلوكواإلحتفاظ به في حالة إستمرار، كذلك هـي عمليـة  السلوك
  .في أداءهم ل المؤثرةممن أهم العواعتبر ت

فالقــــادة . ..فــــيمن يتبعـــونهم وٕانمــــا يحررونهـــا مــــن أســـرها إنشـــاءً والقـــادة ال ينشـــئون الدافعيــــة 
ض يتعــاملون مــع كتلــة عظيمــة متشــابكة مــن الــدوافع، يركــز القــادة علــى تلــك التــي تخــدم أغــرا

مــــن و  )2( .فــــي ســــبيل تحقيــــق أهــــداف المكتبــــة المشــــتركة العمــــل الجمــــاعي، والــــتعلم المنظمــــي
علــى التشــارك المعرفــي  األفــرادطريقــة تحفيــز  اكتشــافنجــد  ،مبــادرات إدارة المعرفــةأساســيات 

ت المعرفـــة يعتمـــد علـــى رغبـــة العـــاملين فـــي اونجـــاح مبـــادر  .بمـــا يزيـــد مـــن إمكانيـــاتهم المعرفيـــة
  .ومهمة القيادة التنظيمية تكمن في دفعهم وتحفيزهم لذلك )3(؛والتعلم التعاون

  تشجيع التشارك 1.4.4.

فهـــو يعنـــي إتاحـــة . أحـــد أكثـــر نشـــاطات إدارة المعرفـــة أهميـــةيعتبـــر التشـــارك فـــي المعرفـــة 
عبر سنوات عملهم، والبيئـة التـي يـتم فيهـا  اكتسبوهاالفرصة أمام العاملين لتبادل المعرفة التي 

 

                                                  

  .108.ص. ]ت.د[.غريب،مكتبة : القاهرة. السلوك اإلنساني في اإلدارة. سلمي، عليال (1)
  .220.ص. ا����8 ا��!&R .ح�4أ0#اری�،  (2)
 (3)     BARACHINI, Franz. The Business Transaction Theory And Moral Hazards For Knowledge Sharing: An 

Creating Collaborative Advantage Through: Knowledge and . Suliman, Empirical Study. In: HAWAMDEH
.1.P .; vol.5)6200management, Series on innovation and knowledge . Singapore: World Scientific.(Innovation 
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، رغـم أنـه مـن معرفة أخرى وتساهم فـي دعـم اإلبـداعتشجيع التشارك المعرفي تؤدي إلى توليد 
    )1(الطوعي في المعرفة من قبل العاملين،الصعوبة أحيانا تشجيع التشارك 

 ركتشجيع التشامؤشر المتوسط الحسابي ل: جدول 

مـــن خـــالل إجابـــة العـــاملين يتضـــح أن القيـــادة تقـــوم بـــدور المشـــجع لثقافـــة التشـــارك المعرفـــي 
أن المتوسـط بذلك بشكل حسن على حد إجابة العـاملين؛ حيـث  وهم يقومونوالعمل الجماعي، 

جمـاع فيهـا إبهـذا الخصـوص  العـاملين واسـتجابة]. 4.20و 3.40[الحسابي محصور بين القيمتـين
قيمــة لــم تبلــغ الالخاصــة باإلجابــات والتــي نحــراف المعيــاري الاقيمــة إلــى حــد مقبــول تــدل عليــه 

والتمثيـل البيـاني يبـين أنـه رغـم تـوزع التكـرارات علـى جميـع  .المعبرة عن تشتت اإلجابـات] 1.1[
معبــرة عـن ميـل وتوجـه العــاملين  مـن المـدرج التكـراري األيسـرتتركـز فـي الجانــب  أنهـاالقـيم إال 

  . حسن مستوى تشجيع القيادة للتشارك أينحو الموافقة؛ 

 

  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر دعم التشارك:  شكل 

 

                                                  

  .99.ص .المرجع السابق .مدخل نظري: إدارة المعرفة.علي هيثم ،حجازي (1)
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  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  العبارة
والخبرات وتدعم تشجيع المكتبة تبادلنا لألفكار 

  .العمل الجماعي
3.84  0.93 
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  والتعلم دعم اإلبداع 2.4.4.

والــتعلم المنظمــي  إلبــداعالــتعلم هــو تــدفق المعرفــة مــن مصــدرها إلــى المتلقــي أو المــتعلم، وا
يعبــران عــن قــدرة المكتبــة علــى اســتخدام القــدرة الذهنيــة الكبيــرة لكافــة العــاملين مــن أجــل توليــد 

بأهميـــة  همشـــعور وهنـــا يـــأتي دور القيـــادة فـــي  )1(.المعرفـــة التـــي ستحســـن قـــدرتها علـــى المنافســـة
  .ماق العاملينأعم على دعم وغرس قيم اإلبداع والتعلم في ومدى قدرته ،الموارد البشرية

 والتعلم لإلبداع القيادة دعممؤشر المتوسط الحسابي ل: جدول 

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  العبارة

 دعمواالبتكار، وتتفتح المكتبة الفرص لإلبداع 
  .التكوين المستمر للعاملين

3.45  0.85 

وتـوفر لهـم  اإلبـداع واالبتكـاريتضح من خالل إجابات العاملين أن قيادة المكتبة تهـتم بـروح 
ويــتم ذلــك  .التكــوين المســتمر للعــاملينالقيــادة عمليــة  تــدعمكمــا ، أفكــارهم نللتعبيــر عــالفــرص 
 ]4.20و 3.40[العـــاملين يقـــع فـــي المجـــال  ســـتجابةالالمتوســـط الحســـابي حســـن حيـــث أن  لبشـــك
ــتعلم علإلبــداذلــك يــدل علــى الدرجــة الحســنة التــي توليهــا القيــادة و  العــاملين  اتفــاقونلمــس . وال

القيمــة  عــنجابــات والتــي تعــد بعيــدة لإلنحــراف المعيــاري الاقيمــة خــالل  نالخيــار مــعلــى هــذا 
التكــرارات غالبيــة ويظهــر ذلــك جليــا فــي التمثيــل البيــاني حيــث أن  تشــتت؛الالمعبــرة عــن ] 1.1[

ممــا يبــين توجــه رأي العــاملين وميالنــه إلــى الموافقــة علــى  تتركــز علــى يســار المــدرج التكــراري
  . العبارة
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  والتعلم تمثيل بياني لتكرارات مؤشر دعم اإلبداع:  شكل 

  قيادة التغيير 5.4.

منيعـــة عـــن التغييـــر، إذ يجـــب مـــا مـــن مكتبـــة اليـــوم، صـــغيرة أو كبيـــرة، محليـــة أو عالميـــة   
المكتبـــة ادة يـــقوعلـــى  ...ى الديموغرافيـــة،عليهـــا مســـايرة التكنولوجيـــا الجديـــدة والمنافســـين، القـــو 

إلـى الدراسـات التقييميـة  واسـتنادا. محاولة إجراء تغيير أساسي لكيفية أداء األعمال في المكتبة
 ∗مـن المنظمــات التـي درسـها كــوتر 50%فـإن القليـل مـن هــذه الجهـود بلغـت أهــدافها، فأقـل مـن 

Kotter 1(.نجحت في تغيير نفسها(  

يمكنهــا أن تبعــث التغييــر فــي العــاملين عبــر هــي التــي  Change Leadershipوقيــادة التغييــر  
. خاصــة بوجــود جيــوب للتجــاوب وأخــرى للتنــافر .بيــرالــزمن، مــع العلــم أن فــي ذلــك تحــدي ك

 

                                                  

∗ John P. Kotter  في القيـادة بمدرسـة إدارة األعمـال بهـارفرد،  محاضـر دائـم فـي أرقـى اللقـاءات ) بروفيسور(أستاذ تعليم عالي
  .عتبر األكثر بيعا في مجال إدارة األعمالتكتب  6 مؤلفحول اإلدارة عبر العالم، 

)1(          to Leader : Enduring  LeaderHesselbein, Frances. in:  .Making Change Happen John P. ,Kotter
Insights On Leadership .USA: John Wileywinning Journal-From the Drucker Foundation's Award   &

Sons,1999. p.69  
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ٕارســاء التغييــر و  .والنســبة العامــة للتجــاوب مقابــل التنــافر هــي التــي تحــدد نجــاح عمليــة التغييــر
كســب  م،المؤيــد والــداع االتصــالفــي التحلــي بمهــارات شــكل صــحيح ينعقــد علــى قــدرة القيــادة ب

حكـــم علـــى نجـــاح قيـــادة المكتبـــة فـــي إرســـاء ويمكـــن ال .القــوة والنفـــوذ، تحقيـــق الدافعيـــة للعـــاملين
   .التغيير بتحديد مدى توجه المكتبة نحو التجديد ومسايرة عجلة التطور

 

  الدائم التجديد 1.5.4.

إن التجديد في اإلدارة يعني التغيير اإليجابي في األوضاع القائمة وتحويلها إلى أوضاع 
وهذا يتطلب ممارسات وٕاجراءات متعددة لها أسس  .بل والمجتمعأفضل لصالح الفرد والمكتبة 

 .نحو تحقيق أهداف المكتبة يمعرفية تحدد أجه النشاط المبذول لتوجيه مسارات العمل اإلدار 
وليست القيادة هي دوما مصدر التجديد، فعلى العاملين بالمكتبة أن يبرهنوا على كفاءتهم  )1(
  . التغييرات المناسبة واإليجابية اختيارفي 

، فيجب أن وتوجيهاته وأوامره همن دون التفكير في منهجالقائد تبع ي أنليس من الحكمة و 
يصحح مسار يجب أن كما ، للمكتبة تحلل للتأكد من توافقها مع القيم والمبادئ الصحيحة

ما دام : ، فيقول األتباعلكي ال تكون العقول مؤجرة للقيادة وال تعمل. عنها انحرفالقائد إن 

الشك أني أمشي  :قول القائد، ورغم انحرافه يفي االتجاه الصحيحيمشي ولم يتوقف فهو 

. بل عليهم المبادرة باتخاذ اإلجراءات الصحيحة .ميعوٕاال لما تبعني الجالصحيح  في االتجاه
والجدول   )2( .لقيموعدم انتظار األوامر فقط وذلك بناءا على فهمهم للمنهج والخطة والرؤية وا

  . التالي يبين مستوى مؤشر التجديد في المكتبة محل الدراسة

 

                                                  

دار المسيرة، : عمان.السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية. فليه فاروق عبده، عبد المجيد السيد محمد (1)
  .360.ص .2005

  . 89 - 87.ص.ص .المرجع السابق. السويدان طارق، باشراحيل فيصل عمر (2)
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 الدائم التجديدمؤشر المتوسط الحسابي ل: جدول 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
 0.56  4.23  .تطبيق التجارب واألفكار الجديدةسعى لن

ة ممــا يعنـي أن العــاملين بالمكتبــ ]05و 4.20[فــي المجـال المتوســط الحسـابي لهــذه العبـارة  يقـع
ذلــك يثبــت أن القيــادة و ، تطبيــق التجــارب واألفكــار الجديــدةرون أن المكتبــة تتجــه دومــا نحــو يــ

تحــاول  يبالتنظيميــة تتمتــع بحــس جيــد للتجديــد، وذلــك جلــي مــن خــالل المبــادرات المتجــددة التــ
قيمـــة مــن خــالل اليظهــر  الخيـــارٕاجمـــاع العــاملين علــى هــذا و  ،احمــد عــروة تطبيقهــا. مكتبــة د

المعبـرة عـن ] 1.1[القيمـة  عنالخاصة باإلجابات والتي تعد بعيدة نحراف المعياري الصغيرة لال
التـالي  وذلـك واضـح فـي التمثيـل البيـاني .جماعي ومنتشر بين العاملينصور تال اهذف تشتت؛ال
    .الذي يبين تركز التكرارات على يسار المدرج التكراريو 

 

  الدائم تمثيل بياني لتكرارات مؤشر التجديد:  شكل 

  عجلة التطور مسايرة 2.5.4.

الحال من المحال، على الرغم من أن التغيير والتجديد من سنة اهللا في خلقه وأن دوام 
 ،فإننا نعيش في عصرنا هذا عولمة ثقافية ومعلوماتية متغيرة ومتجددة، لها إفرازاتها الفكرية
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لعل هذه األخيرة أصبحت األكثر تطورا على اإلطالق و . المعلوماتية والتكنولوجية ،اإلدارية
يسمع بوجود حيث ال يكاد المكتبي التكيف مع جهاز أو برمجية معينة في المكتبة، حتى 

األمر الذي يحتم . تت فعاليتهاأحدث، بدأ استخدامها في مكتبات مجاورة، بل وأثب تإصدارا
واكب هذه الطفرات السريعة م مكتباتنا ىعلو للتطور والتغيير  االستجابةعلى المكتبيين 

لتي سهم فكريا وٕاداريا وتكنولوجيا في تحقيق الميزة التنافسية اتحتى  ،المتالحقة والمتالطمة
لي وفيما ي )1( .بلوغ المكتبات الجامعية العالمية في نوعية الخدمات المقدمة فيهاها تتيح ل

احمد عروة الجامعية نحو مسايرة عجلة التطور وخاصة التكنولوجي . رصد توجه مكتبة د
  .منه

 مسايرة عجلة التطورؤشر المتوسط الحسابي ل: جدول 

المكتبـــة لحــس التطـــور  امــتالكملين بالمكتبــة يجمعـــون علــى ايوضــح الجــدول أعـــاله أن العــ
لمتوســــط الحســــابي حيــــث وقــــع ا .الفــــردي والعــــام للمكتبــــةيين ومواكبــــة التغييــــرات علــــى المســــتو 

 المســتوى الحســن لهــذا المؤشــر،وفــي ذلــك داللــة علــى  ؛]4.20و 3.40[فــي المجــال ســتجاباتهمال
نحــــراف الصــــغيرة لالقيمــــة االتفــــاق الجمــــاعي علــــى هــــذا الخيــــار، ُيلمــــس مــــن خــــالل الويعــــززه 
 عنــدجمــاعي رأي  إي أن هــذا الخاصــة باإلجابــات والتــي تعبــر علــى عــدم التشــتت؛المعيــاري 
، يعتمـد علـى بعـض المصـالح  المقابـل فـي لكـنتـاريخ المكتبـة، و  عبـروهذا معـروف . العاملين

، مــــع تــــوفر نظــــام Windows 2000، وفــــي أخــــرى Windows 98نظــــام االســــتغالل 
Windows XP  في بعض األقسام، كما أن نظـام البحـث اآللـي مـازال بواجهـة غيـر رسـومية

 

                                                  

  .359.ص .المرجع السابق. فليه فاروق عبده، عبد المجيد السيد محمد (1)

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
نطور في أنفسنا وخدماتنا بما يجعلها مسايرة للتغيرات 

  .التكنولوجية الحديثة
4.19  0.74 
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وهنــا نقــول بــان المكتبــة تــأخرت قلــيال فــي الســنوات االخيــرة،  .MS-DOSفــي شــكل نظــام الـــ 
مشــروع تطبيــق فــي المكتبــة آخــر التطــورات مازالــت موجــودة، ومــن هــذه غيــر أن روح التطــوير 

والمــــدرج  .التشــــابك مــــع مكتبــــة المدرســــة العليــــا لألســــاتذة ىباإلضــــافة إلــــ SYNGEB نظــــام
فقـة واإلجمـاع الكبيـرين عنـد العـاملين علـى التكراري الممثل في الشكل التالي، يبـين درجـة الموا

مســـايرة المكتبـــة للتطـــورات؛ ويظهـــر ذلـــك جليـــا مـــن خـــالل الميـــل الكبيـــر للتكـــرارات نحـــو يســـار 
   . المدرج

 

  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر مسايرة التطور:  شكل 
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  الخالصة

مواصــفات القيــادة التنظيميــة مــا ســبق عرضــه نســتطيع تقــديم صــورة تقريبيــة لاعتمــادا علــى 
فـي  مأدوارهللتكفـل بـمسـتوى تـأهيلهم و  متحديد سماته هامن خاللأحمد عروة، نحاول . بمكتبة د
لنتــائج الخاصــة بالمؤشــرات المبينــة فــي الجــدول باذلــك  ستشــهدين علــىم. إدارة المعرفــةرة مبــاد
  .أدناه

  التنظيمية القيادة معيار مؤشرات: جدول 
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في مـا يخـص سـمات الشخصـية للقيـادة التنظيميـة وجـدنا بـأن بـأنهم يرتـاحون لألعمـال : أوال
مسـتوى فهـم يفقـدون حـس اإلبـداع وهـدفهم المحافظـة علـى الروتينية التي جرت عليهـا العـادة،  

متــوفرة بشــكل جيــد عنــد قيــادة فصــفة اإلقــدام  مــاأ .ولــيس رفعــه -العــالي فــي أعيــنهم  -المكتبــة 
إضـافة إلـى غيـاب الجاذبيـة الشخصـية . يؤهلهم لخوض مبادرة تبني  إدارة المعرفـةالمكتبة بما 

  .التي تأسر القلوب والقادرة على قيادة التغيير

المــؤهالت الحســنة الخاصــة باإلتصـال المؤيــد والــداعم عنــد القيــادة، مــن خــالل توفيــق : ثانيــا
القياد في تحديد رؤية ورسالة المكتبة ونشرها عند العمال، وكذا قدرتهم الحسنة على اإلصـغاء 

  . والتفهم، التي مكنتهم من تقديم التوجيه اإليجابي عبر النصيحة واالستشارة المناسبة

ــا ويظهــر ذلــك فــي  القــوة والنفــوذ عنــد القيــادة التنظيميــة،الحســنة فــي كســب  تالمــؤهال: ثالث
 وظهـــور معظـــم بإحاطـــة نفســـها ببطانـــة متمكنـــة ومؤهلـــة لتحمـــل أعبـــاء العمـــل،إهتمـــام القيـــادة 

وفــــي  .إلمــــتالكهم المــــؤهالت والخبــــرات الالزمــــة ؛كقــــدوة لبــــاقي العــــاملينالمســــؤولين بالمكتبــــة 
لمــا زادة درجــة تلقــي التوجيــه مــن القيــادة، فك ؛متوســطلســلطة المقابــل نجــد أن مســتوى تفــويض ا

  .زاد متوسط تفويض السلطة للمجموعة

ـــا ـــة للعـــاملين،المـــؤهالت الحســـنة  :رابع ـــادة فـــي تحقيـــق الدافعي ـــدور  للقي ـــام ب عبـــر حســـن القي
، وكـــذا بمـــا يزيـــد مـــن إمكانيـــاتهم المعرفيـــة المشـــجع لثقافـــة التشـــارك المعرفـــي والعمـــل الجمـــاعي

  .التكوين المستمر للعاملينعملية  دعمو اإلبداع اإلهتمام الحسن بروح 

المكتبـــة دومـــا نحـــو ؛ حيـــث تتجـــه ي حســـن جـــداتغييـــر فكـــر لقيـــادة المكتبـــة إمـــتالك  :خامســـا
وكـــذا ، جيـــد يِ تجديـــد حـــسٍ لتمتـــع  القيـــادة ب،  فـــي خـــدماتها تطبيـــق التجـــارب واألفكـــار الجديـــدة
  .تغييرات على المستويين الفردي والعام للمكتبةتها للومواكبالمسار الحسن لتطور المكتبة 



 

 

  

  

  خامسالفصل ال

  الثقافة التنظيمية
  في المكتبات الجامعية

  

��c(01/�.��دא�Z8א
�Nb�Gא
�a(�2د� "�
��(01/�.��ن�(>*�4א��N�4،�و�c��

O?و���N�4א���<�
2)�d� "  

  



 في المكتبات الجامعية التنظيميةالثقافة    

135 

  تمهيد

كتبة هي مجموعة القيم والمعتقدات واألحاسيس الموجودة في داخل المالتنظيمية  الثقافة
خر مع بعضهم، وتوقعات كل فرد من اآل مثل طريقة تعامل األفراد ؛والتي تسود بين العاملين

كتبة مالفي  إدارة المعرفةويتطلب تطبيق  .وكيفية تفسيرهم لتصرفات اآلخرين ،كتبةومن الم
، وأن تكون المعرفةوٕادارة التعلم أن تكون القيم السائدة مالئمة ومتوافقة مع مبدأ االستمرار في 

وتبادل األفكار ومساعدة اآلخرين، والقدوة  مشجعة لروح الفريق في العمل،التنظيمية الثقافة 
بالمعرفة والعوامل التي تساعد وتحفز على تبنى والمثل األعلى للقيادة الفعالة التي تعتني 

، ولذلك المعرفةكما توجد عوامل تؤثر سلبًا في تبنى المنظمة إلدارة . إدارة المعرفة مفهوم
مثل االعتقاد بأن معرفة كتبة ينبغي التخلص منها أوًال قبل محاولة إدخال هذا المفهوم في الم

  .المعرفةعنى الحقيقي إلدارة لها، وعدم فهم الم   األفراد نفسهم ال قيمة
 إدارة المعرفــةالمــراد تطبيــق أحمــد عــروة .كتبــة دوهنــا، البــد مــن تطــوير الثقافــة الســائدة فــي م

كتبـــة وتتطلــب عمليــة تطــوير الثقافـــة الســائدة إلــى ضــرورة التحـــدث مــع العــاملين فــي الم .فيهــا
تحقيقهـا عـن طريــق بـة كتوحـول مـدى االسـتفادة التـي يمكـن للم حـول أهميـة تغييـر هـذه الثقافـة،

الكثيـر مـن فاعليتهـا  كتبـة، وكذلك بيـان إلـى أي مـدى قـد تفقـد المبين العامليننشر هذه الثقافة 
  )1(. وكفاءتها بغياب مثل هذه الثقافة

  القيم التنظيمية 1.5.

تعبر عن الحكم الـذي يصـدره اإلنسـان   ORGANIZATIONAL VALUESإن القيم التنظيمية 
التــي وضــعها المجتمــع والبيئــة التــي علــى شــيء مــا مهتــديا بمجموعــة مــن المبــادئ والمعــايير 

فـالفرد فـي المكتبـة  .حدد األمر المرغوب فيه والمرغوب عنـه مـن السـلوكييعيش فيها، والذي س

 

                                                  
(1)                   Robbins, STEPHEN. Management.4the edition. Englewood Cliffs: prentice Hall, 1999. p. 234.  
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عها ضـا تـدريجيا ويويتشـربه الفـرد ايكتسـبه ؛اجتمـاعينتـاج  باعتبارهـا ،يلتزم بقيم جماعـة العمـل
      )1(.في إطار السلوك المرجعي المقبول بين أفراد الجماعة

  بالجماعة الثقة 1.1.5.

