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 املعرفت يف مكتباث اجلامعت التقنيت اجلنوبيت إدارةواقع تطبيق 
 

 عالء الدين طو ياسين المدرس.
 المعيد التقني في البصرة / الجامعة التقنية الجنوبية

Journalofstudies2009@gmail.com 
  الممخص:

المعرفة في مكتبات الجامعة التقنية الجنوبية ،  إدارةالتعرف عمى واقع تطبيق  إلىتيدف الدراسة 
التي تحول دون المعوقات الصعوبات و ، ثم التعرف عمى  المعرفة دارةإل األساسية وتحديد المتطمبات

ومسؤولي خدمات المعمومات والبالغ عددىم  مدراء المكتبات  . تكونت عينة الدراسة مناألمثلالتطبيق 
أستخدم المنيج ( فقرة .48االستبانة والتي تضمنت ) اعتمدتالدراسة  أىداف( موظف ولتحقيق 66) 

الوثائقي إلنجاز الجانب النظري ، والمنيج الوصفي التحميمي إلنجاز الجانب العممي . وتم استخدام 
التالية : التكرارات والنسب المئوية لمعالجة البيانات الشخصية ولئلجابة عمى  اإلحصائية األساليب

اري لمعرفة مدى ارتفاع او انخفاض أسئمة الدراسة أستخدم الباحث المتوسط الحسابي واالنحراف المعي
 ( .SPSS)ٍ  اإلحصائياستجابة افراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة بإستخدام البرنامج 

ت بات الجامعة التقنية الجنوبية جاءالمعرفة في مكت إدارةوبينت نتائج الدراسة ان ممارسة عمميات 
وان ىناك معوقات ( 1.56اف معياري )( وبإنحر  2.29بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي مقداره ) 

إلدارة المعرفة منيا عدم اىتمام اإلدارات العميا في الجامعة لمدور الحقيقي  األمثلتحول دون التطبيق 
المعرفة ، و االفتقار الى الدورات التدريبية  إدارةوالوعي بأىمية وفوائد  اإلدراكلممكتبات  ، وضعف 

 التكنولوجية .وورش العمل ، وضعف البنى التحتية 
وفي ضوء النتائج توصي الدراسة بتوفير الدعم االستراتيجي من قبل القيادات العميا في الجامعة . 

، وتوفير الدعم المالي البلزم الحواسيب ووسائل االتصال الداخميوتحسين البنى التحتية من اجيزة 
 .لمقيام بعمميات ومتطمبات ادارة المعرفة 

 )إدارة المعرفة ، المكتبات الجامعية( .الكممات المفتاحية : 
The reality of the application of knowledge management in the libraries 

of the Southern Technical University 

Instructor: Aladdin Taha Yassin 

Technical Institute in Basra / Southern Technical University 

Abstract: 

Animation to identify the reality of the application of the fees of the study 

sample of library and project officials (16) employees and to achieve the 

objectives of the study in an area that included (48) . 
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The port port to the blind side of the wide side. The following statistical 

methods were used: Using personal data, to answer the personal data, and to 

answer the study: the graph to calculate the arithmetic mean and the standard 

deviation to determine the extent to which the performance of the study 

subjects increased or decreased on the questionnaire items using the 

statistical program (SPSS). 

The results of the study in the field of knowledge management in the libraries 

of the Southern University showed a medium degree and an arithmetic mean 

of (2.30) and a standard deviation of (0.51) and the benefits of knowledge 

management, the lack of training courses and workshops, and the weakness 

of technological structures. 

In the light of the study, the study of the previous support by the senior 

leaders at the university. Infrastructure development of computers 

Keywords: (knowledge management, university libraries). 

 المقدمة :
 :المبحث األول  -1
 : الدراسةمشكمة  -1-1

موضوع إدارة المعرفة محل اىتمام الباحثين والمتخصصين في  إنمما ال شك فيو 
مختمف العموم والتخصصات من ضمنيا المكتبات ومراكز المعمومات ، حيث أصبحت 

وخدماتيا  أعماليامن االستراتيجيات التي تتبناىا مختمف المنظمات من اجل تحسين 
ن تراجع وتخمف اي وامن خبلل مساعدتيا في تنمية قدراتيا عمى مواكبة التطورات 