الثقـة، العالقـات المبنيـة علـى ف. Trust الثقـةمن أهم القيم المحددة للعالقة بين العاملين نجد 
 يريــدون هــمألن ،لكــن .انتظــار مقابــلال و ، إجبــار بــالضــهم علتعــاون ومســاعدة بعــاملين لتــدفع ال
اآلخــر  أن ثــقوا ، ألنــهأوال؟ خــرآلالقيــام بخدمــة  علــى عامــل مــالمــاذا يجــب إذن . بصــدق ذلــك
  )2(.عتقداتالمو  يحس بتقاربه معه في القيم، ثانيا. مهتم به

 الثقةالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

نالحــظ أن المتوســط الحســابي بالمكتبــة، حيــث يســود مســتوى حســن مــن الثقــة بــين العــاملين و 
أن  رونقــية ممــا يعنــي أن العــاملين بالمكتبــ ]4.20و 3.40[بــين القيمتــين هــذا المؤشــر يقــع لعبــارة 

وهـــذا مـــا يتوقـــع مـــنهم كـــون المـــدة التـــي عملوهـــا مـــع بعضـــهم ليســـت ، يـــنهمب ةحســـنالعالقـــات 
لـم تبلـغ الخاصـة باإلجابـات نحراف المعياري الاقيمة جماعي حيث أن  في هذارأيهم و بالهينة، 
. ومنتشـر بـين العـاملين ةجماعيـصورة اله إي أن هذ جابات؛المعبرة عن تشتت اإل] 1.1[القيمة 

حيـث تتجمـع  ،وكما هو مبين فـي التمثيـل البيـاني أدنـاه فـإن المـدرج التكـراري يميـل إلـى اليسـار
  . ة المعبرة على الموافقة عمعظم التكرارات عند القيمة الراب

 

                                                  

  .187.ص .المرجع السابق. فليه فاروق عبده، عبد المجيد السيد محمد (1)
)2(  London :  The trust effect: creating the high trust , high performance organization.larry.  ,REYNOLDS  

Nicholas  Brealey,1998. p.10. 

 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
 0.76  3.52  يسود مستوى عالي من الثقة بين أفراد المصلحة
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  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر الثقة:  شكل 

وبما أن هذه القيمة عادة ما يعبر عليها بمثالية من طرف العـاملين؛ فإننـا حاولنـا اسـتقراءها 
مـن خــالل مــا الحظــه وعايشـه الطلبــة المتربصــين فــي فتـرة التــربص، والــذي يســتطيع مالحظتــه 

لمقابـــل تجنـــب الغيبـــة وفـــي ا. الطلبـــة هـــو مقـــدار ثنـــاء العـــاملين علـــى جهـــود بعضـــهم الـــبعض
، نالحـظ ومـن الجـدول أدنـاه . والطعن في بعضهم خلف الظهر؛ والتي تعبر على إنعـدام الثقـة

  .صرح به العاملونما أن رأي الطلبة يساند 

 في نظر المتربصين الجماعيةالثقة المتوسط الحسابي لمؤشر  :جدول 

  

  

   

12

8

20

0
0

5

10

15

20

25

]5[اوا(t ب 
ة ]4[اوا"y ]3[رب�� ]2[ا'�رض ]1[ا'�رض ب 
ة 

ت
را
�ا
#'
ا�

ا��9"

  المتوسط الحسابي  العبارة
الجميع على جهود زمالئهم وخاصة المجّدين في يثني 

  .حضورهم وغيابهم
3.22  
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  للجماعة الوالء 2.1.5.

وكـان لهـم مواقـف معينـة؛ تعبـر  كتبة عن أشخاص عملوا فيهـاالقصص المتداولة في المإن 
كما تعبر عن والئهم لمن سـبقوهم مـن القـادة . عن المبادئ التي يؤمن بها العاملون ويتوارثونها

، وعــدم التنكــر لهــم بعــد غيــابهم، بــل إنهــم يعترفــون بهــم  Loyalty to the teamلفريــق العمــلأو 
رم بعضهم حتـى بعـد تقاعـدهم يك كما يمكن أن )1(.وتاريخها وبإنجازاتهم كونها جزء من المكتبة

داخلية، األمـر الـذي يشـجع اآلخـرين علـى العطـاء واإلبـداع لـتحفظ أسـماءهم  تكريم في حفالت
والــوالء واحــد مــن المؤشــرات الكامنــة فــي ثقافــة المكتبــة التــي تظهــر مــن . ضــمن ذاكــرة المكتبــة

المكتبــة موضــوع وفــي  .خــالل القصــص والحكايــات المتداولــة، وثنــاء العــاملين علــى مــن ســبقهم
توفر هذه الصـفة بـين العـاملين فيهـا، ويظهـر ذلـك مـن خـالل لحسن المستوى ال الدراسة، لمسنا

     . نتائج الجدول التالي

 للجماعة الوالء المتوسط الحسابي لمؤشر :جدول 

 المتوسـط الحسـابي السـتجاباتهمأن إذ  ،القصص بين العاملين بالمكتبة حسن  انتشاريعتبر 
المعبر عن المستوى الحسن للمؤشر الـوالء بـين و  ،]4.20و 3.40[جاءت في المجال هاحول تداول

ـــة النضـــج ولديـــه ســـنوات عمـــل ليســـت العـــاملين، وهـــذا لـــيس بعيـــد عـــن فريـــق  عمـــل فـــي مرحل
قيمـة نلمـس مـن خـالل و  .افة إلـى المسـتوى الحسـن مـن الثقـة بيـنهمضـبالقصيرة بالمكتبة، هـذا إ

المعبــرة عــن تشــتت ] 1.1[القيمــة  نمــ قريبــةالخاصــة باإلجابــات والتــي تعــد نحــراف المعيــاري الا

 

                                                  

 :نقال عن. 5.ص. 23.ع.1993شعاع، :القاهرة.ورجل االعمالكتب المدير : خالصات. الشركة العربية لإلعالم العلمي (1)
1993, Macom Americam Management Association. New York: Time Manager-The FirstLoren B. Belker. 

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  العبارة
بمبادرات وٕانجازات  أسمع قصص عن أشخاص قاموا
  .خلدت أسماءهم بين فريق العمل

3.77  1.08 
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وكمــا هــو  .مقبــول بــين العــاملين هار انتشــإلــى حــد مـا وا ةجماعيــصــورة اله إي أن هــذ اإلجابـات؛
جاباتهم المتوســـط موضـــح فـــي الرســـم البيـــاني الالحـــق، فـــإن حـــوالي ثلثـــي العـــاملين تعـــدت اســـت

حيـــث يميـــل المـــدرج التكـــراري لجهـــة اليســـار والدالـــة علـــى التوجـــه اإليجـــابي . 3.77الحســـابي 
    .للعاملين نحو مؤشر الوالء

 

  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر الوالء:  شكل 

ومــن الجــدول أدنــاه ، نالحــظ أن  ة الطلبــة المتربصــين لهــذا المؤشــرمالحظــوحاولنــا اســتقراء 
  .حيث أن قيمة المؤشر تقع في المجال المتوسط للتقييم .ما صرح به العاملونقارب رأي الطلبة ي

 والء العاملين في نظر المتربصينالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

  المتوسط الحسابي  العبارة
سمعت قصص عن أشخاص قاموا بمبادرات وٕانجازات 

  .خلدت أسماءهم بين فريق العمل
2.72  
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  المستمر التعّلم 3.1.5.

في أساسي  كمتطلب  Continuous Learning مستمرالم يتعليجب التشديد على زرع قيمة ال
تعليم يعتبر الالتي ا هي احجالمنظمات ن أكثرف .في عصر المعرفة حديات التغييرمواجهة ت
، بالمعلومات والمعرفة على كل المستوياتويتشارك العاملون  .أساس البقاءستمر فيها الم
 االهتمامعلى عاتقها أن تأخذ ة تبكيجب على الم الذ. وا في تعليم بعضهم البعضهماسلي

أردنا ا ذإ عتقد في أنفسنا بأنناننؤمن و ، كما يجب أن مستمروالذاتي التعّلم البدعم وتشجيع 
إلى وأن نطمح دوما ، نقنع بمستوى نجاح معينيجب أن  ، الوالنجاحاالستمرار في العطاء 

  “بشكل أفضل؟ يمكنني القيام بهذا كيف ” : وأفضل وذلك بترديد عبارةكبر أما هو 

 المستمر التعلمالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  العبارة
من يوم آلخر يأخذ التعلم والتكوين األولوية في 

  .العملحياتنا رغم ضغط 
4.06  1.03 

 اســتجاباتهمســة، فقــد كانــت اعــن قيمــة التعلــيم المســتمر عنــد العــاملين بالمكتبــة محــل الدر  أمــا
 . ]4.20و 3.40[ المتوســط الحســابي محصــور بــين القيمتــينحســنة حــول هــذا المؤشــر، أيــن جــاء 
ـــه مـــن األولويـــات يعترفـــون ة ممـــا يعنـــي أن العـــاملين بالمكتبـــ ـــتعلم والتكـــوين، بـــل وان ـــة ال بأهمي

علــى هــذا الخيــار،  اتفــاقفــي هــذا ذلــك شــبه نــرى و تحقيقــه،  اســتطاعتهميحــاولون قــدر  ؛عنــدهم
المعبـــرة عـــن تشـــتت ] 1.1[القيمـــة بلـــغ ت لـــم والتـــينحـــراف المعيـــاري الاقيمـــة نلمســـه مـــن خـــالل 

 .تقريبــا هـو رأي جميــع العـاملين بالمكتبــةو  ةجماعيـإلـى حــد مـا صــورة اله إي أن هـذ اإلجابـات؛
فــإن أغلبيــة التكــرارات متجمــع علــى يســار المــدرج وكمــا هــو مبــين فــي التمثيــل البيــاني التــالي 

التكــــراري أي أن العــــاملين يميلــــون نحــــو الموافقــــة علــــى أن التعلــــيم يكتســــي أهميــــة كبــــرى فــــي 
   .المكتبة
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  والتكوين تمثيل بياني لتكرارات مؤشر التعلم:  شكل 

  التنظيمية االتجاهات 2.5.

ــــي موقــــف مــــاعامــــل ســــلوك ال ــــيس وليــــد الصــــدفة  ف ــــة االتجاهــــاتتحــــدده إنمــــا  ،ل  التنظيمي
ORGANIZATIONAL ATTITUDES التــي كونهــا مــن  محصــلة المعــاني واألفكــار والتــي تمثــل
عاطفــة  االتجاهــاتنحــو وجهــة معينــة، ويمكــن القــول بــان خبراتــه الســابقة والتــي تميــل بالســلوك 

فرضـها عليـه ت؛ ومصدرها مزاج الفرد ونوع المفاهيم التـي االنفعاليةإال أنها اقل منها في الحدة 
واتجاهــات  )1( .والصــورة التــي يــدرك بهــا شــتى المواقــف فــي ضــوء خبراتــه وتفكيــرهكتبــة مبيئــة ال

استعدادهم للعمل ضـمن فريـق  واالنضـمام إلـى مجموعـات العاملين بالمكتبة من أهم محددات 
  .   العمل

  

 

                                                  

  .198.ص .المرجع السابق. فليه فاروق عبده، عبد المجيد السيد محمد (1)
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  تنظيميال االنتماء 1.2.5.

االرتبـاط  ويقوم هـذا. -المكتبة - وتنظيم معين ارتباط فّعال بين األفراد،هو االنتماء التنظيمي 
ويتمثـل مفهـوم االنتمـاء التنظيمـي فـي  . اأهـدافهم مـع أهـدافه وتطـابقمكتبـة األفراد للعلى والء 

  )1( :، حيث تنعكس هذه العالقة فيما يليكتبةوالمعامل العالقة اإليجابية بين ال
  .كتبة، وأهداف المعاملالتطابق بين أهداف ال �
  .كتبةقبوله ألهداف، وقيم الم �
  .تبةكرغبته في بذل جهد إضافي لصالح الم �
  .كتبةحرصه على االستمرار في عضوية الم �
  .كتبةاستغراقه في مهام، ومشاكل الم �
 .كتبةاستعداده للتضحية من أجل الم �

  .والجدول التالي يبين مدى إنتماء العاملين بالمكتبة محل الدراسة لمكتبتهم
 تنظيميال اإلنتماءالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

 3.40[يقــع فــي المجــال المتوســط الحســابي لهــذه العبــارة بــالنظر إلــى الجــدول أعــاله نجــد أن 

أحمــــد . داإلســــتمرار فــــي العطــــاء بمكتبــــة حريصــــين علــــى ة أن العــــاملين بالمكتبــــ، أي ]4.20و
 يأ. عــروة، وهــم مقتنعــون إلــى حــد مقبــول بــأن البقــاء فــي المكتبــة هــو ســبيل تحقيــق طموحــاتهم

، بـين العـاملينشـبه إتفـاق عـرف هـذا المؤشـر وي . أن بيئة المكتبة تتوافق وتطلعـاتهم المسـتقبلية

 

                                                  

مجلة حولية كلية اإلنسانيات والعلوم . العاملين في الصناعات التحويلية االنتماء التنظيمي عند. عالم، اعتماد محمد (1)
  .254ص. 16.، ع1993جامعة قطر،  :قطر االجتماعية،

  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
عملت في هذه المكتبة وسأبقى ألن طموحاتي ستتحقق 

  .هنا
3.48  0.92 
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تشــتت عــدم عبــر عــن وهــي ت 0.92الخاصــة باإلجابــات نحــراف المعيــاري الاقيمــة حيــث بلغــت 
عنــد ومنتشــر  ةجماعيــإلــى حــد مــا مقبولــة كصــورة صــورة اله إي أن هــذ ؛بشــكل كبيــر اتاإلجابــ

ثلثهم ، ويرفض البقاء فئة قليلة هم أوالئك الذين لـم  في حين يرتاب في ذلك  .نصف العاملين
  .تتجاوز مدة عملهم بالمكتبة الخمس سنوات

  

 

  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر اإلنتماء:  شكل 

وخــالل فتــرة تواجــدهم بالمكتبــة شــعر المتربصــون بــأنهم عــاملين بالمكتبــة، أي أن معــاملتهم 
والجــدول التــالي يبــين قيمــة . مــن قبــل العــاملين الفعليــين تبعــث علــى الشــعور باالنتمــاء للمكتبــة
  .جاء في الجدول السابق المتوسط الحسابي الحسنة لهذا المؤشر والذي يتناسب مع ما

 نتماء الوظيفي عند المتربصيناإل لمؤشر الحسابي المتوسط: جدول 

  المتوسط الحسابي  العبارة
  3.50  .أحسست بأني مكتبي معهم ولست طالبا متربصا
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  روح الفريق 2.2.5.

 ،هـاوعليـه تقـوم كـل عمليات ،المعرفـة إدارةوالتعاون ركـن األسـاس فـي  يعتبر العمل الجماعي
أفضـــل بيئـــة للتشـــارك الفـــرق تعتبـــر و  ،بـــين فـــرق العـــاملينونقلهـــا  ةالمعرفـــ ليـــة علـــى تحويـــالمبن

ثــروة والــتمكن مــن العمــل الجمــاعي بتجــاوز الصــراعات الفرديــة داخــل الجماعــة يعــد  .المعرفــي
تعـاون والعمـل التركز أشد التركيـز علـى مؤشـر  معرفةوٕادارة ال .الميزة التنافسيةن لتحقيق وممكّ 

ومفــاهيم التعــاون الخالقــة  Team Spirit تســود الجماعــة روح الفريــق حتــى  ،الجمــاعي بالمكتبــة
األرضـية تلـك هـي ف .عـاملين نفسـهموبـين ال ،عـاملينوتسود عالقـات اإلخـاء والـود بـين القائـد وال

والجــدول التــالي يبــين تــوفر هــذه الــروح عنــد العــاملين  .المعرفــةوالقاعــدة لنجــاح مبــادرات إدارة 
  .أحمد عروة. بمكتبة د

 المتوسط الحسابي لمؤشر روح الفريق: جدول 

ي أنهـم يفضـلون العمـل أ ،المهـامإلى التعاون مع اآلخرين فـي تأديـة العاملون بالمكتبة يميل 
نالحـــظ أن المتوســـط فـــي فـــرق ومجموعـــات عمـــل، وهـــذه الـــروح تعـــد قويـــة جـــدا بيـــنهم، بحيـــث 

المسـتوى الجيـد لمؤشـر لـى عدلنا ممـا يـ ]05و 4.20[محصـور بـين القيمتـين الحسابي لهذه العبارة
قيمـة فهم مجمعون على هذا الرأي و . ح الفريق في المكتبة محل الدراسةأو رو  لعمل الجماعيا
صــــورة اله إي أن هــــذ تشــــتت اإلجابــــات؛عــــدم عــــن صــــغيرة جــــدا وتعبــــر نحــــراف المعيــــاري الا

كما يوضح ذلك ما يظهر في التمثيل البيـاني مـن تركـز  .العاملينأغلبية ومنتشر بين  ةجماعي
  .كل التكرارات في أقصى يسار المدرج التكراري عند قيم الموافقة

  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
 0.59  4.32  التعاون مع اآلخرين في تأدية المهام إلىأميل 
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  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر التعاون:  شكل 

لــذين وزيــادة للتأكيــد قــدمنا العبــارة المبينــة فــي الجــدول أدنــاه للتقيــيم مــن طــرف المتربصــين؛ ا
المتوســط الحســابي كــان أكــدوا علــى توجــه وميــل العــاملين إلــى التعــاون فيمــا بيــنهم، حيــث أن 

  .   مجموعتينلى حد كبير بين الإمتقاربا 

 في نظر المتربصينروح الفريق المتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

  المتوسط الحسابي  العبارة
  3.39  .التعاون مع بعضهم في أداء مهامهم إلىيميل العاملون 

  

  السلوكات التنظيمية 3.5.

هـــو جميـــع أوجـــه النشـــاط العقلـــي والحركـــي واالنفعـــالي واالجتمـــاعي الـــذي يقـــوم بـــه  الســـلوك
التــي  االختيــاراتســلة لسفتمثــل  Organizational Behaviorsة التنظيميــ اتالســلوكأمــا . اإلنســان

عبــر تكمــا ممكنــة عنــد قيامــه بمهامــه ونشــاطات وظيفتــه،   اســتجاباتيقــوم بهــا العامــل مــن بــين 
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التنظيميـــة أي  الفـــرد لكـــي يتوافـــق ويتكيـــف مـــع بيئتـــه اي يقـــوم بهـــتـــالة المســـتمر  اتالنشـــاطعـــن 
    )1( .المكتبة

  المبادرة 1.3.5.

 أو قائمة مشكلة لحل سواء المبتكرة، الحلول تقديم إلى بمبادرته الشجاع عاملال يتميز
 المسئولية في املك شريك أنه يرى حيث .التعليمات انتظار دون سانحة فرصة القتناص
 يراعي دام ما يفكر يك إلذن يحتاج وال األحداث، في ومؤثر فاعل فهو متفرجا، وليس
 Taking Theأخذ الخطوة األولى ف )2(.قائده وسلوك هكسلو  تحكم التي ةكتبللم ةكالمشتر  األهداف

First Step  من طرف العاملين في كل سلوكاتهم وخاصة منها المتعلقة بتجديد وتحديث
الفرص وتحقيق  معرفتهم وجمع المعلومات التي يحتاجونها تعتبر سلوك مهم جدا إلقتناص

  . عروة أحمد. وفي الجدول التالي رصد ألهمية هذا السلوك بمكتبة د .اإلبداع واالبتكار
 المتوسط الحسابي لمؤشر المبادرة:  جدول 

، وال ينتظــرون وصــولها الجديــدة واألفكــاربالبحــث عــن المعلومــات يبــادر العــاملون بالمكتبــة 
 3.40[ محصــور بــين القيمتـــينا المؤشـــر المتوســـط الحســابي لهــذو إلــيهم علــى طبـــق مــن ذهــب، 

 .يقومون دائما بالخطوة األولـى دون إنتظـار األوامـر والتوجيهـاتمما يعني أن العاملين ] 4.20و
راف وفـــي هـــذا ذلـــك شـــبه إتفـــاق علـــى هـــذا الخيـــار، نلمســـه مـــن خـــالل القيمـــة الصـــغيرة لالنحـــ

المعبرة عن تشتت اإلجابـات؛ إي أن هـذه الصـورة جماعيـة  ]1.1[القيمة لم تبلغ المعياري والتي 
ثلثـي العـاملين  أكثـر مـنوكما هو موضح في الرسـم البيـاني أدنـاه، فـإن . ومنتشر بين العاملين

 

                                                  

  .29.ص .المرجع السابق. فليه فاروق عبده، عبد المجيد السيد محمد (1)
 :نقال عن. 3.ص. 5 .ع.1996شعاع، :القاهرة.كتب المدير ورجل االعمال: خالصات. الشركة العربية لإلعالم العلمي (2)

.Koehler, 1995-Publisher: Berret .The Courageous Follower. CHALEFF, Ira 

  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
 1.01  4.03  بحث عن المعلومات واالفكار الجديدة أينما كانت أبادر بال
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حيــث يميــل المــدرج التكــراري لجهــة اليســار والدالــة علــى . 5و 4عنــد القــيم اســتجاباتهم ركــزت ت
  .أخذ المبادرةالتوجه اإليجابي للعاملين نحو مؤشر 

 

  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر المبادرة:  شكل 
 المتربصـينالطلبـة للتقيـيم مـن طـرف قـدمت العبارة المبينة في الجدول أدنـاه  فإنوزيادة للتأكيد 
، مبـــادرة بتقـــديم المعلومـــات والتوجيـــها علـــى توجـــه وميـــل العـــاملين إلـــى الالـــذين أكـــدو و  .بالمكتبـــة

  .ينبئ بالمستوى الحسن للمبادرة عند العاملين حيث أن المتوسط الحسابي 

 مبادرة العاملين في نظر المتربصينالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

  المتوسط الحسابي  العبارة
مشاركتي بخبرتهم وآرائهم، حتى قبل أن  إلىيبادرون 

  .أسأل
3.50  
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  الفكري التنوع 2.3.5.

جملــة . جملــة تحــد مــن إبــداء وجهــة النظــر لــو خالفــت المســؤول. أو فــارق..أو نــافق..وافــق
وهـــذا بســـبب التعـــود علـــى الطاعـــة . ممـــا يـــؤثر ســـلبًا علـــى الكـــل. تشـــعر بـــأجواء كبـــت عميقـــة

ـــاء ـــر ليبمـــانقـــال . العمي مـــن إعتـــاد الطاعـــة العميـــاء ال يمكـــن أن يقنـــع اآلخـــرين أن " والت

بـــين أعضـــاء ختلفـــة ات النظـــر المجـــو مـــن احتـــرام وجهـــفمـــن الضـــروري ان يســـود  )1(."يطيعـــوه
بهـــدف الوصـــول ألفكـــار  ،بـــل واعتبـــار االخـــتالف فـــي الـــرأي مـــن العالمـــات الصـــحية، الفريـــق
  . وخيارات أخرى والبحث الدائم عن أرضية مشتركة، جديدة

وتنفيـذها إن تطلـب األمـر ذلـك  أفكـار أيلسـماع  اسـتعدادلـى ، عالعامل الجيد متفتح العقلو 
األفكــار، فيلعــب العــاملون دورا فعــاال فــي إحــداث التغييــر فــي المكتبــة  حتــى لــو لــم تعجبــه تلــك

ويســـاهمون فـــي حـــل المشـــكالت أو فـــي تحســـين العمليـــات،  مويتحملـــون مســـؤولية أداء وظـــائفه
، وذلـك يسـتلزم تـوفر حريـة نكـاف ليكونـوا مفكـرين ناقـدي استقاللومن المهم جدا أن يتوفر لهم 

، والعامل البارز هو المحاور الجيد المقتنع والراضي بنفسـه، المصـر علـى أفكارهمالتعبير عن 
بــين العــاملين يــزود المكتبــة بــبعض المرونــة  واالخــتالفآراءه ولكــن بــدون تعصــب أو تصــلب، 

  . في التعامل مع مختلف القضايا

 الفكري التنوعالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

 

                                                  

  .86.ص .المرجع السابق. السويدان طارق، باشراحيل فيصل عمر (1)

  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
نطلب ونقدم االنتقادات على أفكارنا ونتقبلها بكل حرية فيما 

  .بيننا 
3.84  1.06 
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شـير إلـى ممـا ي ]4.20و 3.40[نالحظ أن المتوسط الحسابي لهذه العبارة محصور بين القيمتين
شـــبه هــذا الســلوك و . حســـنلــى حــد إتقبلــون تنـــوع أفكــارهم ومقتنعــين بـــه ية أن العــاملين بالمكتبــ

بدايـة  المعبـرة عـن] 1.1[القيمـة بلـغ تلـم لإلجابـات  نحـراف المعيـاريالاقيمـة كون ، منتشر بينهم
وكمـــا هـــو مبــين فـــي التمثيـــل البيـــاني أدنـــاه فــإن المـــدرج التكـــراري يميـــل إلـــى  تشــتت اإلجابـــات؛

  . -ة الموافق –اليسار، حيث تتجمع ثلثي التكرارات على يسار القيمة الرابعة 

 

  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر التنوع:  شكل 
  

، وهـذا الســلوك إن تنـوع األفكـار بالنســبة للمؤسسـة يعتبــر المـورد األساســي اإلبـداع واالبتكــار
بمستواه الحسن يؤكـده الطلبـة المتربصـين مـن خـالل المتوسـط الحسـابي المبـين أدنـاه والمقـارب 

  . لما عبر عنه العاملون
 تنوع أفكار العاملين في نظر المتربصينالمتوسط الحسابي لمؤشر  :جدول 

  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
 0.83  3.89  .يصغون آلرائي وتناقش بجدية
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  السياسات التنظيمية 4.5.

 التنظيميــة لسياســاتفــإن ا، مــلللع الثقافــة التنظيميــة تمثــل القواعــد غيــر المكتوبــةإذا كانــت 
 أعظـــم األثـــر علـــى إيجـــاد الـــدوافع لـــدى السياســـات لهـــاو ، هـــالالمكملـــة  المكتوبـــة تمثـــل القواعـــد

ي تبّنــو  )1(.وتحســنها باســتمرار مســتفيدال العــاملين إلنجــاح العمليــات األساســية التــي تحقــق رضــا
ة كـــتعـــوق حر  السياســـات التـــي ال حصـــر لهـــا والتـــي ناجحـــة يســـتدعي التخلـــي عـــنمعرفـــة إدارة 

 ؛ئدالمكتبــة هــذه المبــابــل يجــب أن تكــرس . تشــارك والــتعلمالعــارض مــع مبــادئ تتو  ،المــوظفين
ويعتبـر إعـالن هـذه السياسـات شـرطا أساسـيا لتمكـين  .تشجعها وضع سياسات مكتوبة ومعلنةب
 .والعاملين كتبةالم :من اتخاذ اإلجراءات النظامية التي تحفظ حق الطرفين ةكتبالم

  العدالة 1.4.5.

المختلفـة بعـدل ال يعنـي مكتبـة ال أقسـام فكونك تعامـل. ثير منا بين المساواة والعدلالكيخلط 
فالعـــدل  .نـــك تســـاوي بـــين المـــوظفين ال يعنـــي أنـــك تعـــدل بيـــنهمأو  أنـــك البـــد أن تســـاوي بينهـــا،

المـوظفين، لكـن مكافئـات أن تساوي بـين  فمن المساواة مثال. والمساواة مفهومان مختلفان قليال
 لـــذا عليـــك أن تميـــز بـــين .البـــد أن تعطـــي لكـــل موظـــف بقـــدر مـــا ينـــتج هـــذا لـــيس عـــدال ألنـــك

 )2(.للعدالــة بــدال مــن المســاواة اأساســ المســاهمة الحقيقيــة لكــل قســم ولكــل موظــف، وأن تبرزهــا
  .العدالة وبعيدا عن اعتبارات الوساطة والمحسوبية عماال العتباراتإ

ثـر كأمكتبـة الموظفـون لل تهبط اإلنتاجية، وهنا لـن يقـدم وتكافؤ الفرصعندما تختفي العدالة 
جديـدة وتجهيـز  فيصـرفونه علـى أمـور أخـرى، مثـل البحـث عـن وظـائف أما جهدهم. وقتهممن 

 كمــا. علــى توجهــات العــاملين وتقتــل حماســهم للعمــل ؤثروهــذا يــ .ســيرهم الذاتيــة قبــل المغــادرة

 

                                                  

: نقال عن .8.ص. 3.ع.1996شعاع،: القاهرة.كتب المدير ورجل االعمال: خالصات. الشركة العربية لإلعالم العلمي (1)
 London: Probus Publishing, 1994.. Return On Quality. Roland T. Rust et al 

 :نقال عن.5.ص.19.ع.1998شعاع،: القاهرة.كتب المدير ورجل االعمال: خالصات. الشركة العربية لإلعالم العلمي (2)

Harvard Business School, : BOSTON .Competing On the EdgeSHONA Brown, KATHLEEN Eisenhardt. 
1998.   
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  .وفقدان الثقة في مستقبل العمل االبتكارية يؤدي إلى تقليل النزعات

 العدالةالمتوسط الحسابي لمؤشر  :جدول 

ممـا يعنـي أن  ]4.20و 3.40[نالحظ أن المتوسط الحسـابي لهـذه العبـارة محصـور بـين القيمتـين
والعدل والمساواة بينهم حيث أن تقيـيمهم ال يـتم عـن المعاملة يعترفون بحسن ة العاملين بالمكتب

بعــين اإلعتبــار ذ طريــق المحســوبية وال علــى أســاس الدرجــة اإلداريــة أو المنصــب فكــل مــا يأخــ
أن بحيـث  ،بـين العـاملينوفي ذلـك إتفـاق . هو جهد العامل منهم ومدى كفاءته في تأدية عمله
الخاصـة نحـراف المعيـاري حيث قـدر اال هذا المؤشر يعرف تجانس كبير في استجابة العاملين

وهي قيمة صغيرة تبين درجة اإلجماع علـى هـذا الـرأي، ويتضـح ذلـك أكثـر  0.77باإلجابات بـ 
بمـــا يظهـــر فـــي التمثيـــل البيـــاني أدنـــاه مـــن تمركـــز أغلبيـــة التكـــرارات فـــي أقصـــى يســـار المـــدرج 

   .تعبيرا عن اإلجماع واإلنتشار لهذه الصورة اإليجابية التكراري

 

  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر العدالة:  شكل 
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  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
 0.77  4.16  نقيم على أساس أفعالنا ال على أساس أسمائنا ورتبنا
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  التقدير 2.4.5.

في إدارة المعرفة هو تقديم التقدير الرسمي وغير الرسمي للعـاملين  أحد أهم األدوار القيادية
والتركيـــز علـــى التقـــدير غيـــر  االهتمـــام، يجـــب وديـــة التقـــدير الرســـمي فـــي مكتباتنـــاولمحد. معـــه

  )1(.لجميع القادة، غير أنهم غالبا ما يتجاهلونهتاح  مالرسمي وال

يلهـب فيـه الحماسـة ألن جهـده معتـرف بـه ويـتم  ،لـه بثنـاء وتقـدير اآلخـرينفإحساس العامـل 
واإلبـداع أكثـر  بجـد عطـيهم الـدافع للعمـلحمسهم ويوٕاعطاء العاملين حقهم من التقدير ي. تقديره
القائـــد علـــى إيمـــان كمـــا يـــدل . كـــون اإلنســـان بطبعـــه ميـــال إلـــى حـــب الظهـــور والتميـــز ،ثرفـــأك
جـب غيـر أنـه يتو عدة طرق يمكن أن يستخدمها القائد فـي التعبيـر عـن تقـديره،  كوهنا. بأتباعه

وفــي الجــدول التــالي رؤيــة لهــذا المؤشــر فــي المكتبــة  .عليــه تحديــد مــا يتناســب وثقافــة المكتبــة
  .محل الدراسة

 التقديرالمتوسط الحسابي لمؤشر : ول جد

ممـا يعنـي أن  ]4.20و 3.40[نالحظ أن المتوسط الحسـابي لهـذه العبـارة محصـور بـين القيمتـين
قيمـــة رون أنهـــم يتحصـــلون علـــى الشـــكر والتقـــدير عنـــد تقـــديمهم إلنجـــازات يـــة العـــاملين بالمكتبـــ

قيمـة ، نلمسـه مـن خـالل الطـرحعلـى هـذا الجمـاع لـك شـبه إذوفـي . ومستوى هذ المؤشر حسـن
المعبـرة عـن ] 1.1[القيمـة  عنالخاصة باإلجابات والتي تعد بعيدة نحراف المعياري الصغيرة لال

مثيــل البيــاني المــوالي يبــين تركــز التكــرارات علــى يســار  المــدرج تكمــا أن ال تشــتت اإلجابــات؛
  . التكراري أي التوجه اإليجابي لمؤشر التقدير عند العاملين

 

                                                  

  .261.ص .1999بيت االفكار الدولية،. ادارة فرق العمل. هولب، لورنس (1)

  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
 الو التقدير لصاحب الفكرة أو اإلنجاز و يرجع الشكر 
  .حد آخرينسب أل

3.81  0.91 
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  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر التقدير:  شكل 

  التعلم من األخطاء 3.4.5.

بـل إنـه " م بـه عقـول ال تشـوبها شـائبةو التجربة والخطأ المستنيرين يفوقان التخطيط الـذي تقـ"
، األولـــى أن األخطـــاء ارتكــابيجــب الصـــفح عــن األخطـــاء وتــذكرها، وهنـــاك طــريقتين لتجنـــب 
تفعـل شـيئا  أالوالثـاني هـي . يكون لدينا عمال مدرين على نحـو تـام ليتولـوا القيـام بعمليـة مثبتـة

، ومـع ذلـك فـإذا كنـا نرغـب فـي اإلبـداع أو -ال يعتبـر خطـأ  بشـيءأن عـدم القيـام  راضبافت -
   )1( .التعلم، فإن الفشل يكون أمرا حتميا، وبما أنه ضروري فهو مرغوب فيه

إن الفكــر التقليــدي للقيــادة ال يســمح بــأي نــوع مــن الخطــأ، عكــس الفكــر المعاصــر الــذي ال 
وبالتـالي . خـال مـن األخطـاء بقـدر مـا يـثمن اإلبـداع فـيهميعتمد نجاح العاملين فيه على سجل 
ترتفــع فيهــا روح المخــاطرة بــين أعضــائها كتبــة عنــدما يســتطيع العــاملين تحمــل المخــاطرة، والم

تكون أكثر تحديا وأكثر فعالية وعلى المدى البعيد تحقق مستويات عالية من النجاح أكثـر مـن 
   )2( .صوممل والمعاالتي تتوقع العامل الككتبات الم

 

                                                  

  .339. المرجع السابق .روبرت ،ساتون  (1)
  .23. ص. المرجع السابق. ميدين تيصفا جيبر، شافير بيتر(2) 

11

7

16

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

]5[اوا(t ب 
ة ]4[اوا"y ]3[رب�� ]2[ا'�رض ]1[ا'�رض ب 
ة 

ت
را
�ا
#'
ا�

ا��9"



 في المكتبات الجامعية التنظيميةالثقافة    

154 

 التعلم من األخطاءالمتوسط الحسابي لمؤشر  : جدول 

أن العـــاملين شـــير إال ي ]4.20و 3.40[بـــين القيمتـــينموجـــود ا المؤشـــر المتوســـط الحســـابي لهـــذو 
، وفــي المقابــل فهــم مطــالبون لألخطــاء ارتكــابهمبــان القيــادة ال تعــاقبهم عنــد بالمكتبــة يحكمــون 

ويتناســب . وملتزمــون بعــدم تكرارهــا كــونهم إكتســبوا الخبــرة فــي التعامــل معهــا مــن الخطــأ األول
هذا مع رأي مدير المكتبة الذي كانت إستجابه تمثل رأي العاملين، مع أن هذا التقدير لم يكـن 

مـــن خـــالل قيمـــة عنـــد كـــل العـــاملين حيـــث أن هنـــاك مـــن كـــان لهـــم آراء مناقضـــة ويظهـــر ذلـــك 
والــذي لــم يكــن لــه تبريــر  المعبــرة عــن تشــتت اإلجابــاتو  1.12اإلنحــراف المعيــاري والتــي بلغــت 

مــع ان عــدد التكــرارات المتطرفــة كــان قليــل  ،وكمــا يظهــر فــي التمثيــل البيــاني المــوالي ؛واضــح 
  . فكان على يسار المدرج التكراريالكبير للتكرارات جدا أما التركيز 

 

  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر االلتعلم من األخطاء:  شكل 
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  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
نكتسب منها ولكن  ؛ال نعاقب على ارتكاب األخطاء

  .تكرارهاخبرة، بحيث تجنبنا 
3.94  1.12 
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  الخالصة

كتبة؛ والمتعلقة بالقيم، مالتنظيمية بالالثقافة واقع هذا الفصل صورة تقريبية ل عرض
والتشارك  تسهيلها للعمل الجماعيومدى  اإلتجاهات،السلوكات والسياسات التنظيمية

   .الجدول أدناه على النتائج الخاصة بالمؤشرات المبينة في اإعتماد .المعرفي
 التنظيمية ةفقاثال معيار مؤشرات: جدول 

ا�H�=�1   ا�%$"رات
�,"-Dا� 

ا>&�Dاف 
 ا�1%�"ري

  ا��;��7

  القيم التنظيمية

 ح�U 0.77  3.52  يسود مستوى عالي من الثقة بين أفراد المصلحة

أسمع قصص عن أشخاص قاموا بمبادرات وٕانجازات خلدت 
 .أسماءهم بين فريق العمل

3.77 1.09 U�ح 

من يوم آلخر يأخذ التعلم والتكوين األولوية في حياتنا رغم ضغط 
 العمل

4.06 1.03 U�ح 

  التنظيمية تجاهاتاال 

  ح�U 0.92  3.48  .عملت في هذه المكتبة وسأبقى ألن طموحاتي ستتحقق هنا

 ��4 0.60 4.32 .أميل إلى التعاون مع اآلخرين في تأدية المهام

  التنظيمية سلوكاتال

 ح�U 1.07 3.84 .نطلب ونقدم االنتقادات على أفكارنا ونتقبلها بكل حرية فيما بيننا

 ح�U 1.02 4.03  .الجديدة أينما كانت واألفكارنبحث عن المعلومات 

  التنظيمية سياساتال

 ح�U 0.91 3.81 .يرجع الشكر والتقدير لصاحب الفكرة أو اإلنجاز ال أحد آخر

نكتسب منها خبرة، بحيث ولكن  ؛ال نعاقب على ارتكاب األخطاء
 .تكرارهاتجنبنا 

3.94 1.12 U�ح 

 ح�U 0.78 4.16 .نقيم على أساس أفعالنا ال على أساس أسمائنا ورتبنا

  
3.89 0.93 U�ح 

  

 H�=�1ا�
 ا�1%�"ري

 H�=�*
 ا>&�Dا0"ت
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 يســود مســتوى حســن مــن الثقــة بــين العــاملينيخــص القــيم التنظيميــة للمكتبــة؛ فــي مــا : أوال
الحسـن، إضـافة إلـى والء كمـا أنهـم فـي مرحلـة نضـج يميزهـا مسـتوى الـ ،بينهمالعالقات حسنة ف

التــي  يحــاولون الشــعور الحســن بأهميــة الــتعلم والتكــوين المســتمرين، وٕاعتبارهمــا مــن األولويــات 
  .قدر اإلمكان تحقيقها

ـــا شـــعور معظمهـــم إتجـــاه العـــاملين بالمكتبـــة وٕاســـتعدادهم الحســـن؛ وذلـــك فيمـــا يتعلـــق ب: ثاني
كــــذا، روح العمــــل .باإلنتمــــاء للمكتبــــة والحــــرص علــــى البقــــاء فيهــــا كســــبيل لتحقيــــق طموحــــاتهم

   .الجماعي والتعاون مع اإلخرين التي تعد قوية جدا بينهم

ــا العــاملين بالنشــاطات المســتمرة التــي تعبــر عــن الســلوكيات التنظيميــة بالمكتبــة،  يقــوم: ثالث
يغلــب عليــه حســن األخــذ بالمبــادرة فــي البحــث عــن المعلومــات واألفكــار الجديــدة، مــن خــالل 

إضــافة إلـــى القناعــة الحســنة للعـــاملين بتقبــل تنـــوع األفكــار، كمتطلـــب . القيــام بــالخطوة األولـــى
  .لإلبداع

ـــدوافع لـــدى حســـن فـــيأثـــر  التنظيميـــة اتلسياســـل :رابعـــا مبـــادئ العـــاملين إلنجـــاح  إيجـــاد ال
تقيـيم ال يـتم عـن طريـق الالمعاملة والعدل بيـنهم حيـث أن حسن   ويظهر ذلك .تشارك والتعلمال

المحسوبية وال على أساس الدرجة اإلدارية أو المنصب فكل مـا يأخـذ بعـين اإلعتبـار هـو جهـد 
بشــكل يتحصـلون علــى الشـكر والتقــدير هــم أنكمـا  .تأديــة عملــه العامـل مــنهم ومـدى كفاءتــه فـي

ب عنــــد ارتكــــابهم اعقــــباإلضــــافة إلــــى عــــدم تعرضــــهم لل .عنــــد تقــــديمهم إلنجــــازات قيمــــةحســــن 
مطالبون وملتزمون بعدم تكرارهـا كـونهم إكتسـبوا الخبـرة فـي التعامـل معهـا مـن  لكنهملألخطاء، 
  . الخطأ األول
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 تمهيد

النظــرة لهــذه لكـن  كتبــات،للمعامـل قــوة  -ومــا زال -كــان ، *شـيءالمعرفــة كمـل مــع عاإن الت
، إكتشـافستطيع تال شبكة، و ية للتصالاإل القدراتإستغالل حيث تفشل في . في التطبيق حدود
هــذا فــرأس المــال الفكــري . كتبــةالمن فــي و عــاملاله تلكــالــذي يم بشــريالنشــر الــذكاء ن، و يخــز وت

البريـد التسـهيالت المقدمـة بواسـطة و . شـخص لشـخصتفاعـل خـالل ة مـن لو سهينساب ويتاح ب
ســـمح بـــل وتالمعرفـــة، إدارة تخـــدم  ،علـــى الشـــبكاتالتـــي تجـــرى  المـــؤتمرات اإللكترونـــي وأنظمـــة
  .ووفق أسس أكثر قابلية للتكييفمعرفة بال بتشارك أعمق

تعـاملهم مـن  يفيـة تواصـلهم أكثـروكتتعلق بالعـاملين المعرفة كعملية المركزة على دارة اإلإّن 
 علـى  المعلومـات، لـذا مـن الّسـهلارة دإن مـأكثر تعقيـدا وصـعوبة فإدارة األفراد . المعلوماتمع 

معالجـــــة دراتهم علـــــى علـــــى تطـــــوير قـــــوارد مـــــالوقـــــت و المـــــال، أن تصـــــرف الأكثـــــر المنظمـــــات 
  .Interpersonal Collaboration صاشخاأل بينلتعاون اعلى تطوير أكثر منه المعلومات 

دوافـــع هنـــاك  كتبـــاتمالداخـــل ، لكـــن تهم مـــن المتشـــاركين بالمعرفـــةطبيعيـــاألفـــراد ب قـــد يكـــون
هنـاك العديـد مـن السـياقات و . ةمهنـللوالء والـ لفريـقلوالء الـ، كتبـةلملة بين الـوالء يتنافسمختلفة و 
قضــايا فكمـا توجــد  .العــاملين  كلـف بهــاالم ماوالمهــ كتبـةالم هيكلــةعلــى بنـاءا لتعــاون لالمختلفـة 
متعلقـــة فهنـــاك قضـــايا تنظيميـــة ، تكنولوجيـــة ســـنأتي علـــى ذكرهـــاقضـــايا و ، ســـبق تناولهـــا ثقافيـــة

جميعهـا ناقش تسوالتي  بالسياسات والنظم واإلجراءات الخاصة بأداء العاملين للمهام واألعمال
  )1( .فصلفي هذا ال

 

                                                  
*  �i2.1.2أن .�  .50. ص، م�l#م ا����

)1(  Best Practices, Tools,  Building the Knowledge Management Network: FIGALLO Cliff, Nancy Rhine.  
.31..p 2002 .Canada:Wiley,and Techniques for Putting Conversation to Work  
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  والتدريب التوظيف 1.6.

يعبر المستوى المعرفي والمهاري للعامل عن كفاءته وقدرته علـى أداء المهـام الموكلـة إليـه، 
 ينـــهكتماســـتكمال ثـــم  .لوظيفـــةااألنســـب لمتطلبـــات توظيـــف ن تعمـــل المكتبـــة علـــى أ لـــذا يجـــب

  .وتزويده بالتدريب والتوجيه الذي يحصل من خالله على المهارات العملية لتأدية مهامه

  التوظيف إجراءات 1.1.6.

يمتلكون مسبقا  أفراديمية للمكتبة هي توظيف ظإن الخطوة األولى في بناء المعرفة التن
لمؤهالت ا ،تحديد المعارفالمتميزة   Hiringتضمن سياسات التوظيفو . المهارات المطلوبة

، Recruitingالتعيين االستقطاب أو ثم بناء برامج  .ل الوظيفةوالمهارات المطلوبة لشغ
والتي تحدد وتجذب األفراد المناسبين  .retention ستبقاءاال أو المحافظة، Marketing التسويق

تلبية احتياجات المؤسسة من الموظفين المؤهلين وتعبئة وتضمن  )1( .بالمهارات المناسبة
الشواغر في الوقت المناسب بمرشحين أكفاء يتمتعون بالمهارات والكفاءات المحددة في 

، إضافة كتبةالعملية مع غايات وأهداف الم ، كما تضمن أن تتماشى هذهةف الوظيفيوصت
  .إلى التشريعات النافذة

 التوظيف إجراءاتالمتوسط الحسابي لمؤشر  :جدول 

ويقــدر العــاملون بالمكتبــة أن اختبــارات التوظيــف التــي اجتازوهــا كانــت متوســطة الصــعوبة، 
ممــا يعنــي أن  ]3.40و 2.60[المتوســط الحســابي لهــذه العبــارة محصــور بــين القيمتــينويبــين ذلــك 
وفـي المقابـل نـرى أن  .متوسـطاحمـد عـروة  .فـي مكتبـة د االختبـاراتبصـرامة االهتمام مستوى 

ـــأالعـــاملين يـــرون  ـــيهم هـــو مـــن األهـــداف اإلســـتراتيجية  اســـتقطابن ب ـــاءات والمحافظـــة عل الكف

 

                                                  
 (1)               CURLEY Kathleen Foley, KIVOWITZ Barbara. THE MANAGER'S POCKET GUIDE TO 

Knowledge Management. Massachusetts: HRD PRESS,2001.P.58.  