المعرفة سواء كان ذلك في خزن واسترجاع المعرفة او عدم  إدارةمؤسسة سببو سوء 
مشكمة الدراسة في في الوقت المناسب لممعنيين والمستفيدين منيا . وىنا تكمن  إيصاليا

المعرفة في مكتبات الجامعة التقنية الجنوبية  إدارةالسعي نحو معرفة مدى ممارسة 
تمك  ياالمعرفة من اجل التعرف عمى الصعوبات والمعوقات التي تواجي ارةإدلعمميات 

 نعكس سمبًا عمى تطورىا وتقدميا في مجال عمميا وخدماتيا المقدمة .تالمكتبات والتي 
 وتأسيسَا عمى ما سبق يمكن تمخيص مشكمة الدراسة باألسئمة التالية :

د المعرفة ، خزن واسترجاع المعرفة ) تولي إدارةما واقع ممارسة عمميات  -6-6
المعرفة ، نشر ومشاركة المعرفة ، تطبيق المعرفة ( في مكتبات الجامعة التقنية 

 الجنوبية .
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 .المعرفة في مكتبات الجامعة التقنية الجنوبية  إدارةما ىي متطمبات تطبيق  -6-2
 . التي تواجييا مكتبات عينة الدراسةما الصعوبات والمعوقات  -6-3
مكتبات عينة إدارة المعرفة في بدورىا ان تفعل وتطور ما التوصيات التي يمكن  -6-4

 . الدراسة
 
 :  الدراسة أىمية -1-2

المعرفة  إدارةالموضوع كونو يمقي الضوء عمى موضوع  أىميةالدراسة من  أىميةتأتي 
لذا يؤمل ان تساعد نتائج ىذه الدراسة مدراء مكتبات عينة في المكتبات الجامعية 

المعرفة ، والعمل عمى  إدارةالدراسة في معرفة مواطن القوة او الضعف في تطبيق 
تعزيز نقاط القوة وعبلج نقاط الضعف ، كما يؤمل ان تساعد ىذه الدراسة في ايجاد 

صيات لصانعي القرار لتو حمول لبعض الصعوبات التي تواجو تمك المكتبات ، وتقديم ا
المعرفة في مكتبات عينة الدراسة  إدارةفي الجامعة والتي قد تسيم في تحسين وتطوير 

 . 
 
 : الدراسة أىداف -1-3

 : إلىتيدف الدراسة 
المعرفة في مكتبات الجامعة التقنية  إدارةالتعرف عمى واقع ممارسة عمميات  -6-3-6

 الجنوبية .
 المعرفة في مكتبات عينة الدراسة . إدارةتحديد متطمبات تطبيق  -6-3-2
 .التعرف عمى المعوقات والصعوبات التي تواجو مكتبات عينة  الدراسة  -6-3-3
المعرفة في مكتبات  إدارة األمثلتقديم توصيات التي قد تسيم في تطبيق  -6-3-4

 الجامعة التقنية الجنوبية.
 
 : مينج الدراسة  -1-4

 : اآلتيةالمناىج  استخدمتالدراسة  أىدافألجل تحقيق 
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المنيج الوثائقي : إلنجاز الجانب النظري من الدراسة والمتمثمة في  -6-4-6
 الورقية وااللكترونية . واألجنبيةالمصادر والدوريات العربية 

 أكثر باعتبارهالمنيج الوصفي التحميمي : إلنجاز الجانب العممي من الدراسة  -6-4-2
قيد الدراسة  الظاىرةالمناىج المبلئمة لطبيعة الدراسة كونو يعطي صورة واضحة عن 

عطائيامن خبلل جمع البيانات وتصنيفيا ومعالجتيا  مما قدرا من التحميل والتفسير  وا 
 .النتائج  إلىيساعد عمى فيم الظاىرة والوصول 

 
 
 :  والعينة الدراسةمجتمع  -1-5

مكتبات الجامعة التقنية الجنوبية باالعتماد عمى ) دليل لتحديد مجتمع الدراسة تم حصر 
 من ( مكتبات واستبعدت 8(  وبمغ عدد المكتبات )  2126الجامعة التقنية الجنوبية ،

المعيد و كل من : ) الكمية التقنية اليندسية / ميسان ، الكمية التقنية / الشطرة الدراسة 
( يبين عدد المكتبات وتاريخ 6لجدول )التقني / القرنة ( لعدم وجود مكتبات فييا وا