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  العبارة
 1.10  3.16  .خضعت الختبار صارم عند التوظيف
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 للوظيفــة المرشــحينمــن بــين  اختيــارهمويمكــن تفســير ذلــك بــأن العــاملين الــذين تــم ،  ∗للمكتبــة
 االختبـارأعضـاء لجنـة ذوي كفـاءات ومهـارات تتوافـق مـع متطلبـات الوظيفـة المحـددة مـن قبـل 

بة أو سهولة االختبارات صعب إلى حد مـا بالنسـبة لمـن مستوى صعو الذي جعل تحديد  األمر
 عـن تشـتت اإلجابـات؛وهـي معبـرة  1.1كانـت نحراف المعياري الورغم أن قيمة ا. اجتازه بنجاح

والتمثيــل البيــاني أدنــاه  .إال أنــه ال يعــزى إلــى أي مــن المتغيــرات المســتقلة التــي ســبق تحديــدها
ذي يظهـر تركـز معظـم التكـرارات فـي وسـط المـدرج تكـراري والـدرج يبين توزيـع التكـرارات فـي مـ

  . العاملين عدد الذي نستقرئ منه عدم تأكد عندمع ميالن بسيط نحو اليسار، و 

 

  التوظيف إجراءاتتمثيل بياني لتكرارات مؤشر :  شكل 
   

 

                                                  
∗  �iءات. 1.3.4: ان!�Fب ا�!DN*ات واس�Btا� C$) �i  .119. ص. ا��>!
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  تدريبال عملية 2.1.6.

ـــي توظيـــف  ـــة والتـــي تل ـــاء معرفـــة المكتب ـــة فـــي بن ـــة الثاني ـــاء الكفـــاءات  األفـــرادالمرحل هـــي بن
مـدى "؛ وتعنـي ”.Managing “Time to Talent الفردية، وتتم بإدارة الوقت إلى الموهبة أو المهـارة 

ســـرعة المكتبـــة فــــي جعـــل المـــوظفين الجــــدد أو المبتـــدئين أكفـــاء ومــــاهرين فـــي تأديـــة مهــــامهم 
  )Time to Talent: )1توجد مقاربتين لتحقيق . ذي يعود بالفائدة على المكتبةبالشكل ال

 Formal training programs   برامج التدريب الرسمية �

  Communities of practice ∗مجموعات الممارسة �

التـــي يحتاجونهــــا لــــتعلم مــــا  األدواتلرســــمية تركـــز علــــى إكســــاب األفــــراد ايب ر بـــرامج التــــدو 
 just-in-caseمــا يحتاجونــه فــي بعــض األحيــان أو just-in-time learningيحتاجونــه عنــد الحاجــة 

learning ،  علـــى الخـــط  ؛للتعلـــيم عـــدة أشـــكالللمكتبـــة أن تســـتخدم وon-line وفـــق الطلـــب ،on-

demand 2(.أن يفصل بدقة حسب إحتياجات األفراد يمكن ذيوال(   

تدريبية طيلـة مـدة عملهـم يحصلوا على دورات العاملين بالمكتبة محل الدراسة لم  غالبيةإن 
  .ذلك عرض رأي العاملين فييوالجدول التالي . ∗في المكتبة

 التدريب عمليةالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

  

 

                                                  
 (1)                CURLEY Kathleen Foley, KIVOWITZ Barbara. THE MANAGER'S POCKET GUIDE TO 

Knowledge Management. Massachusetts: HRD PRESS,2001.P.58.  
∗  �i2.3.2.: ان .�  .69. ص. مB!دئ �R�BD إدارة ا����

                                                                            (2)    CURLEY Kathleen Foley, KIVOWITZ Barbara. ibid.P.58.  
�یR ا���r. 4.1.1.: انظر  ∗ �B*F��!& .22. ص.  

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  العبارة
تتوافق واحتياجاتي في التكوين، وتتماشى  شاركت بدورات 
  .مع أهداف المكتبة

1.45  1.09 
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يجمــع العــاملون بالمكتبــة علــى ســوء سياســة التــدريب بالمكتبــة حيــث أن غــالبيتهم العظمــى لــم 
فـي المجـال المتوسط الحسـابي لهـذه العبـارة محصـور و  يتلقوا تدريب طيلة فترة عملهم بالمكتبة،

 واالحتياجـــاتولـــن نتحـــدث عـــن مـــدى توافـــق التـــدريب   .ســـوء الحالـــةالمعبـــر عـــن ] 1.80و 01[
الشخصية للعـاملين، أو مـدى تماشـيها مـع أهـداف المكتبـة، ألن المشـكلة أكبـر مـن ذلـك؛ كـون 

الكــــافي مــــن التــــدريب بغــــض النظــــر عــــن  -عــــدد الــــدورات–العــــاملين لــــم يحصــــلوا علــــى الكــــم 
وحتــى لــو أنهــم تعــذروا بوجــود كفــاءات . ةوفــي هــذا إهمــال كبيــر مــن قبــل قيــادة المكتبــ. النوعيــة

فهـذا ال يمنـع مـن إرسـال العـاملين  ،الالزمة والتدريب الفعـال االستشارةداخلية قادرة على تقديم 
يكتســبون فيهــا معرفــة جديــدة وخبــرات متنوعــة  ؛إلــى تربصــات ودورات تدريبيــة رســمية خارجيــة

تركــز غالبيــة التكــرارات علــى يمــين  التمثيــل البيــاني أدنــاه يبــينو  .عــدى المتاحــة ضــمن المكتبــة
   .المدرج التكراري معبرة على الرؤية السلبية الجماعية عند العاملين بالمكتبة لسياسة التدريب

 

  التدريب عمليةتمثيل بياني لتكرارات مؤشر :  شكل 
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  الوظيفيالوعي  2.6.

عامــــل اإللمــــام بجميــــع فعلــــى اليعتبــــر الــــوعي هــــو الخطــــوة األولــــى لتحقيــــق األداء الفعــــال، 
 مـــع مـــن ســـيتعامل ومـــا الـــذي  معرفـــة و وأولهـــا وضـــوح الهـــدف،  ،معطيـــات المهـــام الموكلـــة إليـــه

   .   المباشر ولهؤ مسمنه  ايتوقعهمستوى وكيفية العمل التي  ومعرفة تحديدا المستفيدحتاجه منه ي

   وضوح األهداف 1.2.6.

ـــة التـــي يبغـــي  ـــا باألعمـــال الصـــحيحة يجـــب أوال أن يكـــون عارفـــا بالغاي ـــوم الفـــرد من لكـــي يق
لــــذلك يجــــب علــــى اإلدارة ضــــمان توضــــيح هــــذه األولويــــات . الوصــــول إليهــــا واعيــــا بمــــا يفعــــل

لتي طرأت على سياسة وأهداف المكتبة ككـل للعاملين الجدد، وتذكير القدماء بها وبالتغييرات ا
  .وعلى مهام المصالح بصفة خاصة

 وضوح األهدافالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  العبارة
لي أهداف ومهام مصلحتي واضحة ومفهومة 

  .جميع العاملين بالمكتبةول
3.97  1.01 

ممـا يعنـي أن  ]4.20و 3.40[أن المتوسط الحسـابي لهـذه العبـارة محصـور بـين القيمتـيننالحظ 
 .أن أهـــداف ومهـــام مصـــالحهم واضـــحة ومفهومـــة لهـــم ولغيــــرهميعترفـــون بـــة العـــاملين بالمكتبـــ

، بـين جمهـور العـاملين تقـديرعلى هـذا ال االتفاقشبه والمستوى الحسن لهذا المؤشر يدل عليه 
] 1.1[القيمـــة بلـــغ تلـــم الخاصـــة باإلجابـــات والتـــي نحـــراف المعيـــاري الاقيمـــة مـــن وهـــذا يالحـــظ 

 .إلـى حـد مـا ومنتشـر بـين العـاملين ةجماعيـصـورة اله إي أن هـذ المعبرة عن تشتت اإلجابات؛
أن هنــــاك تكــــرارين فقــــط يعارضــــون  وهــــذا واضــــح مــــن خــــالل التمثيــــل البيــــاني أدنــــاه أيــــن نجــــد

يســار المــدرج التكــراري مبينــة مــيالن العــاملين نحــو فيمــا تتركــز بــاقي التكــرارات علــى  الجماعــة
    . الموافقة على حسن توفر المؤشر بينهم
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  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر وضوح األهداف:  شكل 

 أني العــاملين حيــث أوللتأكيــد وتجــاوزا للمثاليــة فــإن رأي المتربصــين بالمكتبــة جــاء مؤكــدا لــر 
وخالل فترة تربصهم عرفت لهم مهام وأهداف جميع المصالح كما هو موضـح فـي  المتربصين
  :المسجلة في الجدول التالي استجاباتهم

 وضوح أهداف المصالح بالنسبة للمتربصينالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

  المتوسط الحسابي  العبارة
  4.22  .واألقسامعّرفت لي أهداف كل المصالح 

  

  تحديد إحتياجات المستفيدين 2.2.6.

والمتمثـل فـي طلبـة  ؛إن العاملين بالمكتبـة يتعـاملون بشـكل أساسـي مـع جمهـور المسـتفيدين 
وليـــتم المـــراد بتحقيـــق الفائـــدة للمســـتفيد ألســـاتذة إضـــافة إلـــى البـــاحثين الخـــارجيين، ، االجامعـــة

والوصـول إلـى رضـائه عـن خـدمات المكتبـة، يجـب أوال أن نقـدم لـه مـا يتوقعـه أو أكثـر، وعليــه 
. يجب تحديد احتياجاته بدقة، وعلـى أساسـها يقـوم العامـل بالقيـام بالمهمـة الصـحيحة والمناسـبة
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هـا بـين فريـق العمـل، ألنهـا أسـاس وهذه المعرفة مهمة جدا ويجب أن يـتم التشـارك فيهـا وتعميم
  . نجاح مهام وعمليات المكتبة

 تحديد إحتياجات المستفيدينالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
محدد واحتياجاتهم معروفة " جمهور المكتبة"

  بين فريق العمل بالمكتبة
3.87  0.99 

حسـن معرفـة والذي يدلنا علـى  ]4.20و 3.40[ا المؤشر يقع في المجال المتوسط الحسابي لهذ
ـــالعـــاملين  ـــه الخـــدماتة بالمكتب ـــذي يقـــدمون ل كمـــا أن إحتياجـــات هـــذا الجمهـــور   ،بـــالجمهور ال

قيمـــة حيـــث جـــاءت علـــى هـــذا الخيـــار،  ونتفقـــم موهـــ. متعـــارف عليهـــا بـــين العـــاملين بالمكتبـــة
إي  المعبـرة عـن تشـتت اإلجابـات؛] 1.1[القيمـة  لم تقترب منوالتي صغيرة نحراف المعياري لال
وذلك واضح مـن خـالل التمثيـل البيـاني الـذي . بين العاملينكة ر تومش ةجماعيه المعرفة أن هذ

جـــاءت فـــي التكـــرارات متركـــزة علـــى جهـــة اليســـار مـــن المـــدرج التكـــراري اي التوجـــه نحـــو قبـــول 
   .العبارة من قبل معظم العاملين

  
  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر تحديد إحتياجات المستفيدين:  شكل 

11

8

12

9

0

2

4

6

8

10

12

14

]5[اوا(t ب 
ة ]4[اوا"y ]3[رب�� ]2[ا'�رض ]1[ا'�رض ب 
ة 

ت
را
�ا
#'
ا�

ا��9"



   في المكتبات الجامعية التنظيميةالعمليات    

166 

  فهم معايير األداء 3.2.6.

يجب على العاملين أن يعرفوا حدود طاقتهم وٕامكاناتهم التي تمكنهم مـن أداء مـا يكلفـون بـه 
من أعمال؛ على أن ال يكلفوا أنفسهم فوق طاقتهم، فتتـأثر جـودة األداء بكميـة المهـام المنجـزة، 
لـــذا . فالهـــدف األول للمكتبـــة هـــو القيـــام بالخـــدمات وفـــق مســـتوى عـــالي ومحققـــين جـــودة رفيعـــة

  . ن يكون هناك اتفاق بين العاملين ومرؤوسيهم حول مستوى األداء المطلوب منهميجب أ

 فهم معاييير األداءالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
أعرف حدود مهامي بما يتطلبه المنصب وما 

  .يتطلع إليه رئيسي
4.29  0.69 

ممــا يعنــي أن  ]05و 4.20[نالحــظ أن المتوســط الحســابي لهــذه العبــارة محصــور بــين القيمتــين
حـدود مهـامهم، ومسـتويات األداء التـي يجـب علـيهم العمـل بهـا، كمـا  يعرفونة العاملين بالمكتب

أن هـذا المؤشــر يعـرف تجــانس كبيــر بحيــث  .أنهـم علــى علـم بتوقعــات المسـؤول المباشــر مـنهم
وهــي قيمــة  0.69الخاصــة باإلجابــات بـــ نحــراف المعيــاري ملين حيــث قــدر االفــي اســتجابة العــا

صغيرة تبين درجة اإلجماع على هذا التقدير، ويزيده توضـيحا، ذلـك  الـذي يظهـر فـي التمثيـل 
تعبيـرا عـن اإلجمـاع  البياني ادناه من تركز أغلبية التكرارات في أقصـى يسـار المـدرج التكـراري

  .اإليجابيةواإلنتشار لهذه الصورة 
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  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر فهم معاييير األداء:  شكل 

ـــد كـــان      أمـــا رأي المتربصـــين فـــي معرفـــة العـــاملين بحـــدود مســـؤولياتهم وتعريفهـــا لهـــم فق
  ].4.20و 3.40[تقييمه حسن من خالل قيمة المتوسط الحسابي التي تقع في المجال

 معايير االداء بالنسبة للمتربصينالمتوسط الحسابي لمؤشر  : جدول 

  المتوسط الحسابي  العبارة
عّرفت لي حدود مسؤولية كل العاملين في المصالح التي 

  عملت فيها
3.61  

  نظم االتصال 3.6.

رســــمي وتحــــدده هرميــــة التنظــــيم تتكــــون جميــــع المكتبــــات مــــن اتجــــاهين لالتصــــال أحــــدهما 
ال تســـتطيع المكتبـــة مهمـــا  ،وفـــي المقابـــل. واجبـــات الوظـــائف التنظيميـــة الرســـميةومســـؤوليات و 

، أو فـــي العالقـــات الشخصـــية الموجـــودة بـــين اإلتصـــاالتكانـــت قوتهـــا الـــتحكم فـــي كـــل أوجـــه 
يميــة غيــر الشــبكات التنظ؛ مشــكلة العالقــات الشخصــيةفعنــدما يجتمــع النــاس تتكــون . أفرادهــا
 أساســــهاأن بــــتختلــــف عــــن الرســــمية والتــــي . حيــــث تــــؤثر بــــدورها علــــى فعاليــــة األداء ةيالرســــم
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تجعلهـا أكثـر  ،وهي تضفي على المكتبة مرونة أكبـر. وتبادل اآلراء مالمشاعر، العواطف، القي
  .تكيفا مع احتياجات التغيير

باالتصاالت غير الرسـمية  -ثر من أي فكر إداري تقليدي أك -ويأتي اهتمام إدارة المعرفة 
وأنجـــع الطـــرق فـــي حلهـــا  لكاالتـــي تتـــيح للفـــرد جمـــع معلومـــات تـــوفر لـــه معرفـــة كاملـــة بالمشـــ

      .   وتجاوزها

  غير الرسمي االتصال 1.3.6.

تجمعهـــم آراء وأهـــداف غالبـــا مـــا تتكـــون الشـــبكات غيـــر الرســـمية مـــن مجموعـــة مـــن األفـــراد 
يثبتــوا  أن، إلــى يهــاواهتمامـات مشــتركة، وفــي العــادة يجــد المســتجدون صــعوبة فــي االنضــمام إل

وهي تسهل من عمليـة التعـاون . لى مثل تلك الشبكاتإباألفعال واإلنجازات أهليتهم لالنضمام 
أحمــد عــروة  .العــاملين بمكتبــة د اعتمــادوفــي مــا يلــي نبــين مــدى . بــين أقســام ومصــالح المكتبــة
  .  على الشبكات غير الرسمية

 اإلتصال غير الرسميالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

 3.40[محصــور بــين القيمتــينوالــذي جــاء المتوســط الحســابي لهــذه العبــارة مــن خــالل نالحــظ 

فـي  بعضـهمعلى عالقـاتهم غيـر الرسـمية مـع  باعتمادهميعترفون ة أن العاملين بالمكتب ]4.20و
التقـــدير يعـــرف وهـــذا  .مســـار بحـــثهم عـــن المعلومـــات والمعرفـــة التـــي تفيـــدهم فـــي أداء مهـــامهم

لـــم تبلـــغ  باالســـتجاباتالخاصـــة نحـــراف المعيـــاري الايمـــة قإجمـــاع أغلبيـــة العـــاملين، حيـــث أن 
 جمـاعي ومنتشـر بـين العـاملينسـلوك اله إي أن هـذ المعبـرة عـن تشـتت اإلجابـات؛] 1.1[لقيمة ا

كمــا نالحــظ ميــل المــدرج التكــراري إلــى جهـة اليســار فــي التمثيــل البيــاني ادنــاه؛ حيــث . بالمكتبـة
  .الرسمية بالمكتبة محل الدراسة يمثل التوجه اإليجابي إلعتماد الشبكات غير

  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
أعتمد على عالقاتي غير الرسمية مع باقي الزمالء 

  المعلومات والمعرفة إلىللوصول 
3.81  0.98 
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  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر اإلتصال غير الرسمي:  شكل 

وزيــادة للتأكيــد قــدمنا العبــارة المبينــة فــي الجــدول أدنــاه للتقيــيم مــن طــرف المتربصــين؛ الــذين 
، على كثرة تحرك العاملين بين المصالح في طلـب المعلومـات أو المسـاعدة مـن بعضـهم أكدوا

مــا يبــين مرونــة الهيكــل  .لــى حــد كبيــر بــين الفئتــينإالمتوســط الحســابي كــان متقاربــا حيــث أن 
روح التنظيمــي والتعليمــات فــي هــذا الخصــوص، وهــو مــا يشــجع نشــر ثقافــة التشــارك المعرفــي و 

     .العمل الجماعي

 حركة العاملين بين المصالحالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

  المتوسط الحسابي  العبارة
ن بين المصالح في طلب المعلومات أو لييكثر تحرك العام
  المساعدة من بعضهم

3.78  

0

4

6

13

8

0

2

4

6

8

10

12

14

]5[اوا(t ب 
ة ]4[اوا"y ]3[رب�� ]2[ا'�رض ]1[ا'�رض ب 
ة 

ت
را
�ا
#'
ا�

ا��9"



   في المكتبات الجامعية التنظيميةالعمليات    

170 

  خرائط المعرفةبناء  2.3.6.

ويوجــد مــوقفين فــي . كتبــةمالتمثيــل بصــري لمعرفــة هــي  Knowledge Mapمعرفــة الخريطــة 
  )1(:تخطيط المعرفة

 كتبـةفـي المدة و الموجـمعرفـة تظهـر ال وأصول المعرفة، رمصادالبسيط ل اتخططمال .1
  .إيجادهاوأين يمكن 

  داخـــل المكتبـــة المعرفـــة لحركــة عـــرض أي ، -مســار المعرفـــة - تـــدفق المعرفـــةتتبــع  .2
، )المصــدر( مــن يعــرفأي تحديــد  .تصــدر المعرفــة ومــن الــذي يطلبهــاأي مــن أيــن 

  ).المتلقي( من يحتاجو

علـــى أيـــة حـــال، و . لخـــرائط المعرفـــة الصـــورة األكثـــر كمـــاالً هـــي النظـــرة الثانيـــة أن واضـــح وال
د مكـان ديـحّ تهم فـي تلمسـاعدعـاملين إلى كـّل الها توفر كتبات أن لممكن ليف ؛مفيد أيضا ىاألولف

  . هايحتاجون التيالمعرفة 

إلـــى إرشـــاد  أساســـيالخريطـــة تـــدل علـــى المعرفـــة ولكـــن ال تحتـــوي عليهـــا، وتهـــدف بشـــكل و 
. يتعــين علـــيهم الــذهاب إليهـــا حينمــا يحتـــاجون إلــى الخبـــرة التـــيالعــاملين بالمكتبــة إلـــى الجهــة 

المكتبـة التـي تكـون بحـوزتهم خريطـة معرفـة جيـدة تكـون لـديهم قـدرة  أفـرادوبناءا على ذلـك فـإن 
وبـدون هـذه الخريطـة سـيكون مـن الصـعوبة العثـور . دة على الوصـول إلـى مصـادر المعرفـةجي
غيـــر  االتصــاالتاحــد األدوات التـــي تجســد شـــبكة  اعتبارهـــاوخريطــة المعرفـــة يمكــن  )2(.عليهــا

وفـي الجـدول التـالي رصـد لحـدود هـذه  .الرسمية بين العاملين بالمكتبـة فـي إطـار رسـمي موثـق
  .الخريطة في أذهان العاملين بالمكتبة محل الدراسة

 

                                                  
      (1)                                                                                  DE BRUN, caroline. Op.cit.  

  .72.ص .المرجع السابق .مدخل نظري: إدارة المعرفة.علي هيثم ،حجازي (2)
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 خرائط المعرفةالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
عندما أحتاج معلومات معينة أو حل لمشكلة 

  .أعرف بالضبط من أقصد
4.35  0.60 

  

 أنوالـذي يشـير إلـى  ]05و 4.20[جـاء فـي المجـال الحظ أن المتوسط الحسابي لهـذه العبـارة ي
بمعنــى أنــه فــي حالــة مواجهــة  خــرائط المعرفــة معرفــة بشــكل جيــد فــي أذهــان العــاملين بالمكتبــة،

إشكال معين فإن العاملين يسـتطيعون تحديـد أكثـرهم خبـرة ودرايـة بموضـوع المشـكلة ثـم التوجـه 
  . لالستفادة من معرفته

نحـــراف المعيـــاري العـــاملين حيـــث قـــدر اال اســـتجابةيعـــرف هـــذا المؤشـــر تجـــانس كبيـــر فـــي و 
ر، وأوضـح مـن ذلـك الكبيـوهـي قيمـة صـغيرة تبـين درجـة اإلجمـاع  0.60بــ الخاص باإلجابـات 

  .كل التكرارات على اقصى يسار المدرج التكراريما يظهر في التمثيل البياني من تركز 

  
  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر خرائط المعرفة:  شكل 
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  العمل نظم وٕاجراءات 4.6.

مهام والموارد البشرية والمادية التي سـتحول للدد المحمسؤوليات و للحدد مال والمكتبة ه امنظ
وضـــع قواعـــد خاصـــة تســـاعد علـــى تحقيـــق  ذلـــك خطـــط المكتبـــة إلـــى واقـــع ملمـــوس، ويتطلـــب

  )1( .مهام كل وظيفة واإلجراءات المرتبطة بها أيضاأهداف المكتبة وتحدد 

إجــراءات معينــة تتمثــل فــي خطــوات محــددة يمــر بهــا العمــل منــذ بدايتــه وحتــى لكــل عمــل ف
ويمكــن تعريــف . نهايتــه، وعلــى العامــل أن يلتــزم بهــذه اإلجــراءات عنــد قيامــه بمختلــف األعمــال

اإلجــــراءات بأنهــــا تشــــمل مجموعــــة مختــــارة مــــن خطــــوات العمــــل التــــي تطبــــق علــــى األعمــــال 
والغـرض . طريقة التـي يـتم بهـا أي نشـاط فـي المكتبـةأي أنها تحدد بشكل واضح ال ؛المستقبلية

من اإلجراءات تيسر العمل وتقليل الجهد والوقت المبذول فيـه، فالعامـل عنـد إتباعـه إلجـراءات 
  )2(.ال تتطلب منه إبداع فما عليه إال تطبيقها –قة معروفة وموثّ  -عمل معينة 

فإن إجراءات العمل التـي ال يقتنـع بهـا العامـل وبجـدواها والتـي  ،إلدارة المعرفة ومن مقاربةٍ  
حتـى أنـه  -هـي هـدر لمـوارد المكتبـة  ؛تأخذ من وقتـه وجهـده الكثيـر بتعقيـدها وصـرامة تنفيـذها

فـي   - مع أن نفـس المهمـة  -يمكن أن تضع العاملين في صراعات مع جمهور المستفيدين 
ن يتـرك مجـاال أمصـمم الفعلـى  ؛وببسـاطة أكبـر يمكن أن تنجـز بتسلسـل أفضـل - رأي العامل

  . كما يستحسن مراجعتها معهم دوريا .إلبداع العاملين في التنفيذ

  اتتصميم وتنفيذ العملي 1.4.6.

من أهم عوامـل نجـاح المكتبـات فـي تنفيـذ مهامهـا هـو التنسـيق الجيـد بـين العمليـات والمهـام 
التــي ينجزهــا العــاملون، بتجنــب تــداخل المهــام والمســؤوليات أو تكــرار نفــس العمــل فــي أقســام 

 

                                                  

  .93. ص. المرجع السابق. ميدين، تيصفا جيبر، شافير بيتر(1) 
  .128.ص .المرجع السابق. فليه فاروق عبده، عبد المجيد السيد محمد (2)
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فالتنسـيق عند تصـميم العمليـات وتوزيـع المهـام وتحديـد المسـؤوليات  االنتباهمختلفة، إذن يجب 
. وفي الجدول التالي عرض إلستجابة العاملين بمكتبـة د. الكفء أساس نجاح اإلدارةوالتنظيم 

  .أحمد عروة حول فعالية تصميم وتنفيذ العمليات بالمكتبة

 تصميم وتنفيذ العملياتالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
العمليات واضحة وموزعة بشكل منطقي يضمن جميع 

  .تدفق سهل للمعلومات بين المصالح
3.94  0.92 

بــين األقســـام جميــع العمليـــات واضــحة وموزعـــة بشــكل منطقـــي يــرى العـــاملون بالمكتبــة بـــان 
المتوسـط الحسـابي وذلك مـن خـالل  .يضمن تدفق سهل للمعلومات بين المصالحبما والفروع، 

علــى وا فقــكمــا نجــد أن مجمــوع العــاملين إت. ]4.20و 3.40[بــين القيمتــين محصــوراللهــذه العبــارة 
كانـت الخاصـة باإلجابـات والتـي نحـراف المعيـاري الاقيمـة والـذي يظهـر مـن خـالل ، رأيهذا ال
 ةجماعيـــصـــورة اله إي أن هـــذ المعبـــرة عـــن تشـــتت اإلجابـــات؛] 1.1[القيمـــة  عـــننســـبيا  بعيـــدة 

والتمثيــــل البيــــاني إلســــتجابات العــــاملين موضــــح  فــــي المــــدرج . العــــاملينمعظــــم  ومنتشــــر بــــين
، والذي يوضح ميل المدرج التكراري نحو اليسـار حيـث تتركـز معظـم التكـرارات تاليالتكراري ال

  .والتي توضح الدرجة الحسنة لتقبل العاملين بالمكتبة لفعالية تصميم تنفيذ العمليات بالمكتبة
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  اتتصميم وتنفيذ العمليتمثيل بياني لتكرارات مؤشر :  شكل 

  مرونة اإلجراءات 2.4.6.

ـــى أســـاس الســـماح بإحـــداث بعـــض التغييـــرات فـــي اإلجـــراءات دون  يعتمـــد هـــذا المؤشـــر عل
 التنظـــيم؛ أي أن إحـــداث تعـــديالت أساســـية، بمعنـــى أن يتـــرك للعـــاملين قـــدر مـــن المرونـــة فـــي 

   .بعض مراحل العمل الروتينية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك بتجاوزله  يسمح

 مرونة اإلجراءاتالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

اإلجـــراءات يمكـــن تجاوزهـــا عنـــد الضـــرورة، وأن هـــذا التجـــاوز ال يقـــر العـــاملين بالمكتبـــة أن 
عطــي حريــة ييضــر بموقــف العامــل عنــد مســؤوله المباشــر، وذلــك مــا يحقــق مرونــة للعمليــات و 

يقـع أن المتوسط الحسـابي لهـذه العبـارة ، حيث يتبين من خالل الجدول أعاله التصرف للعامل
بمــــا ســــاهم فــــي تســــريع القيــــام شــــر حســــن، مســــتوى هــــذا المؤ  أنإي  ]4.20و 3.40[فــــي المجــــال 

غيــر أن هــذا الطــرح غيــر مقبــول علــى جميــع المســتويات كــون  .بالمهــام واألنشــطة فــي المكتبــة
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  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
 1.26  3.48  أتجاوز بعض اإلجراءات لتسريع تنفيذ المهام
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] 1.1[القيمـة  تجـاوز تتـي النحراف المعيـاري الاقيمة جابات جاءت متشتتة ونلحظ ذلك عبر اإل
 منتشــر بــين العــاملينغيــر و  ةجماعيــغيــر صــورة اله إي أن هــذ المعبــرة عــن تشــتت اإلجابــات؛

  .مما يجعل تقييمنا لهذا المؤشر بالمتوسط وليس الحسن. بنفس المستوى

  

  
  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر مرونة اإلجراءات:  شكل 

العـاملين ناقضـا لمـا ذهـب إليـه وللتأكيد وتجاوزا للمثالية فإن رأي المتربصين بالمكتبة جاء م
إلجــراءات لــم يجــدوا أن اوخــالل فتــرة تربصــهم  .حكمــا عليهــا بعــدم التأكــد ربصــينحيــث أن المت

ويمكننــا إرجــاع ذلــك . الحــاالت الخاصــةحتــى فـي والتعليمـات مرنــة ويمكــن تعــديلها أو تجاوزهــا 
 وأن واإلجـراءاتتكـون عليـه المهـام  أنين مـع المتربصـين كـان بمـا يجـب لإلى أن تعامل العـام
أمـام المتربصـين األمـر الـذي  الجانب غير الرسمي في تنفيذهم لإلجـراءاتالعاملين لم يظهروا 

كمــا هــو موضــح فــي  .وضــع المتربصــين فــي حالــة عــدم اليقــين كــونهم لــم يلمســوا هــذا المؤشــر
  استجاباتهم المسجلة في الجدول التالي
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 في نظر المتربصين اإلجراءاتمرونة المتوسط الحسابي لمؤشر  :جدول 

  المتوسط الحسابي  العبارة
كانت اإلجراءات والتعليمات مرنة ويمكن تعديلها أو 

  تجاوزها في الحاالت الخاصة
2.78  

  

  تبسيط اإلجراءات 3.4.6.

يعتمــد فــي اإلدارة المعاصــرة أســلوب جديــد فيمــا يتعلــق بــإجراءات ومراحــل اتخــاذ القــرارات؛ 
للعمــل، ويكــون ذلــك مــن خــالل  مفــاده التخلــي عــن كثيــر مــن اإلجــراءات أو المراحــل الروتينيــة

مــن أجــل تســهيل المهمــة علــى العامــل بالمكتبــة . دمجهــا مــع بعضــها الــبعض أو حــذفها نهائيــا
 .وكذا المستفيد من الخدمة

 تبسيط اإلجراءات لمؤشر الحسابي المتوسط: جدول 

  

مما يعني أن  ]4.20و 3.40[نالحظ أن المتوسط الحسابي لهذه العبارة محصور بين القيمتين
تجاوز العوائق اإلدارية وباتخاذ القرارات يتم ببساطة وسرعة، أن يعترفون بة العاملين بالمكتب

نحراف يرة لالكبالقيمة اللك راجع إلى وذ. متوسط، وتقييم هذا المؤشر هو البيروقراطيةو 
 ؛كبير في االستجاباتعن تشتت وهي تعبر  1.22بلغت الخاصة باإلجابات والتي المعياري 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
اتخاذ القرارات يتم ببساطة وسرعة، متجاوزة العوائق 

  .اإلدارية البيروقراطية
3.68  1.22 
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. جميع العاملينبين  منتشرغير و  ةجماعيغير صورة اله إي أن هذ

 

  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر المرونة:  شكل 
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  الخالصة
 ثــمالعــاملين وتــدريبهم، عمليــات التنظيميــة بالمكتبــة؛ مبينــا مســار توظيــف الهــذا الفصــل  قــدم
العالقـــات عبـــر نظـــم االتصـــال، وصـــوال إلـــى تكـــوين لقـــدرتهم علـــى ، و وظيفـــةإســـتيعابهم للمـــدى 

معتمـدين علـى  ،مبادئ إدارة المعرفة سياق وكل ذلك ضمن .تمكنهم من نظم وٕاجراءات العمل
  . النتائج الخاصة بالمؤشرات المبينة في الجدول أدناه

 العمليات التنظيمية معيار مؤشرات: جدول 

ا�H�=�1   ا�%$"رات
�,"-Dا� 

ا�&�Dاف 
  ا��;��7  ا�1%�"ري

  دريبالتوظيف والتسياسة 
 م*#س% 1.10 3.16 خضعت الختبار صارم عند التوظيف

 أهداف مع وتتماشى شاركت بدورات توافق احتياجاتي في التكوين،
 .المكتبة

 س�� 1.09 1.45

  وعي الوظيفيال
" بالمكتبةمحدد واحتياجاتهم معروفة بين فريق العمل " جمهور المكتبة  3.87 0.99 U�ح 

.أهداف ومهام مصلحتي واضحة ومفهومة من قبل العاملين بالمكتبة  3.97 1.02 U�ح 

 ��4 0.69 4.29 أعرف حدود مهامي بما يتطلبه المنصب وما يتطلع إليه رئيسي

  نظم اإلتصاالت
أعتمد على عالقاتي غير الرسمية مع باقي الزمالء للوصول إلى 

والمعرفةالمعلومات   
3.81 0.98 U�ح 

.عندما أحتاج معلومات معينة أو حل لمشكلة أعرف بالضبط من أقصد  4.35 0.61 4�� 

  نظم وٕاجراءات العمل
جميع العمليات واضحة وموزعة بشكل منطقي يضمن تدفق سهل 

.للمعلومات بين المصالح  
3.94 0.93 U�ح 

 م*#س% 1.26 3.48 أتجاوز بعض اإلجراءات لتسريع تنفيذ المهام

 م*#س%  1.22 3.68 إتخاذ القرارات يتم ببساطة وسرعة، متجاوزة العوائق اإلدارية البيروقراطية

  
  Uح�  0.99 3.60

  

 H�=�1ا�
 ا�1%�"ري

 H�=�*
 ا�&�Dا0"ت
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المستوى المعرفي والمهاري للعامل عن كفاءته وقدرتـه علـى أداء المهـام في ما يخص : أوال
علـى اختبـارات الموكلة إليه، تعمل المكتبة على توظيف األنسب لمتطلبات للوظيفـة باإلعتمـاد 

ـــارات متوســـطي أن متوســـطة الصـــعوبة، أ ـــم .مســـتوى االهتمـــام بصـــرامة االختب اســـتكمال  إن ث
  .يئة جدا سلتدريب ال يتم؛ وسياسة االعاملين تمكين 

بجميـــع معطيـــات المهـــام هم مســـتوى الـــوعي الـــوظيفي عنـــد العـــاملين حســـن، إللمـــام: ثانيـــا
 ،أن أهداف ومهام المصالح واضحة ومفهومة لهم ولغيرهم بصورة حسـنة، وأولها مالموكلة إليه

 حسن معرفة العـاملين بـالجمهور الـذي يقـدمون لـه الخـدمات، وٕاحتياجـات هـذا الجمهـورثانيها و 
بحــدود مهــامهم، ومســتويات األداء المطلوبــة لعــاملين لالجيــدة  معرفــةأخيــرا الو  .متعــارف عليهــا

  .ول المباشرؤ مسال موكيفية العمل التي يتوقعها منه منهم،

بالمكتبـة تتـيح للعـاملين جمـع المعلومـات التـي تـوفر  الشبكات التنظيمية غيـر الرسـمية :ثالثا
وذلــك بحســن اعتمــادهم علــى عالقــاتهم غيــر الرســمية فــي مســار بحــثهم عــن  .لهــم أفضــل أداء

خـرائط المعرفـة معرفـة بشـكل إضافة إلـى أن .المعلومات والمعرفة التي تفيدهم في أداء مهامهم
 مـاأكثـرهم درايـة بموضـوع أيهـم ون تحديـد ن يسـتطيعو جيد في أذهان العاملين بالمكتبة، فالعـامل

  . لالستفادة من معرفته

ولكــــن بفعاليــــة العمــــل وتقلــــل جهــــد العامــــل  يســــرتبالمكتبــــة  عمــــلوٕاجــــراءات النظــــم  :رابعــــا
والتـي بـين األقسـام والفـروع، جميـع العمليـات واضـحة وموزعـة بشـكل منطقـي متوسطة، مع أن 

اإلجـراءات  تجـاوزلكـن يبقـى  .العمليـات بالمكتبـةتنفيـذ و توضح الدرجة الحسنة لفعاليـة تصـميم 
لعمليــات امرونــة  قيــحقيجعــل ت، مــا فقــط الــبعضال يضــر بموقــف العامــل عنــد عنــد الضــرورة 
ــــدة إلــــى حــــد مــــا بالمكتبــــةوحريــــة التصــــرف  ــــتم ببســــاطة وســــرعة اتخــــاذ القــــرارأن كمــــا  .مقي  ي

  .البيروقراطيةو العوائق اإلدارية في محاولة كسر  ، متوسطتين
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“We are in the middle of the networked society. Technology has given us new 
ways to keep in touch with each other and share information; we have to take 

advantage of that technology to get better faster.” 
 

 Bill Baker 
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  تمهيد

يس مـــن المنطقـــي تطـــوير أو تبنـــي تكنولوجيـــا معرفـــة لـــالإدارة ات بـــادر شـــاريع ومفـــي مجـــال م
تأســــيس بـــدون كتبــــة مالطّبــــق فـــي أن ي أو ؛إدارير اقـــر بنـــاءا علــــى ، يمعرفــــالرك اشـــالتتســـهل 
ضـرورية لتبنـي لخلفية الل دراسةالفصول السابقة الثالثة يمكن أن توصف ك. ينصحيحودراسة 
قــّدم إلــى تيمكــن أن  تــياليقــدم تكنولوجيــا المعلومــات هــذا الفصــل أمــا  .فــي المكتبــة إدارة معرفــة

 .ملتعوالرك اشالسيما في مجال الت ،فعليةة اهمإدارة المعرفة مس

أن المزاوجــة بــين تكنولوجيــا المعلومــات والعالقــات بــين األفــراد؛ علــى فكــرة وتركيزنــا ســيكون 
ا يجعلهـبمـا  بسرعة، بشكل كـفء ومـربح هامعرفة القدرة لتنفيذ عملياتالإلى إدارة تقدم يمكن أن 

 .مهم نك مم

ـــات إلدارة  ـــة الكثيـــر مـــن اإلمكاني ـــوفر تكنولوجيـــا المعلومـــات الحديث   شـــبكة :مثـــل المعرفـــةت
ـــة والشـــبكة ال ،Internet المعلومـــات قواعـــد ، و Browsersتصـــفح ال، وبـــرامج Intranetمحلي

 integral، الـنظم المتكاملـة Groupwareمجيـات الجماعيـة بر ال، و  Data basesلبيانـاتا

systems فيـــد المنظمـــة فـــي تحقيـــق اتصـــال يممـــا ... لمعلومـــات والمكتبـــات،لتســـيير مراكـــز ا
كمــا تســاعد فـــي . أفضــل، مــن حيــث الســرعة والجــودة والشــفافية والمشـــاركة مــن قبــل العــاملين

  .حيث تقليل وقت حل المشكالتتحقيق كفاءة أعلى، من 

بــرامج تكنولوجيــا المعلومــات فــي إدارة المعرفــة لــيس جديــدا، فقبــل أن تكــون هنــاك  واســتخدام
كـــذا لهـــاتف و مـــد علـــى شـــبكات اإعتُ فقـــد  ،عمـــل الجمـــاعيخاصـــة بالتشـــارك المعرفـــي وبـــرامج ال

 تكنولوجيــااألجيــال المبّكــرة مــن و . الحاســوب التــي وفــرت الوصــول للمعرفــة علــى الخــطشــبكات 
أمـا  .ثـائق وقواعـد بيانـاتو  اجتماعـات،شـكل  فـيصـريحة إدارة المعرفة رّكـزت علـى المعرفـة ال

أن تحـــاول التـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات التكامليـــة لتوســـيع مجـــال حلـــول الحـــديث يرمـــي  االتجـــاه
  .المعرفة الضمنية أيضا استعمالى تتبن
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  تقبل المكتبيين لتكنولوجيا المعلومات 1.7.

إن األفراد هم العامل األساسي في نجاح تطبيقـات تكنولوجيـا المعلومـات فـي إدارة المعرفـة، 
فهــم فــي المرتبــة األولــى قبــل كفــاءة التكنولوجيــا المــوفرة، حيــث انــه ال يمكــن بــأي حــال فرضــها 

ـــادة تعمـــل علـــى تحضـــيرهم لهـــا وتحسيســـهم  .العـــاملينعلـــى   بأهميتهـــااألمـــر الـــذي يجعـــل القي
قبل توفيرها فعليا، أي يجب أن نتمكن من بناء شغف عنـد العـاملين  استخدامهاوتكوينهم على 
فـي تحسـين وتسـهيل العمـل،  بأهميتهـاويكون ذلك عبر محاضرات تحسيسـية . لهذه التكنولوجيا

ى تســتخدمها ليتمكنــوا مــن لمــس فائــدتها فعليــا، تــدريبهم عليهــا حتــى تربصــات فــي مكتبــات أخــر 
وكـل ذلـك يجعـل  -مع الحرص على أن ال تتباعد فترة التدريب وفترة اقتنائها -قبل أن نقتنيها 

لعـاملين ضـد تكنولوجيــا لتقبـل هـذا الـنمط الجديـد فــي العمـل مقبـول ويقلـل مـن الدفاعيــة السـلبية 
  .المعلومات

نـد العــاملين لتبنــي تكنولوجيـا المعلومــات الداعمــة للتشـارك المعرفــي والــتعلم فتحقيـق التقبــل ع
 –بالمكتبــة يعــد مكســب كبيــر وعامــل مطمــئن بنجــاح تطبيقهــا وضــمان االســتخدام الفعلــي لهــا 

        .   -وليست كجزء من ديكور المكاتب كحالها في معظم إداراتنا

   األعمال تدفق 1.1.7.

التــي و كتبــة منظمــة أو الف سلســة مهـام المتعــر هـي أنظمــة  Workflow األعمــالأنظمـة تــدفق 
دخل ضــــمن وهــــي تــــ .المتمثــــل فــــي جملــــة خــــدماتهاو النهــــائي  هــــاوجتمنتقــــديم مــــن خاللهــــا يــــتم 
والتــي تســمح بتحديــد  Workgroup Computingفــي مجــال العمــل الجمــاعي  تطبيقــات الحاســوب
ففي مجـال علـم المكتبـات؛ بمجـرد تسـجيل دخـول  )1(،ة لكل مجالل المناسباأنظمة تدفق األعم
المقتنيـات  باسـتالمعبـر الشـبكة المحليـة يستقبل قسم الفهرسة تنبيـه ، وجردها المقتنيات الجديدة

 

                                                  
)1(       . IT Encyclopedi-Knowledge Management and Information Technology: KnowPOLLOCK, Neal. 

Virginia: Defense Acquisition University,2002.P.376.  
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تنتقل إليه مهمة فهرسـتها، وأثنـاء عمليـة الفهرسـة فـإن البيانـات المفهرسـة يـتم إرسـالها و  وجردها
حيــث أن جميــع مراحــل السلســلة الوثائقيــة تــتم . ت البحــث المتاحــة للمســتفيدينابســهولة إلــى أدو 
عبــر  وقــت ممكــن مــن خــالل التبــادل الفــوري للبيانــات بــين المصــالح وبأقصــربصــفة متتابعــة 

ل أو المعلومــات اأحمــد عــروة لنظــام تــدفق األعمــ. أمــا عــن تصــور العــاملين بمكتبــة د. الشــبكة
  :يوضحه الجدول التالي

 تدفق المعلوماتالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

ممـا يعنـي أن  ]4.20و 3.40[بـين القيمتـيننالحظ أن المتوسط الحسـابي لهـذه العبـارة محصـور 
شـبكة محليــة   باسـتخدامرون أن  تبــادل البيانـات والمعلومـات بـين المصــالح يـة العـاملين بالمكتبـ

يظهـــر مـــن  اســـتجاباتهمغيـــر أن التبـــاين الكبيـــر فـــي  .همسيحســـن ويســـهل علـــيهم القيـــام بمهـــام
إضـــافة إلـــى  عـــن تشـــتت اإلجابـــاتالمعبـــرة و  ]1.25[ نحـــراف المعيـــاريلالكبيـــرة الخـــالل القيمـــة 

   .التمثيل البياني الذي يظهر تقارب التكرارات مع توزعها المتقارب على جميع القيم

  
  تمثيل بياني لتكرارات تدفق المعلومات:  شكل 
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  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
البيانات والمعلومات في  إلىاستغالل شبكة محلية للوصول 

  .المصالح األخرى يحسن ويسهل علي القيام بمهامي
3.42  1.25 
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ـــين،  بحيـــث أن   ـــة للمكتبي ـــى طبيعـــة المهـــام الموكل والـــراجح فـــي هـــذا التشـــتت أنـــه يرجـــع إل
تعودوا على منهجية العمل الفـردي األمـر الـذي  دارةاإلواألعمال الفنية مين على الصيانة، القائ

بينمـــا يرتـــاب . يجعلهـــم يهملـــون دور الشـــبكة فـــي تســـهيل العمـــل، وهـــم يمثلـــون الربـــع المعـــارض
واالقتنــاء مــع أن هــذه الفئــة بحاجــة إلــى اإلعــارة علــى القــائمين مــن وهــم  الربــع الثــاني فــي ذلــك

شــبكة؛ كــون مهــامهم جــزء أساســي مــن السلســلة الوثائقيــة، غيــر أن نقــص الــوعي العمــل ضــمن 
، فيمـا نجـد أن نصـف  يما تقدمه شبكة المعلومات واالتصاالت من فائـدة جعلهـم غيـر متيقنـين

فــي إطــار ضــرورة التنســيق بــين مخرجــات ومــدخالت المصــالح يوافقــون علــى البــاقي العــاملين 
          . بسيط تسلسل العمليات المكتبيةشبكة تدفق األعمال أو في شكلها ال

  االتصال شبكات 2.1.7.

تفاعــل بــين عــدد مــن الوحــدات تعبــر عــن ال  Communication Networksاالتصــال   اتشــبك
المستقلة والمتباعـدة عـن بعضـها وهـي تنظـيم منسـق لهـذه الوحـدات المسـتقلة بغـرض المشـاركة 

عامـة ومشــتركة بكفـاءة وفاعليـة أكبـر ممـا لــو حاولـت كـل وحـدة مســتقلة أن فـي تحقيـق أهـداف 
كتبــة محــل الدراســة والتــي تعــرف تباعــد أقســامها وفروعــا، نجــد أن مالوفــي  .)1(تحققهــا منفــردة

يـادة إنتاجيـة القـوى العاملـة فـي لز . أمـر ضـروري وسـائل وتكنولوجيـا االتصـاالت المختلفـةتوفر 
ــــي رأي العــــاملين بالمكتبــــة حــــول ،بيــــنهمجمــــاعي تفعيــــل العمــــل الكتبــــة، و مال ــــي مــــا يل دور  وف

  .االتصال بينهمتسهيل تكنولوجيا المعلومات واالتصال في 

 اإلتصاالت عبر الشبكات المتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

 

                                                  

  :متاح على ]. على الخط. [3000العربية  .نTi وFBM!ت ا���$#م!ت ا7ن*�نd ن�#ذ�!. ر&>� م/C�D ،($�!ن )1(
< http://www. arabcin.net/arabiaall/2000/16.html>   )22  2006افريل(  

  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
إستغالل الهاتف أو شبكة محلية لالتصال فيما بينا 

  يوفر عناء التنقل بين المصالح 
3.58  1.25 
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والشبكة  الهاتف استخدامبينهم يمكن تسهيلها عبر  االتصاالت أن ةن بالمكتبو العامليرى 
المتوسط ومستوى تقبلهم لهذا التشابك حسن حيث ان ، التنقل بين المصالح المحلية عوض
نحراف المعياري الاقيمة أن  غير. ]4.20و 3.40[ لهذه العبارة محصور بين القيمتينالحسابي 

تقبل شبكات أن و . الكبير لهذا المؤشرتشتت كبيرة، مما يعبر على الالخاصة باإلجابات تعد 
االتصال الهاتفية والحاسوبية غير منتشر بين جميع العاملين،  ويعود ذلك إلى نفس األسباب 

والتمثيل البياني التالي يوضح تشتت التكرارات مع الميل نحو . المؤشر السابقالمبينة في 
  .جهة اليسار حيث ان اغلب العاملين موافقين على ما تضمنته العبارة

  
  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر اإلتصال عبر الشبكات:  شكل 
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  البنية التكنولوجية للمكتبة 2.7.

أهـم المـوارد المسـاعدة فـي تأديـة األعمـال المكتبيـة، والمسـهلة تعد تكنولوجيا المعلومـات مـن 
التخاذ القرارات اإلدارية، والداعمة لشبكة االتصال الرسمية وغيـر الرسـمية، والميسـرة لألعمـال 

. لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــالقويــة بنيــة تحتيــة مكتبــة إلــى تأســيس مــا يــدعوا الالجماعيــة، 
كمـا سـبقت اإلشـارة فـإن هـذا يـأتي كمرحلـة ثانيـة بعـد و  - أحدث التجهيـزات والبرمجيـاتتوفير ب

توســيع حــدود تطبيقهــا واســتغاللها فــي المكتبــة بمــا يســاهم فــي ثــم  -نشــر التقبــل عنــد العــاملين
  .  من خالل تسهيل التشارك المعرفي والتعلم الذاتي تحسين أداء ومردودية العاملين

  .أعمال المكتبةب في و الحاس توظيف 1.2.7.

ألن العمليـات . في أيامنـا هـذه أصـبح تـوفير الحاسـوب فـي مصـالح المكتبـة ضـرورة قصـوى
الحاسـوب سـيقلل مـن الوقـت الكتابية والروتينية تأخذ جل وقـت العـاملين بالمكتبـة وبالتـالي فـإن 

 ؛سوب فـي المكتبـات أدى إلـى نجـاح ملحـوظاستخدام الحاف .المبذول فضال عن الدقة والسرعة
المعلومـات  واسـترجاع عارة والتسـجيل والفهـارس وتخـزينالفنية كاإلوذلك لسرعة أداء العمليات 

طاقـات الفهـارس أيضا مـن أبـرز أعمـال الحاسـوب فـي المكتبـة تسـريع إعـداد ب .نيفادة الباحثإل
إذن فالحاســــوب بالنســــبة للمكتبــــة أداة عمــــل  )1(.حاطــــة الجاريــــة بالمقتنيــــات الجديــــدةوقــــوائم اإل

أساســية، حتــى قبــل التفكيــر فــي إدارة المعرفــة ومــا ســيقدمه تــوفير هــذا الجهــاز مــن فائــدة كبيــرة 
ن العمـل لعمليتي التشارك والعمل الجماعي، وفي ما يلي رؤية لمدى توفر الحواسيب فـي أمـاك

  . بالمكتبة محل الدراسة

  توفر الحواسيب بالمكتبةالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

 

                                                  

  .147.ص. 2006العربي،  مكتبة المجتمع: عمان. تكنولوجيا في علم المكتبات. علوه، نبيل رأفت (1)

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
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ممـا يعنـي  ، ]4.20و 3.40[ المتوسـط الحسـابي لهـذه العبـارة محصـور بـين القيمتـين ننالحظ أ
نحــراف لال كبيــرة القيمــة ال أنغيــر . تــوفر أجهــزة الحاســوب لكــل عامــل إلــى حــد مــا حســنأن 

ال  الـــرأيا إي أن هـــذ عبـــر عـــن تشـــتت اإلجابـــات؛جـــدا، وهـــي تة ر بيـــكإلجابـــات تعـــد لالمعيـــاري 
 النســـبة الكبيـــرة يتـــوفر لهـــا أنيتضـــح  أدنـــاهومـــن التمثيـــل البيـــاني . يتطـــابق مـــع كـــاف العـــاملين

الـــذين ال يملكـــون  حاســـوب فـــي مكـــان العمـــل، عـــدى قســـم الصـــيانة وأعـــوان اإلرشـــاد والتوجيـــه
ملكـا الحواسيب التـي يعملـون عليهـا ليسـت  اعتبروا، وكذا تقنيين المكتبة الرقمية الذين حاسوب
  . لهم

  
  تمثيل بياني لتكرارات توفرالحواسيب بالمكتبة :  شكل 
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 1.38  3.35  .أملك حاسوب خاص في مكان عملي
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  بالمكتبة الشبكة المحلية 2.2.7.

تعتبر الشبكة المحلية من أهم الركائز التي تعتمد عليها أنظمة تسـيير المعلومـات المتكاملـة 
فكــون المكتبــة تتــوفر علــى عــدد مقبــول مــن ... وبرمجيــات العمــل الجمــاعي، تــوفير اإلنترنيــت،

تكــاليف ألن لحواســيب فــإن ربــط هــذه الحواســيب ضــمن شــبكة محليــة يصــبح ضــرورة حتميــة، ا
ل مهنــدس اإلعــالم ويقــو . إنشــاء الشــبكة فــي أيامنــا هــذه أصــبحت غيــر مكلفــة بالنســبة للمكتبــات

بقواعـد البيانـات لرصـيد المكتبـة مـن حطـات المتعلقـة ملي بـأن حـدود الشـبكة تقتصـر علـى الاآل
إال أن الحواســـــيب المخصصــــة للبحـــــث غيــــر متصـــــلة بالشـــــبكة ... فهرســــة وتكشـــــيف وٕاعــــارة،
أن وعـــن معرفـــة العـــاملين بالمكتبـــة بحـــدود الشـــبكة المحليـــة نالحـــظ . ويقومـــون بتحـــديثها يـــدويا

 ]3.40و 2.60[محصــــور بــــين القيمتــــينالمــــذكورة فــــي الجــــدول أدنــــاه الحســــابي للعبــــارة المتوســــط 
         .عند العاملين والمعبرة عن الريبة وعدم التـأكد
 بالمكتبة المحلية الشبكةالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

حواســيبهم يملكــون معرفــة متوســطة ومحــدودة حــول اتصــال ة العــاملين بالمكتبــوهــذا يفيــد بــأن 
ه إي أن هـذ ؛باينـةتاالستجابات م كبيرة فإننحراف المعياري الاقيمة وبما أن  .بالشبكة المحلية

 أن النســبة األكبــر هــمويظهــر مــن خــالل التمثيــل البيــاني بــ .تختلــف مــن عامــل آلخــرصــورة ال
تكـراري، أو المحايدين، بينما تبقى التكرارات تميـل إلـى يسـار المـدرج ال غير المتأكدينالعاملين 

حيــــث أن علــــى العمــــوم يميــــل قســــم كبيــــر مــــن العــــاملين إلــــى التأكيــــد علــــى اتصــــالهم بالشــــبكة 
وكــل هــذا يبــين محدوديــة . ها بالشــبكة المحليــةالالمحليــة، وبالمقابــل نجــد ثلــة أخــرى تنفــي اتصــ

     . الشبكة المحلية وأن بعض العاملين غير مدركين لحدودها

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
 1.31  3.13  .الحاسوب متصل بالشبكة محلية
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  شبكة المحلية توفر تمثيل بياني لتكرارات مؤشر:  شكل 

  الولوج إلى شبكة اإلنترنيت 3.2.7.

لقــــد أصــــبحت اإلنترنيــــت اليــــوم مــــن أهــــم مصــــادر المعلومــــات، خاصــــة مــــن حيــــث ســــرعة 
مـع تحفظنـا علـى جـودة  -الوصول، وشمولية التغطية الموضوعية، عالمية التغطيـة الجغرافيـة 

توجـد فـي غيرهـا  ال اتصـالفهي من أهم وسـائل االتصـال؛ لمـا تقدمـه مـن خيـارات  –المحتوى 
، اكبيــر  انهـا فـي مجـال إدارة المعرفـة يعـرف يومـا بعـد يـوم تطـور م واالسـتفادة. تتكنولوجيـاالمـن 

فهي تعتبر من أهم مصادر المعرفة الخارجية للعاملين بالمكتبـة، فهـي مصـدر التجديـد والتنـوع 
كــل هــذه الفوائــد وأخــرى . المعرفــي، وأداة للعمــل الجمــاعي، التشــارك المعرفــي والــتعلم عــن بعــد

 واســـتثمارها، العـــاملين بهـــا إذا مـــا وفـــرت لهـــم الولـــوج لهـــايمكـــن للمكتبـــة أن تفيـــد منهـــا  ،أكثـــر
أحمـد عــروة فالجــدول . وفــي مــا يتعلـق بمكتبــة د. ر وتحســين مسـتواهم المعرفــي والمهـارييلتطـو 

  .التالي يبين حق المكتبيين في الولوج لشبكة اإلنترنيت

 اإلنترنيت ولوج العاملين إلىالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 
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  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
 1.15  3.74  .اإلنترنيت في المكتبة إلىأملك الحق في الولوج 
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وهــــو يعكــــس معرفــــة  ]4.20و 3.40[المتوســــط الحســــابي لهــــذه العبــــارة محصــــور بــــين القيمتــــين
بشـبكة اإلنترنيـت  اتصـالقسم اإلنترنيت، حيث أنه ال يوجـد  ارتياد يالعاملين بالمكتبة بحقهم ف

  .من باقي المكاتب

في الحقيقة إن التـردد علـى قاعـة اإلنترنيـت يفـرض علـى العـاملين مشـاركة الطلبـة فـي قاعـة 
وهـو مـا قـد يخلـق مشـاكل مـع الطلبـة الـذين ال يعرفـون حـق . هي في األسـاس مـن حـق الطلبـة
مكــاتبهم، وهــذه القضــايا كمــا أن هــذا الوضــع يلــزم العــاملين بتــرك . العامــل بإســتخدام اإلنترنيــت

بشـــبكة بـــر ربطهـــا يمكــن تجنبهـــا مـــن خـــالل دخـــول المكتبيـــين لإلنترنيـــت مـــن خـــالل مكـــاتبهم ع
مع أن هذا الخيار غير مقبول مـن قبـل مهنـدس اإلعـالم اآللـي بالمكتبـة، خوفـا مـن . اإلنترنيت

لين ومـــن وهـــو مـــا يقلـــل مـــن الثقـــة فـــي الرقابـــة الذاتيـــة للعـــام .انشـــغال العـــاملين علـــى أعمـــالهم
وذلــك بتكــريس الرقابــة  -ولــيس الهــروب منهــا -لكــن هــذه اإلشــكالية يجــب معالجتهــا . نــزاهتهم

  .الذاتية عند العاملين

 مـــع أن ثلثـــيهم  ؛العـــاملين جاباتســـتعـــن تشـــتت إ 1.15 :مقـــدر بــــنحـــراف المعيـــاري الويعبـــر ا
ونـاف لوجـود ذلـك  يعرفون حقهم في اإلتصال بشـبكة اإلنترنيـت، إال أن البقيـة بـين غيـر متأكـد

   .والتمثيل البياني التالي يوضح توزيع التكرارات في المدرج التكراري .الحق

 

  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر ولوج العاملين إلى اإلنترنيت:  شكل 
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  المكتبيين في تكنولوجيا المعلوماتتحكم  3.7.

يعـــد تمكـــين العـــاملين بالمكتبـــة مـــن الـــتحكم فـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات، الخطـــوة الثالثـــة بعـــد 
ويكون ذلـك . إرساء بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات، ومن قبلها نشر الرغبة فيها وتقبلها

ـــادل مهـــارات التعامـــل مـــع  ـــاء العمـــل، تكـــريس تب ـــتعلم أثن مـــن خـــالل دورات تدريبيـــة رســـمية، ال
بيننـــا اليـــوم هـــو مـــن يجهـــل كيـــف يـــتحكم  ذلـــك أن األمـــيّ . يـــا المعلومـــات بـــين العـــاملينتكنولوج

والواقـــع يبـــين أن طبيعـــة المهنـــة المكتبيـــة جعلـــت العـــاملين بالمكتبـــات . بتكنولوجيـــا المعلومـــات
فتوظيفهـا بالمكتبـة . ومراكز المعلومات يتعاملون منذ السنوات المبكرة مع تكنولوجيا المعلومات

  .          عليهمليس جديدا 

  استخدام الحاسوب 1.3.7.
يعتبر الحاسوب من سمات هذا القرن فكل األعمـال فـي أيامنـا هـذه أصـبحت مرتبطـة بـه، كمـا 
أصــبح الــتحكم فيــه والــتمكن مــن اســتخدامه أمــرا ال يقبــل النقــاش خاصــة فــي المكتبــات ومراكــز 

الل الواجهات الرسومية البسـيطة، واسـتخدام والتعامل معه أصبح سهل جدا من خ. المعلومات
لــذلك لــيس غريبــا أن نجــد معظــم العــاملين . الكثيــر مــن البــرامج لغــة قريبــة مــن لغتنــا الطبيعيــة

  .     بالمكتبة يحسنون التعامل مع هذا الجهاز، ونستقرئ ذلك من الجدول أدناه
 استخدام الحاسوبالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

ـــذي يعنـــي ] 4.20و 3.40[جـــاء فـــي المجـــال المتوســـط الحســـابي لهـــذه العبـــارة  أن العـــاملين وال
ذلــــك شــــبه وفــــي هـــذا . قـــدرتهم الحســــنة علـــى الــــتحكم واســــتخدام الحاســـوببالمكتبـــة يعترفــــون ب

لــم تصــل إلــى النحــراف المعيــاري الخاصــة باإلجابــات والتــي ا، نلمســه مــن خــالل قيمــة جمــاعإ
بميـل  .يوضح ذلك اإلجمـاعالتالي  والتمثيل البياني  .المعبرة عن تشتت اإلجابات] 1.1[القيمة 

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  العبارة
 0.99  3.94  .ال أواجه صعوبات في استخدام الحاسوب
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 أمـا عـن القيمـة المتطرفـة للمعارضـة الشـديدة معظم التكرارات على جهة يسار المدرج التكراري
   .فترجع لعاملي صيانة وتجليد الكتب الكبيرين في العمر

 

  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر القدرة على استخدام الحاسوب:  شكل 

  

  استخدام اإلنترنيت 2.3.7.

الجامعيـة منهـا، لقد ارتبطت اإلنترنيت كمصدر للمعلومات ارتباطا كبيـرا بالمكتبـات والسـيما 
كـــون محتوياتهـــا مـــادة تخضـــع للدراســـة والمعالجـــة مـــن طـــرف المكتبيـــين، مـــا يجعـــل العـــاملين 

لــى أن المكتبــات الجامعيــة إإضــافة  .بالمكتبــات يتجهــون نحــو تعلــم خبايــا هــذه الشــبكة العالميــة
ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن د لمســـتفيديها نقـــاط وصـــول لخـــدماتها عبـــر هـــذه الشـــبكة توِجـــأصـــبحت 
نيـــت كوســـيلة لالتصـــال وللمعرفـــة أصـــبحت تســـتخدم مـــن طـــرف أصـــحاب االختصـــاص اإلنتر 

األمـر الـذي يجعلنـا نتسـاءل عـن قـدرة المكتبيـين فـي مكتبـة  .ألغراض التعلم والتشارك المعرفي
أحمــد عـــروة علـــى إســتخدام اإلنترنيـــت؟ و إجابـــة العــاملين عـــن هـــذا التســاءل موضـــحة فـــي . د

    .الجدول التالي

 القدرة على استخدام اإلنترنيتالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  العبارة
 1.32  3.29  .ال أواجه صعوبات في استخدام اإلنترنت
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، وفــي ذلــك ]3.40و 2.60[ نالحــظ أن المتوســط الحســابي لهــذه العبــارة محصــور بــين القيمتــين
اإلنترنيــــت ألنهــــم يواجهــــون بعــــض  اســــتخداممــــن ة العــــاملين بالمكتبــــعــــدم تمكــــن  ىداللــــة علــــ
، حــوالي كافــة العــاملين ىلــإيمكــن تقيــيم قــدرتهم بالمتوســطة، وهــذا ال يرجــع حيــث  .الصــعوبات

نصـــــف العـــــاملين مســـــتواهم حســـــن أو جيـــــد، فيمـــــا نجـــــد أن النصـــــف البـــــاقي يواجـــــه معظمهـــــم 
المبينة فـي  - نحراف المعياريالاقيمة ذلك نجد أن صعوبات وعراقيل في استخدام اإلنترنيت ل

كمـا أن ذلـك يظهـر مـن .  هـذا التشـتت عـن عبـركبيـرة وتالخاصـة باإلجابـات  -الجدول أعـاله 
  .ع التكرارات على المدرج التكراريحيث يظهر تباين وتشتت توزي أدناهخالل التمثيل البياني 

 

  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر القدرة على استخدام اإلنترنيت:  شكل 
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   استخدام البريد اإللكتروني 3.3.7.

مــن أشــهر طــرق االتصــال باســتخدام اإلنترنــت نجــد أن البريــد اإللكترونــي مــن أول الطــرق 
للشـــبكة العالميـــة يســـتعملون هـــذه  نوالعديـــد مـــن المســـتخدميالتـــي صـــاحبت ظهـــور اإلنترنيـــت، 

  .استخدامهالبساطتها ومجانية  ؛األداة للتواصل

عرفـي والتعلـيم عـن بعـد لخدمـة التشـارك الممـن طـرف العـاملين توظيفهـا حيث أنـه باإلمكـان 
أن للعــاملين بالمكتبــة التــي يمكــن  ابســط أدوات العمــل الجمــاعي اعتبارهــايمكننــا و  .فــي المكتبــة
والجـدول . **تفاعليـةاللاو  ∗متزامنـةالتصنف ضمن األدوات الالتي وهي  ،التعامل معها وايحسن

  .للبريد اإللكتروني كوسيلة تواصلالعاملين بالمكتبة استخدام التالي يبين 

 استخدام البريد اإللكترونيالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

ممـا يعنـي أن  ]2.60و 1.80[نالحظ أن المتوسط الحسـابي لهـذه العبـارة محصـور بـين القيمتـين
عدم امتالكهم للبريد اإللكتروني وٕان امتلكوه فهـم غيـر متمكنـين مـن يعترفون بة العاملين بالمكتب

كبيـرة القيمـة مـن خـالل الو . استخدامه بالشـكل المناسـب وهـو مـا يبـين ضـعفهم فـي هـذا المجـال
كمـــا أن التمثيـــل  ؛الموضـــحة فـــي الجـــدول أعـــاله نلمـــس تشـــتت اإلجابـــاتنحـــراف المعيـــاري لال

يوضــح المــيالن الكبيــر لتكـــرارات المــدرج التكــراري نحــو اليمــين حيــث أن أكبـــر  البيــاني التــالي
ـــيم خاصـــة بالم عـــارض التامـــة المـــتالك البريـــد اإللكترونـــي وقريـــب منهـــا نســـبة المعارضـــين الق

  .بتحفظ حيث تمثل الفئتين السابقتين أكثر من نصف العاملين

 

                                                  

  .أدوات االتصال التي تتيح للمتصلين بالتواجد في نفس الوقت، أو التواصل في الوقت الفعلي  ∗
 .أدوات االتصال التي تتيح تفاعل المتصلين مع بعضهم إما بالصوت أو الصورة أو بأشكال أكثر تعقيدا **

  اإلنحراف المعياري  سابيالمتوسط الح  العبارة
 1.36  2.55  .أملك بريد إلكتروني، وال أواجه صعوبات في استخدامه
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والجـــــدول التـــــالي يبـــــين انـــــه حتـــــى الـــــذين يســـــتخدمون اإلنترنيـــــت بـــــدون صـــــعوبات، فهـــــم ال 
يســتخدمون البريـــد اإللكترونـــي وذلـــك مـــن خــالل المتوســـط الحســـابي المتوســـط للفئتـــين الموافقـــة 
والموافقــة بشــدة علــى امتالكهــا لبريــد إلكتــرونين أي أن حــوالي نصــف مســتخدمي اإلنترنيــت ال 

  .    ستعمال البريد اإللكترونييملكون أو ال يحسنون ا

 العالقة بين استخدام اإلنترنيت واستخدام البريد اإللكتروني: جدول 

  إلمتالك البريد اإللكتروني المتوسط الحسابي .ال أواجه صعوبات في استخدام اإلنترنت

 1.20 أ'�رض ب 
ة

 2.00 أ'�رض


 3.00 م��ی

t)2.83 م*ا 

 3.00 أوا(t ب 
ة
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  التعلم الذاتي عبر اإلنترنيت 4.7.

يتعلق بتطوير  Self development or Personal developmentالتعلم الذاتي أوالتطوير الذاتي   
علم المستمر وتطوير تالعاملين لمهاراتهم الخاصة ومعارفهم، وهذا يتطلب توفر الرغبة في ال
يأخذ مسؤولية تعليم  أن النفس، وٕاذا ما قرر الفرد تطوير مهاراته الشخصية، فيجب عليه،

مهام المسندة إليه، كما عليه طرق وكيفية أدائه لل شخصيتهلتطوير  احتياجاتهنفسه، ثم يحدد 
بالذهاب إلى  اكل السبل الرسمية وغير الرسمية لتحصيل المعرفة، فالتعلم ليس دائما متعلق

وخاصة في عصرنا هذا أين أصبحت اإلنترنيت تقدم عدة بدائل للتعلم  )1(دروس التدريب،
  . الذاتي والتكوين المستمر

  االفتراضيالتعاون  1.4.7.

توظيــف البريــد إلــى  لقــد أدى اإلهتمــام المتزايــد باألشــكال المختلفــة لتشــارك وٕانشــاء المعرفــة
ــــوائم البريديــــةاإللكترونــــي  أدوات االتصــــال  وغيرهــــا مــــن  والدردشــــة ومجموعــــات األخبــــار والق

العــاملون يســتطيع  حيــث  لتبــادل الخبــرات والمعــارف )2(؛األخــرى التــي تتيحهــا الشــبكة العالميــة
مـــع زمــــالء المهنـــة عبــــر العـــالم، ليســــتفيدوا مـــن تجــــارب بعضـــهم ويتجنبــــوا التواصــــل  بالمكتبـــة

كــــون بدايــــة لتوطيــــد العالقــــات وبنــــاء مجموعــــات يوهــــذا . األخطــــاء التــــي وقــــع فيهــــا اآلخــــرون
التعــاوني اإلفتراضــي االهتمامــات المشــتركة، التــي يمكــن فيمــا بعــد أن تتطــور للعمــل الجمــاعي 

  .    بيينبين المكت

  

 

                                                  
  (1)                                                                                     Palmer, sally. Op.Cit. p.129.  

. 2009، دار اليــازوري: عمــان. المجــاالت –الوظــائف  –اإلســتراتيجية : اإلدارة والمعرفــة اإللكترونيــة. نجــم عبــود، نجـم (2)
  .525.ص
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 التعاون اإلفتراضيالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
أعمل على استخدام البريد اإللكتروني لالتصال 

  .بزمالء لي في المهنة
2.35  1.35 

ممـا يعنـي أن  ]2.60و 1.80[القيمتـيننالحظ أن المتوسط الحسـابي لهـذه العبـارة محصـور بـين 
الـــــذين يمتلكـــــون بريـــــد إلكترونـــــي وعلـــــى قلـــــتهم فمعظمهـــــم يســـــتخدم البريـــــد ة العـــــاملين بالمكتبـــــ

اإللكتروني لالتصـال بـزمالء فـي المهنـة، وهـذا سـلوك جيـد ولكنـه غيـر منتشـر ومحـدود ويجـب 
المعيــاري تزيــد  نحــرافلالوالنســبة الكبيــر . التركيــز علــى نشــره وتعميمــه بــين العــاملين بالمكتبــة

  .من سوء الحالة لهذا المؤشر

كما أن التمثيل البياني التالي يبين الميالن الكبير للتكـرارات نحـو اليمـين، ويرجـع ذلـك للعـدد 
الكبيــر مــن العــاملين الــذين ال يحســنون اســتخدام اإلنترنيــت، إضــافة إلــى الــذين ال يملكــون بريــد 

  .  ة ال تستخدمه في االتصال بزمالء المهنةإلكتروني، ومن الذين يملكونه هناك قل

  

  
  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر التعاون اإلفتراضي:  شكل 
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  التعلم عن بعد 2.4.7.

أصبحت اإلنترنيت توفر فضاءات خاصة بالتعليم عن بعد، فالعديد من الجامعات تقدم 
. ن والتأهيل الوظيفي عن بعدياإلنترنيت، وتوجد شركات خاصة بالتكو  تكوينا افتراضيا عبر
االعتماد على للمكتبي  يمكن على الخط، االشتراك في إحدى الدورات يةنامكفباإلضافة إلى إ

نفسه واإلبحار في فضاء اإلنترنيت مستقيا المعرفة الصريحة التي يقدمها اآلخرون عبر 
مجموعات النقاش، المدونات، المواقع الرسمية للمكتبات العالمية، وغيرها من مصادر 

  .  المعلومات والمعرفة التي يمكنها إفادة المكتبيين في تأدية أعمالهم

 التعلم عن بعدالمتوسط الحسابي لمؤشر : جدول 

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  العبارة
توظيف اإلنترنيت في تطوير مهاراتي  إلىأسعى 

  .وأدائي لوظيفتي
3.48  1.38 

ممـا يعنـي أن  ]4.20و 3.40[نالحظ أن المتوسط الحسـابي لهـذه العبـارة محصـور بـين القيمتـين
اإلنترنيـت لتطـوير مهـارات العمـل عنـدهم، وهـم يسـعون  اسـتخدامرغبـون فـي ية العاملين بالمكتب

فهــم واعــون بمــا يمكــن أن تقدمــه اإلنترنيــت لهــم، غيــر أن  .لتحســين مســتواهم فــي هــذا المجــال
بعض الذين ال يحسنون استخدام اإلنترنيت بـدورهم ال يرغبـون فـي الولـوج إلـى هـذا المجـال، والـ

ما زال يعتريه الشـك فـي قدرتـه علـى مواكبـة اآلخـرين والـتمكن مـن توظيـف اإلنترنيـت كمصـدر 
نحــراف المعيــاري الاقيمــة نلمــس مــن خــالل و . أساســي للــتعلم الــذاتي والــتعلم المســتمر عــن بعــد

كــــل  بــــينغيــــر مرحــــب بهــــا و  ةجماعيــــليســــت صــــورة اله إي أن هــــذ تشــــتت اإلجابــــات؛الكبيــــر 
تــالي يوضــح تشــتت اإلجابــات، مــع وجــود مــيالن إلــى اليســار يبــين توجــه والشــكل ال .العــاملين

عدد كبير من العـاملين نحـو الرغبـة فـي تحسـين مسـتواهم فـي اسـتخدام اإلنترنيـت وتوظيفـه فـي 
   .المجال المهني
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  تمثيل بياني لتكرارات مؤشر التعلم عن بعد:  شكل 
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  الخالصة

تقبـــــل واقــــع إســــتغالل تكنولوجيــــا المعلومــــات فــــي المكتبــــة؛ متعرضــــا ل الفصــــلأظهــــر هــــذا 
وكـــذلك مـــدى  لمكتبـــةالتـــي تتـــوفر عليهـــا ا البنيـــة التكنولوجيـــة ،المكتبيــين لتكنولوجيـــا المعلومـــات

ـــا المعلومـــات ـــين فـــي تكنولوجي ـــذاتيوٕاســـتغاللها فـــي  تحكـــم المكتبي ـــتعلم ال مـــن خـــالل وذلـــك . ال
  .في الجدول أدناهات المبينة المؤشر 

 مؤشرات معيار تكنولوجيا المعلومات :جدول 

  ا�%$"رات
 H�=�1ا�
�,"-Dا� 

ا>&�Dاف 
  ا�1%�"ري

  ا��;��7

    ���(=�=�6" ا�1%5=*"ت 1��F$;�+��$ ا�

استغالل شبكة محلية للوصول إلى  البيانات والمعلومات  في 
 م*#س% 1.26 3.42 .القيام بمهامي المصالح األخرى يحسن ويسهل علي

الهاتف أو شبكة محلية لالتصال فيما بينا يوفر عناء  استغالل
  التنقل بين المصالح

 م*#س% 1.26 3.58

$��15�     ا�$(� ا���(=�=�6

 م*#س% 1.38 3.35  .أملك حاسوب خاص في مكان عملي

 م*#س% 1.31 3.13 .الحاسوب متصل بالشبكة محلية

 م*#س% 1.15 3.74 .في الولوج إلى شبكة اإلنترنيت في المكتبةأملك الحق 

    

 ح�U 1.00 3.94 .ال أواجه صعوبات في استخدام الحاسوب

 م*#س% 1.32 3.29 .ال أواجه صعوبات في استخدام اإلنترنت

 '��� 1.36 2.55 .أملك بريد إلكتروني، وال أواجه صعوبات في استخدامه

 �$� �    ا�&��&�Tا��%75 ا�Sا�

أعمل على استخدام البريد اإللكتروني لالتصال بزمالء لي في 
 .المهنة

2.35 1.36 ���' 

 م*#س% 1.39 3.48  .أسعى إلى توظيف اإلنترنيت في تطوير مهاراتي وأدائي لوظيفتي

  
 م*#س% 1.28 3.28

  
 H�=�1ا�
 ا�1%�"ري

 H�=�*
 ا�&�Dا0"ت
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لتبنـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات الداعمـــة للتشـــارك المعرفـــي تحقيـــق التقبـــل عنـــد العـــاملين  :أوال
ـــة يعـــ ـــتعلم بالمكتب مطمـــئن بنجـــاح تطبيقهـــا وضـــمان االســـتخدام رف مســـتوى متوســـط وغيـــر وال

يجـد تقـبال  تـدفق البيانـاتتبادل البيانات والمعلومات بين المصالح فـي سـياق كون  .الفعلي لها
ى تقبـــل العـــاملين إلســـتخدام شـــبكات ذلـــك ينطبـــق أيضـــا علـــو  .متوســـطا بـــين أوســـاط العـــاملين

  .االتصال الهاتفية والحاسوبية لتسهيل االتصاالت بينهم

ــا  غيــر أنهــا تعــرف ســوء توزيــع . لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال مقبولــةبنيــة تحتيــة  :ثاني
ة العــاملين بالمكتبــفــي الخــدمات األساســية، فــإن تــوفر أجهــزة الحاســوب بــالرغم مــن  .وٕاســتغالل
كمـا هـي . معرفـة متوسـطة ومحـدودة حـول الشـبكة المحليـة فهـم غيـر مـدركين لحـدودهايملكون 

ومشــاركة الطلبــة فــي قاعــة هــي فــي األســاس مــن  - معــرفتهم بحقهــم فــي ارتيــاد قســم اإلنترنيــت
فـي انعدام االتصال بشبكة اإلنترنيت من المكاتب؛ وهو خيـار غيـر وارد  ظل في -الطلبةحق 

 .المستقبل القريب

 .عــرف قــدرة وتمكــن العــاملين بالمكتبــة مــن الــتحكم فــي تكنولوجيــا المعلومــات ضــعفات :ثالثــا
، غيـــر أنهـــم غيـــر متمكنـــين مـــن اســـتخدام اســـتخدام الحاســـوب فـــيحســـنة  يمتلكـــون قـــدرات فهـــم

للبريــــد  معظمهــــم عــــدم امــــتالكضــــافة إلــــى باإل. يواجهــــون بعــــض الصــــعوباتأيــــن  ؛اإلنترنيــــت
  .متمكنين من استخدامهمتلكوه فهم غير إاإللكتروني وٕان 

، ضـعفا تطـوير العـاملين لمهـاراتهم الخاصـة ومعـارفهمأو الـتعلم الـذاتي يعـرف معيـار  :رابعـا
يرغبـــون فـــي مهـــم ظأن مع مـــعلمهنـــة، ازمـــالء  مـــع واصـــل والتعـــاونتام اإلنترنيـــت للســـتخدفـــي إ

ا اســـتخدام اإلنترنيـــت لتطـــوير مهـــارات العمـــل عنـــدهم، وهـــم يســـعون لتحســـين مســـتواهم فـــي هـــذ
  .في المجال المهني اتوظيفو  ااستخدام ؛المجال
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 ةخامت

إن المدخل التقليدي لإلدارة بمراحله المختلفة أصبح غير قادر بسماته وخصائصه على 
الوقوف أمام تلك التحديات التكنولوجية والمعلوماتية والتكتالت المكتبية وغيرها، من هنا ظهر 

وما يرتبط معرفة البشرية يقوم على اإليمان بأن ال معرفةفلسفي جديد أطلق عليه إدارة الفكر 
والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة  .المكتبة مثل مفتاح نجاحات وممارسات تيسلوكبها من 
أين موقع مكتباتنا الجامعية الجزائرية من هذه الفلسفة الجديدة والتي تحمل معها : اليوم

  ز؟ومفاتيح النجاح والتميّ  بالتأكيد أسرار

هي سلوك وثقافة على مستوى القائد واألفراد بل فعمليات قبل أن تكون فإدارة المعرفة 
هو قرار استراتيجي بال شك إدارة المعرفة والتفكير في تحقيق  ،ككل مكتبةال وعلى مستوى

ولكن التفكير والرغبة  ،وللمجتمع كتبة الجامعيةمكسبًا لإلدارة وللم، التفكيري ويعتبر هذا النمط
  .عند العاملين بالمكتبة والء وتضحية، ئًا البتة إذا لم يصاحبه استعداديعني شي والطموح ال

في المنظمات االقتصادية،  هتطور كان ّدة مجاالت، و يشمل عمعرفة حقل جديد الإدارة 
والفكر  باألسلو أما في مؤسسات التعليم العالي والمكتبات الجامعية فما زال تطبيق هذا 

منتشر خاصة في بالدنا العربية والجزائر خصوصا، ما جعلنا نخوض في هذا  راإلداري غي
تحقيق ل ؛البحث محاولين تأسيس اللبنة األولى لتطبيق إدارة معرفة في المكتبات الجامعية

ومن ثم وضع  ،وتسجيل اسمها ضمن قائمة مؤسسات المعلومات الناجحة ،التنظيمية هاأهداف
ومهما يكن فإن معرفة بيت الداء أو المشكلة واإلحساس بها كما  .أقدامها على سلم النجاح

يقال هو بداية التوجه نحو الحل ومن ثم جاءت دراستنا هذه في محاولة لتقصي مدى 
هذه الدراسة التي خصلت إلى مجموعة  .لتبني إدارة المعرفة أحمد عروة .إستعداد مكتبة د

المحدد  إستعداد المكتبات إلدارة المعرفةلتقييم نموذج بناء تم ذلك بعد بو  ،ائجمن النت
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مدى توفر ممكنات و لمكتبة للتعرف على الوضع الحالي اوالذي مكننا من تقييم لمؤشرات ال
  :ما يليوهي ك. إدارة المعرفة فيها

مــؤهالت إفترضــنا أن  نفــي مــا يخــص الفرضــية االولــى والمرتبطــة بــالممكن األول؛ أيــ :أوال
أي أن  .المكتبـة نحـو تشـارك المعرفـة ثقافـةتوجيـه ممـا سـيعرقل  متوسـطةة التنظيميـة قيادال

حيــث أن  ،غيــر أن الواقــع غيــر ذلــك .]3.40و 2.60[المتوســط الحســابي ســيقع فــي المجــال 
��.�  وبلــغ ]4.20و 3.40[وقــع فــي المجــال  المتوســط الحســابي

�
 0.82. قــدرهإنحراف معيــاري بــ

تمكنهــا مــن توجيــه ، ممــا يجعلنــا نحكــم بــأن المكتبــة تمتلــك قيــادة تنظيميــة بمــؤهالت حســنة
  :وعليه يوصف هذا الممكن بأن .العمل الجماعيالمكتبة نحو التشارك و  ثقافة

لـــذا يجـــب  حـــس اإلبـــداع همفقـــديلقيـــادة التنظيميـــة ا فـــي أعـــينلمكتبـــة لالعـــالي  مســـتوىال �
صــفة  رغم تــوفرفــالمفقــودة، الجاذبيــة الشخصــية كمــا يجــب اإلنتبــاه إلــى  اإلنتبــاه لــذلك،

  .لخوض مبادرة إدارة المعرفة حاجز يجب تجاوزهشكل فذلك سي .اإلقدام
تحديــد فيمــا يخــص باإلتصــال المؤيــد والــداعم عنــد القيــادة،  المتعلقــةالمــؤهالت الحســنة  �

، المقبولـــة اإلصـــغاء والـــتفهمعلـــى ة قـــدر الرؤيـــة ورســـالة المكتبـــة ونشـــرها عنـــد العمـــال، و 
  . المناسبو تقديم التوجيه اإليجابي و 

إمتالك بــهتمــام باإللمــؤهالت الحســنة فــي كســب القــوة والنفــوذ عنــد القيــادة التنظيميــة، ا �
  .مستوى تفويض السلطة متوسطو  ؛القادة كقدوةيجب التأكيد  ،ينمتمكنعاملين 

عبر حسن القيام بـدور المشـجع  ين،المؤهالت الحسنة للقيادة في تحقيق الدافعية للعامل �
لثقافــة التشــارك المعرفــي والعمــل الجمــاعي، وكــذا اإلهتمــام بــروح اإلبــداع ودعــم عمليــة 

  .التكوين المستمر 
؛ حيث تتجه المكتبة دوما نحو تطبيق إمتالك قيادة المكتبة لفكر تغييري حسن جدا �

 .المكتبة ومواكبتها للتغييراتوكذا المسار الحسن لتطور ، التجارب واألفكار الجديدة
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ثقافة في ما يتعلق بالفرضية الثانية والمرتبطة بالممكن الثاني؛ فقد إفترضنا أن ال :ثانيا
أي أن المتوسط الحسابي . إدارة المعرفةمع مبادئ بشكل جيد  وافقةتت مكتبةنظيمية للتال

توسط الحسابي في الموقع حيث  ،غير أن الواقع غير ذلك .]05و 4.20[سيقع في المجال 
��.�وبلغ  ]4.20و 3.40[المجال 

�
مما يجعلنا نحكم بأن المكتبة  0.93 قدرهإنحراف معياري ب 

وعليه يوصف هذا  إدارة المعرفة،مع مبادئ متوافقة بمستوى حسن تنظيمية  ثقافةتمتلك 
  :الممكن بأن

، العـــاملين يســـود مســـتوى حســـن مـــن الثقـــة بـــينفـــي مـــا يخـــص القـــيم التنظيميـــة للمكتبـــة  �
  .الشعور بأهمية التعلم والتكوين المستمرينو ، لبعضهموالء الو 

اإلنتمــاء للمكتبــة والحــرص بشــعور ال؛ بةهم حســناتالعــاملين بالمكتبــة وٕاســتعداد اتإتجاهــ �
  . روح العمل الجماعي والتعاون مع اإلخرينمع قوة  .على البقاء

حســـن األخـــذ بالمبـــادرة فـــي البحـــث عـــن  االســـلوكيات التنظيميـــة بالمكتبـــة، يغلـــب عليهـــ �
  .الحسنة بتقبل تنوع األفكار كمتطلب لإلبداعتهم قناعو . المعلومات واألفكار الجديدة

عند  هموتقدير  همشكر مع حسن . العاملين العدل بينلتوفر  ةحسن تنظيمية سياسات �
  .ألخطاءا إضافة إلى عدم تعرضهم للعقاب عند ارتكاب. تقديمهم إلنجازات قيمة

في ما يتعلق بالفرضية الثالثة والمرتبطة بالممكن الثالث؛ فقد إفترضنا أن العمليات  :ثالثا
أي أن المتوسط الحسابي . ا متوسطا في دعم ثقافة التشارك المعرفيتلعب دور نظيمية تال

حيث أن المتوسط الحسابي وقع في المجال  مختلفالواقع و ، ]3.40و 2.60[سيقع في المجال 
��.�وبلغ  ]4.20و 3.40[

�
نظيمية تبأن العمليات ال قولمما يجعلنا ن 0.99 قدرهإنحراف معياري ب  

  :نوبتفصيل أكثر فإ .في دعم ثقافة التشارك المعرفي لى حد ماإ حسنا اتلعب دور بالمكتبة 

الهتمــام بصــرامة لمتوســط المســتوى الف متوســط؛  المســتوى المعرفــي والمهــاري للعامــل  �
  .يتطلبان إعادة نظر .وسياسة التدريب سيئة .التوظيف اختبارات
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أهــــداف ومهــــام المصــــالح واضــــحة فمســــتوى الــــوعي الــــوظيفي عنــــد العــــاملين حســــن،  �
لعـــاملين ل الجيـــدة معرفـــةالو  .ةفـــو معر  هموٕاحتياجـــات حـــددمالمســـتفيدين جمهـــور و ، للجميـــع

  .بحدود مهامهم، ومستويات األداء المطلوبة منهم
وذلــــك بحســـــن  .تتـــــيح للعــــاملين جمــــع المعلومــــات الشــــبكات التنظيميــــة غيــــر الرســــمية �

إضــافة إلــى خــرائط المعرفــة .بحــثالاعتمــادهم علــى عالقــاتهم غيــر الرســمية فــي مســار 
 . جيد عندهم فة بشكلمعر ال

نظم وٕاجراءات العمل بالمكتبة تيسر العمل وتقلـل جهـد العامـل ولكـن بفعاليـة متوسـطة،  �
اإلجــراءات  مرونـة تبقـى. لحسـنة لفعاليـة تصـميم وتنفيــذ العمليـات بالمكتبـةالدرجـة امـع ف

 .مقيدة ووفي حاجة لتبسيط أكثر

ــا دعــم أن بــ؛ فقــد إفترضــنا رابــعبــالممكن العلقــة والمترابعــة الفرضــية الخــص أمــا فيمــا ي :رابع
أي أن المتوســط . ضــعيف فــي المكتبــة يالمعرفــلعمــل الجمــاعي والتشــارك ل ةتكنولوجيــالبنيــة ال

 2.60[أن المتوســط الحســابي وقــع فــي المجــال مــع ، و ]2.60و 1.80[الحســابي ســيقع فــي المجــال 

��.�وبلــغ  ]3.40و

�
معيــاري النحــراف بمعنــى أنــه فــي مجــال المســتوى المتوســط؛ إال أن قيمــة اإل  

بنيــة الأن ، تزيــد مــن إضــعاف التقيــيم؛ بحيــث والدالــة علــى التذبــذب وعــدم التأكــد 1.28 &��ـ ةقــدر الم
 .التشــارك المعرفــيللعمــل الجمــاعي و  هــادعم إســتغالل وعــدم فعــال تعــرف ضــعف ةتكنولوجيــال

  :وبتفصيل أكثر فإن

تقبـــــل العـــــاملين لتبنـــــي تكنولوجيـــــا المعلومـــــات الداعمـــــة للتشـــــارك المســـــتوى المتوســـــط ل �
ـــــر مطمـــــئن بنجـــــاح تطبيقهـــــ ـــــة غي ـــــتعلم بالمكتب وضـــــمان فـــــي المســـــتقبل  ا المعرفـــــي وال

 .االستخدام الفعلي لها
فهـي  ها؛وٕاسـتغالل هـاسـوء توزيع مع ،بنية تحتية مقبولة لتكنولوجيا المعلومات واالتصال �

إعادة النظر فـي كما يجب . من قبل العاملينالشبكة المحلية تعرف محدودية إستغالل 
 .االتصال بشبكة اإلنترنيت من المكاتبتوفر عدم 
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مــع أنهــم يحســنون اســتخدام . العــاملين بالمكتبــة فــي تكنولوجيــا المعلومــاتضــعف تحكــم  �
، مـا يـدعو لبريـد اإللكترونـيواأنهـم غيـر متمكنـين مـن اسـتخدام اإلنترنيـت  إال الحاسوب
 .التركيز على التكوين على هذه المهاراتإلى 

 مــع ناإلنترنيــت للتواصــل والتعــاو ال يســتغلون فالعــاملون الــتعلم الــذاتي ضــمن نشــاطات  �
فـي  هوتوظيفـ هاسـتخدامهذا الوضع بتعلم لتحسين ي سعالعليهم  ا يلزمم .زمالء المهنة
  .المجال المهني

مستوى نتائج جزئية، فيمكننا القول بأن الدراسة من  أفرزتهوما ا سبق وعلى ضوء م

وقريب من  متوسطفوق ال أحمد عروة الجامعية لتبني إدارة المعرفة. إستعداد مكتبة د

 3.40[الذي وقع في المجال الممكنات وذلك إستنادا إلى المتوسط الحسابي لمجموع . الحسن

��.�بلغ و  ]4.20و

�
إال أنه قريب  1.1ومع أنه لم يبلغ القيمة  ،1.005 قدرهإنحراف معياري ب   

ممكنات إدارة التحفظات في ما يخص مستوى  بعضوجود  ىوكل ذلك يشير إل .منها
   .والتي يجب أن تأخذ بعين اإلعتبار في مرحلة التطبيقالمعرفة بالمكتبة، 

من خالل وضع  ؛ةالمكتبهذه في المعرفة  طبيق إدارةتملحة إلى  اآلنالحاجة وتبقى 
 ،معرفةإدارة الة تبني مبادر توجه الجاد نحو يجب ال ذإ .لتحقيق ذلك إسترتيجية طويلة المدى

عكس ني مما .تحقيق التميزل إستراتيجيةوسيلة  التي تتعاظم أهميتها يوما بعد يوم إذ تعتبرو 
مكانة مرموقة في ظل مجتمع  ٕاحتاللهاالجامعية و أحمد عروة . دمكتبة ايجابيًا على نجاح 

التي تترفع  ،الطموحة كتبات الجامعيةلكل الم هدفاً إدارة المعرفة صبح ت يجب أنبل  .المعرفة
قتصاد االمشرف بمنظور العصر وديناميكية  المستقبل إلىوتنظر  أقدامهابنظرها عن مواقع 

  .الحديث معرفةال

مفهوم  تركز على أنها إدارة المعرفةيميز نظريات ونظم وآليات  ما أهم أنومن المؤكد 
د في اواإلعتم ،التركيز على اإلبداع والتعلم المنظميوالتطوير من خالل  البقاء واالستمرار

 إدارة المعرفة أناثبت الواقع والتجربة  ولقد .ذلك على التشارك المعرفي والعمل الجماعي
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السالح الذي يمكن التعامل بواسطته مع  ؛والمهنية العلمية وأصولها وأبعادهابمفهومها 
المعلومات بما فيها المكتبات الجامعية  ؤسساتم ساعدسيوالذي  ،مستجدات العصر وتطوراته

على كسب السباق والرهان ومن ثم التربع على قاعدة صلبة من شأنها أن تؤثر وتغير الكثير 
  .على صعيد العلم والمعرفة المستقبلية

مـا هـو دورنـا  .طـرح علينـا عـدة تسـاؤالت كمختصـينيي بالدنـا فواقع المكتبات الجامعية و 
وتواكـب مـا تـدفع أن تسـتمر بـتباتنـا الجامعيـة نـا أن نسـاعد مكوكيـف ل؟ اقـع هـذا الو في تحسين 
القرن الحـادي والعشـرين؟ ومـا  أعتابو عصر المعرفة حملها يتي متالحقة الالتغيير البه أمواج 

هو الطريق األنجع للوصول بمكتباتنا الجامعية إلى مصاف المكتبات العالمية ومـن ثـم تحقيـق 
  .رسالتها السامية؟

مهتمين بمجال إدارة المعرفة في مراكز العلومات والمكتبات سيظل يشغلنا  وكمكتبيين
كيف يمكن تحسين البيئة الداخلية : سؤال يعتبر على األقل بالنسبة لنا في غاية األهمية وهو

وما هي  لمكتباتنا الجامعية الجزائرية من أجل إرساء إدارة  المعرفة كفكر ومنهج إداري؟
إن هذا التساؤل وغيره يجعل من هذا الموضوع مجاال خصبا  لذلك؟ اإلستراتيجية المناسبة

للبحث والدراسة، ويأخذ عدة أبعاد وزوايا يجب معالجتها وأخذها بعين االعتبار كي تتمكن 
  .مكتباتنا الجامعية من مواجهة تحديات العصر وتجد لنفسها مكانا في ساحة المنافسة

بأسلوب بسيط الموضوع، عرض هذا ي رجو أن نكون قد وفقنا ف، فنوخالصة القول
مدى توفر المكتبة عن قعية ، ويعطي صورة وااتهبسمن ماليزيل ولو جزء يسير وواضح، بما 

عمل هذه الدراسة ما هي إال علما أن  .محل الدراسة على ممكنات تطبيق إدارة المعرفة فيها
مازال بذلك الموضوع و  ،أولي وخطوة أولى نحو التطبيق الفعلي لمبادرة إدارة المعرفة فيها

زخما عالميا كبيرا متناميا يشهد إدارة المعرفة من جهة، ومجال مفتوحا لمواصلة البحث فيه 
   .دراسةمن جهة أخرى، يجعل الخوض فيه يأخذ أوجها جديدة في كل 
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  وزارة التعليم العايل و البحث العلمي
  –قسنطينة  –جامعة منتوري 

  قســم علـــم املكتبــات                كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية
  

  استبيان

  بغرض

   ةأمحد عرو.تقييم استعداد مكتبة د

  لتبين إدارة املعرفة 
  

  يف إطار مذكرة لنيل درجة املاجستري يف علم املكتبات 
  ختصص أنظمة املعلومات وإدارة املعرفة 

  

  

  ـــــــــــــــ  مالحظة هامة  ـــــــــــــــ

 لتطبيـق   مبكتبتكم،دف هذه االستمارة إىل تزويدنا باملعلومات؛ واليت ستساعدنا يف تعريف مكامن القوة
وتغطي االستمارة عدة جوانب تتضمن؛ رسالة مكتبتكم، ثقافة العمل السائدة بينكم، . مبادئ إدارة املعرفة

  ....،فهمك لوظيفتك، تعاملك مع تكنولوجيا املعلومات

  .ليس من ضرورة أن تكون لديك خلفية حول إدارة املعرفة، أو أن تقوم بأي حتضريات لإلجابة

نرجو  .علومات قيمة سوف تثري أداة هذه الدراسة؛ بوصفكم أحد العاملني باملكتبةألمهية ما لديكم من م
، علما بأن )عما هو كائن ال ما تريده أن يكون( منكم اإلجابة على كافة عبارات االستمارة بدقة وعفوية 

  .كون سري وإلغراض هذه الدراسة فقطيما يقدم من معلومات س

�������WWWWא�������א�������א�������א� �� �� �� �


�Kد�K ����א��������א���

����WWWWאد�א��������אد�א��������אد�א��������אد�א����� �� �� �� �

������������� ��!�"�� 
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  إن سريتكم الذاتية عامل مهم جدا يف حتديد السمات الشخصية و املهارية لعمال املكتبة 
مع ملء الفراغات مبا ترونه مطابقاً  أمام اخليار املناسب،) �(اإلجابة على األسئلة التالية بوضع عالمة ..رجاء 

  .يف ذلك الدقة للواقع ، متوخني
    

ـة 
ـاق

بط
ث
حو
املب

  

صية
شخ

ال
  

  ذكر              أنثى:  اجلنـس 

  سنة: ..... العمر بالسنوات

يفة
وظ
ال

  

  ...عون... ،.آ.، عون تفين، مهندس إ.م.، مساعدم.متصرف، ملحق م: مثال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :الرتبة اإلدارية

  ...اإلعالم اآليل...الرقمية.م...الدوريات... إدارة، اإلقتناء، معاجلة،: مثال  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :املصلحة احلالية

ربة
اخل

  

  نعم               ال: سبق وعملت مبصاحل أخرى

  )مل كسور السنة سنوات3: مثلعدد سنوات العمل، (سنة  . . . . . . .:أعمل ذه املكتبة منذ

  )مل كسور السنة سنة11: ، مثلجمموع سنوات اخلربة(سنة  . . . . . . .:منـذ) املكتبات(أعمل يف هذا اال 

ت
هال
املؤ

  
  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :والتخصص) املستوى الدراسي(الشهادة 

  .إبتدائي... متوسط...ثانوي... ، تقين ساميDUEAآيل، ليسانس إدارة أعمال،.مهندس إ مكتبات،.ليسانس ع،...DSB،...ماجستري: مثال

  دورة . . . . . : عدد الدورات التدريبية اليت اشتركت فيها
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  االستمارةمصطلحات 

  إدارة املعرفة

وهذه املعرفة هي اخلربة والتجارب، ومعلوماتك . واخلدمات األداءببساطة هي إجياد املعرفة و مشاركتها وتطبيقها لتحسني  
، وكل املعلومات اليت تستخدمها يف األخرىاجلامعة، املكتبة، املصاحل، زمالء العمل، املستفيدين، اخلدمات، املكتبات : حول

  .مهامك أداء

  التشارك والتعاون

من خالل تبادل األفكار واملعلومات لصقل معرفتـهم  ، االهتماماتيتم بني شخصني فأكثر يعملون مع بعضهم أو هلم نفس 
  . إطار حتقيق أهداف املصلحة يفاجلماعية ومهارام وخربام 

  

  قتك على كل عبارةفحدد إجاباتك من خالل سلم التقييم املتوفر أمام كل عبارة، واجلدول أدناه يوضح معىن درجات موا

  ...التطابق التام معأي ...بالتأكيد أوافقدائما و نعم،  أوافق بشدة

  أي قبول مع مالحظات أو شرووط ...أوافق بتحفظ على...نعم ولكن  موافق

  .لم أكون رأيا بعد...  ، ال تنطبق معي... لم أفهم  رمبا

  أي رفض مع مالحظات أو شرووط ...أرفض بتحفظ على...ال ولكن  معارض

  ...معتام التناقض الأي ... ال،أبدا وبالتاكيد أرفض  أعارض بشدة
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  القيادة: احملور األول 

القائد هو مديرك ومسؤولك ورئيسك هو صاحب النفوذ والتأثري على مكتبة ا أفراد ومجاعـات وفـرق عمـل    
يسعى لتحسني . يسعون إىل تطوير قدرام، ويقع عليه عبء تصميم اإلستراتيجيات وحتديد الدور املنوط بكل فرد

  فما هي درجة توافق العبارات التالية مع ما يتوفر يف قيادة مكتبتكم؟.أداء املنظمة وتطوير

مز
لر

ا
  

  العبـــــــــــــــــارة

  سلم التقييم

دة
ش

ق ب
واف

أ
  

فق
وا

أ
ـا  

ـم
رب

  

ض
ار

أع
دة  
ش

ض ب
ار

أع
  

            .رؤية ورسالة  املكتبة تشيد بأمهية األفراد يف حتقيق متيز اخلدمات  1ق

            .اخلربات واستقطاب الكفاءات هدف إستراتيجي احملافظة على  2ق

            حناول تطبيق التجارب واألفكار اجلديدة، مع تفاؤلنا بنجاحها  3ق

            .للتغريات التكنولوجية احلديثة ًنطور يف أنفسنا وخدماتنا مبا جيعلها مسايرة  4ق

            واملعارفأرى يف املسؤول القدوة يف العمل، ويف تشاركه باملعلومات   5ق

            .عالقايت مع املسؤول املباشر جيدة ، فهو يفهمين ويصغي يل  6ق

            .تشجيع املكتبة تبادلنا لألفكار واخلربات وتدعم العمل اجلماعي  7ق

            .تفتح املكتبة الفرص لإلبداع واالبتكار، وتشجع التكوين املستمر للعاملني  8ق

            .، فأقوم ا على أحسن وجهاملباشر رئيسيهام أكلف ببعض م  9ق

            .يبادر املسؤول  بتقدمي النصيحة، ويوجهين يف أداء مهامي  10ق

  .أمام اخليار املناسب )�(ضع عالمة و .اثنتنيصفة من بني كل  اخترلك املباشر ؤوواصفا مس

1  2  3  
  متواضع    مقدام   �  متعاون   
  شخصية جذابة  �  عقالين    مبدع  �
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  الثقافة: احملور الثاين

ما هي جمموعة القيم واملبادئ املشتركة اليت حتكم العالقات بني فريق عمل مكتبتكم، وترتبط بطريقة ممارسة النشاطات 
  .والسلوك العام باملكتبة

  

رمز
ال

  

  العبـــــــــــــــــــــارة

  سلم التقييم
دة

ش
ق ب

واف
أ

  

فق
وا

أ
ـا  

ـم
رب

  

ض
ار

أع
دة  
ش

ض ب
ار

أع
  

  .عملت يف هذه املكتبة وسأبقى ألن طموحايت ستتحقق هنا  01ث
  

        

  02ث
أمسع قصص عن أشخاص قاموا مببادرات وإجنازات خلدت أمساءهم بني فريق 

  .العمل

  
        

  من يوم آلخر يأخذ التعلم والتكوين األولوية يف حياتنا رغم ضغط العمل  03ث
  

        

  . نبحث عن املعلومات واالفكار اجلديدة أينما كانت  04ث
  

        

            يسود مستوى عايل من الثقة بني أفراد املصلحة  05ث

  أميل إىل التعاون مع اآلخرين يف تأدية املهام                             06ث
  

        

    . نقدم االنتقادات على أفكارنا ونتقبلها بكل حرية فيما بيننانطلب و  07ث
        

  .يرجع الشكر والتقدير لصاحب الفكرة أو اإلجناز ال أحد آخر  08ث
  

        

  أمسائنا ورتبنانقيم على أساس أفعالنا ال على أساس   09ث
  

        

  ال نعاقب على ارتكاب األخطاء ولكن نعاقب على تكرارها  10ث
  

        

  بكلماتك اخلاصة كيف تصف ثقافة وسلوك فريق عمل املكتبة باملكتبة ؟

التشارك يف كل شيء، التعاون عند الضرورة، نتقبل بعضنا ألنه جيب : تتميز ثقافة العاملني باملكتبة عموما ب: مثال(
  .....) علينا ذلك، حنن يف صراعات دائمة،

............................................................................................................

............................................................................................................
.............................................................................................
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  العمليات: احملور الثالث 

تصميم وتنفيذ كيف ترى النسق االتصايل بني مستويات اإلدارة ومدى مرونة اهليكل التنظيمي، وما يرتبط ا من طبيعة 
وتوظيف وتدريب وإجراءات ونظم من سياسات . ساسيةاأل التقدمي خدماكتبتكم العمليات اليت تستخدمها م

  ...احلوافز

  العبــــــــــــــــــــــــارة  الرمز

  سلم التقييم

دة
ش

ق ب
واف

أ
  

فق
وا

أ
ـا  

ـم
رب

  

ض
ار

أع
دة  
ش

ض ب
ار

أع
  

            حمدد واحتياجام معروفة بني فريق العمل باملكتبة" مجهور املكتبة"  01ع

            . أهداف ومهام مصلحيت واضحة ومفهومة من قبل مجيع العاملني باملكتبة  02ع

            أعرف حدود مهامي مبا يتطلبه املنصب وما يتطلع إليه رئيسي  03ع

  04ع
مجيع العمليات واضحة وموزعة بشكل منطقي يضمن تدفق سهل 

  .للمعلومات بني املصاحل
          

            خضعت الختبار صارم عند التوظيف  05ع

  06ع
شاركت بدورات تتوافق واحتياجايت يف التكوين، وتتماشى  مع أهداف 

  .املكتبة
          

  07ع
أعتمد على عالقايت غري الرمسية مع باقي الزمالء للوصول إىل املعلومات 

  واملعرفة
          

            .عندما أحتاج معلومات معينة أو حل ملشكلة أعرف بالضبط من أقصد  08ع

            اإلجراءات لتسريع تنفيذ املهامأجتاوز بعض   09ع

            إختاذ القرارات يتم ببساطة وسرعة، متجاوزة العوائق اإلدارية البريوقراطية  10ع

  بكلماتك اخلاصة كيف تصف العمليات واهليكل التنظيمي للمكتبة ؟

  ....التعليمات، الرمسية، وجود بطل واحد، مرونة السيطرة، دفن املواهب،بسيطة، مفهومة للجميع،  :مثال(

............................................................................................................

............................................................................................................

......................................................................................................
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  تكنولوجيا املعلومات: احملور الرابع

مدى توفر وإستخدامكم للوسائل والتقنيات البسيطة أو املعقدة يف البحث ومجع وإعداد املعلومات وتوصـيلها بـني    
  .واليت من شأا حتسني قدرة العاملني على االتصال ببعضهم ...األجهزة واألشخاص واملكتبات،

رمز
ال

  

  العبــــــــــــــــــــــــارة

  سلم التقييم
دة

ش
ق ب

واف
أ

  

فق
وا

أ
ـا  

ـم
رب

  

ض
ار

أع
دة  
ش

ض ب
ار

أع
  

            .ال أواجه صعوبات يف استخدام احلاسوب  01ت

            .ال أواجه صعوبات يف استخدام اإلنترنت  02ت

            .أملك بريد إلكتروين، وال أواجه صعوبات يف استخدامه  03ت

            .أملك حاسوب خاص يف مكان عملي  04ت

            .احلاسوب متصل بالشبكة حملية  05ت

            .أملك احلق يف الولوج إىل شبكة اإلنترنيت يف املكتبة  06ت

استغالل شبكة حملية للوصول إىل  البيانات واملعلومات  يف املصاحل األخرى   07ت
  . حيسن ويسهل علي القيام مبهامي

          

            إستغالل اهلاتف أو شبكة حملية لالتصال فيما بينا يوفر عناء التنقل بني املصاحل   08ت

            .أعمل على استخدام الربيد اإللكتروين لالتصال بزمالء يل يف املهنة  09ت

            .أسعى إىل توظيف اإلنترنيت يف تطوير مهارايت وأدائي لوظيفيت   10ت

  

  استغالل التكنولوجيا يف مكتبتكم ؟بكلماتك اخلاصة كيف تصف 

ترف زائد، سعي وراء املستحيل، نتخوف منها، حنن  سهلة اإلستخدام،نطمح للمزيد من التطور، توزيع عادل،: مثال(
  ....أحسن هكذا

............................................................................................................

............................................................................................................

...................................................................................................
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  السنوات النهائية قسم علم المكتبات المتربصين بالمكتبةإستمارة خاصة بطلبة 

  أمحد عروة، والذي عايشت فيه عن قرب فريق العمل باملكتبة، فكيف كان تعاملهم معكم؟. خالل تربصك مبكتبة د
  فيهم؟ -املضمنة يف العبارات أدناه –وما مدى توفر الصفات  

رمز
ال

  

  العبــــــــــــــــــــــــارة

  التقييمسلم 

دة
ش

ق ب
واف

أ
  

فق
وا

أ
ـا  

ـم
رب

  

ض
ار

أع
دة  
ش

ض ب
ار

أع
  

            .يبادرون اىل مشاركيت خبربم وآرائهم، حىت قبل أن أسأل  01ث

            .أحسست بأين مكتيب معهم ولست طالبا متربصا  02ث

            .يصغون آلرائي وتناقش جبدية  03ث

أمساءهم بني مسعت قصص عن أشخاص قاموا مببادرات وإجنازات خلدت   04ث
  .فريق العمل

          

            .مييل العاملون اىل التعاون مع بعضهم يف أداء مهامهم  05ث

            .يثين اجلميع على جهود زمالئهم وخاصة املُجدين يف حضورهم وغيام  06ث

            . وضحت يل رسالة املكتبة ورؤيتها   07ق

            .قدوة هلميثق العاملون يف املسؤول األول ويعتربونه   08ق

              .عرفت يل أهداف كل املصاحل واإلقسام  09ع

  10ع
            .عرفت يل حدود مسؤولية كل العاملني يف املصاحل اليت عملت فيها

مل أكرر أعمال مصلحة يف مصلحة أخرى، فجميع العمليات موزعة بشكل   11ع
  .  منطقي متسلسل

          

كانت اإلجراءات والتعليمات مرنة وميكن تعديلها أو جتاوزها يف احلاالت   12ع
  . اخلاصة

          

            .يكثر حترك العامون بني املصاحل يف طلب املعلومات أو املساعدة من بعضهم  13ع
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  لمكتبةمهندس اإلعالم اآللي باأسئلة المقابلة مع 
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 منتدى للنقاش بني العمال أو مع املستفيدين؟هل هناك  .8
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 كيف ترى املكتبة خالل ثالث سنوات قادمة؟ .9
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Abstract 

This study treated the level of working environment preparedness in Dr. Ahmed 
Erwa Academic Library of the Amir Abdul Kader Islamic Sciences University  
-Constantine-, to adopt knowledge management as an ideology, methodology 
and processes. That has been realised by testing the library workers' acceptance 
for some behaviors and practices, which are the indicators of readiness to 
knowledge management adoption  via one of the readiness assessment models 
for knowledge management, which is designed to coincide the specifics of the 
academic libraries. Our model based on four enablers which are: Organizational 
Leadership, Organizational Culture, Organizational Processes, Information 
Technology. The study concluded that: 
  

�  The qualifications of the library leadership are good and sufficient to 
guide the library toward a sharing culture.  

�  Organizational culture of the library is acceptable to coincide the 
principles of knowledge sharing and collective work.  

� Organizational processes in the library plays a rather good role in 
supporting knowledge sharing culture.  

�  Technological Infrastructure in the library does not support collective 
work and knowledge sharing, also has weakness in exploitation.  

 
 
 
Keywords:  
survey -  knowledge management - Organizational Leadership - Organizational 
culture - organizational processes - information technology - university libraries 
- constantine. 
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Résumé 

Cette étude traite l'objet de l'apprêt de l'espace de travail dans la bibliothèque 
universitaire Dr. Ahmed Erwa de l'Université des sciences islamiques Amir 
Abdul Kader - Constantine – pour l'adoptation de la gestion de connaissance 
comme idéologie, méthodologie et Processus. Et ceci a été réalisé par un test 
pour connaitre l' appréciation des travailleurs de la bibliothèque de certains des 
comportements et pratiques qui serts comme indicateurs d'adoptation de la 
volonté de gestion de connaissance, par le biais d'un des modèles d'évaluation de 
l'apprêt de la gestion de connaissance, conçues pour coïncider avec les 
spécificités de la bibliothèque universitaire. Concentrant sur quatre éléments  
sont: leadership de la bibliothèque, la culture organisationnelle, les processus 
organisationnelle et les technologies de l'information. L'étude a conclu a: 

� Qualifications possédées par la leadership de la bibliothèque sont bonnes 
et suffisante pour orienter la bibliothèque vers une culture de partage de 
connaissance.  

� La culture organisationnelle est bonne et acceptable dans la mesure de 
compatibilitée avec les principes de partage et l'action collective.  

� Les Processus organisationnelle joue un rôle bone pour soutenir la culture 
de partage de connaissance.  

� L'infrastructure technologique  Ne prend pas en charge l'action collective 
et le partage des connaissances, et connais la faiblesse de l'exploitation.  

 
 
Mots-clés:  
Etude pratique - Gestion de Connaissance - Leadership Organisationnel - 
Culture Organisationnelle – Processus organisation - Technologies de 
L'information - Bibliothèques Universitaires - Constantine. 



 

 

  المستخلص

التابعـة  الجامعيـة أحمـد عـروة. دجاهزية بيئة العمل في مكتبة  موضوعهذه الدراسة  عالجت
كفكـر ومنهجيـة  لتبنـي إدارة المعرفـة، -قسـنطينة – جامعة األمير عبد القـادر للعلـوم اإلسـالميةل

ات والممارســات يبعض الســلوكلــ ةالعــاملين بالمكتبــمــدى تقبــل  اختبــار، وتــم ذلــك عبــر وعمليــات
سـتعداد إلدارة االباسـتخدام أحـد نمـاذج تقيـيم ، لتبنـي إدارة المعرفـة االسـتعدادالتي تمثل مؤشرات 

: علـى أربـع ممكنـات هـي نيمركـز  .ت الجامعيـةفق مـع خصوصـيات المكتبـاتواالمعد ليالمعرفة، 
وقــد خلصــت  .معلومــاتالتكنولوجيــا  ،التنظيميــةعمليــات ال ،تنظيميــةالثقافــة ال، التنظيميــةقيــادة ال

  :أن الدراسة إلى

لتوجيـه ثقافـة المكتبـة نحـو التشـارك وكافيـة حسـنة  مكتبـةالة قيـادها ت التي تمتلكمؤهالال �
  .المعرفي

  .التشارك والعمل الجماعيع مبادئ م بشكل حسنتتوافق  مكتبةللالتنظيمية ثقافة ال �
فـــي دعـــم ثقافـــة التشـــارك  حســـن إلـــى حـــد مـــادور تلعـــب  مكتبـــةالالعمليـــات التنظيميـــة ب �

  .المعرفي
وتعرف  يالمعرفلعمل الجماعي والتشارك ال تدعم ا مكتبةالفي ة تكنولوجيالبنية ال �

   .استغاللضعف 
  

  :الكلمات المفتاحية

 -التنظيميـة  العمليـات –الثقافـة التنظيميـة  -القيـادة التنظيميـة –إدارة المعرفـة  -دراسة ميدانية 
   .قسنطينة – المكتبات الجامعية -تكنولوجيا المعلومات 