 (1جدول )                                    تأسيسيا :
 مكتبات الجامعة التقنية الجنوبية عينة الدراسةيبين عدد 

تاريخ  مكتبات الجامعة التقنية الجنوبية ت
 التأسيس

 1973 مكتبة المعيد التقني / البصرة 1
 1979 العمارة مكتبة المعيد التقني / 2
 1981 مكتبة المعيد التقني / الناصرية 3
 1984 مكتبة المعيد التقني / الشطرة 4
 1994 مكتبة الكمية التقنية اليندسية / البصرة 5
 2118 / البصرة اإلداريةمكتبة الكمية التقنية  6
 2111 مكتبة الكمية التقنية الصحية 7
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 2114 مكتبة الكمية التقنية / ذي قار 8
 

الجامعة التقنية الجنوبية ، ومسؤولي خدمات  من مدراء مكتباتتكونت عينة الدراسة أما 
 اإلحصائي( موظف ، جميع االستمارات صالحة لمتحميل 66المعمومات والبالغ عددىم )

. 
 
 :وات جمع البيانات أد -1-6

 ىي : أقسام أربعة إلىوالتي تقسم  استبانو إعدادالموضوع تم  أدبياتبعد االطبلع عمى 
عينة  أفراد: السمات الشخصية : وىي عبارة عن خصائص  األولالقسم  -6

سنوات الخدمة (  وبــ) الجنس ، المؤىل العممي ، التخصص الدراسة والمتمثمة 
. 

( فقرة موزعة عمى 27المعرفة : ويتكون من ) إدارةالقسم الثاني : عمميات  -2
 ىي : أبعاد أربعة
 ( فقرات .5: توليد المعرفة ويضم ) األولالبعد 

 ( فقرات .6البعد الثاني : خزن واسترجاع المعرفة ويضم ) 
 ( فقرات .61البعد الثالث : نشر ومشاركة المعرفة ويضم )

 ( فقرات .6البعد الرابع : تطبيق المعرفة ويضم )
( فقرة موزعة عمى 62ويتكون من )المعرفة  إدارةالقسم الثالث : متطمبات  -3

 الين ىما : مج
مطمب تكنولوجي :  يتكون  -2( فقرات 6ب تنظيمي : ويتكون من )مطم-6

 ( فقرات .6من )
 ( فقرات .9المعرفة ويتكون من ) إدارةالقسم الرابع : معوقات تطبيق  -4

 : اإلحصائيةالمعالجة  -6-7
 في معالجة بيانات الدراسة ىي :  اإلحصائيةاستخدم الباحث مجموعة من الوسائل 

 : لمعالجة البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة . المئويةالتكرارات والنسب  -6
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 إدارةمحور عمميات  إبعادالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري : لمعالجة  -2
 إدارةالمعرفة ، محور متطمبات تطبيق ادارة المعرفة و محور معوقات تطبيق 

اع او انخفاض استجابة افراد وذلك لمعرفة مدى ارتفالمعرفة في تمك المكتبات 
 اإلحصائيالبرنامج  باستخدامعينة الدراسة عمى كل فقرة من فقرات االستبانة 

 ( وبذلك تكون الدرجات عمى النحو التالي : spssالمعروف )
 ( مؤشر غير متحقق . 6،67 -6المتوسط الحسابي الذي يقع بين ) -1
شر متحقق بدرجة مؤ  ( 2،34 – 6،67المتوسط الحسابي الذي يقع بين )  -2

 متوسطة .
 ( مؤشر متحقق بدرجة كبيرة . 3 - 2،34المتوسط الحسابي الذي يقع بين ) -3

 
 : الدراسات السابقة  -6-8
. استراتيجيات ادارة المعرفة ( 6)فيصل عموان الطائي و أميمة حميد العادلي  -6-8-6

المعرفة في المكتبات الجامعية العراقية : دراسة حالة  إلدارة األمثلستراتيجة واإل
-68. ص 2164،  36، ع 9مجمة العموم االقتصادية . مج  -لمكتبات جامعة كرببلء .

62  . 
المعرفة مع التعرف عمى ابرز نماذج  إدارةتيدف الدراسة الى التعرف عمى استراتيجيات 

ا في المكتبات الجامعية ، ومن ثم تطبيقي أىمية، فضبل عن تحديد ىذه االستراتيجيات 
 أداءوضع مقترحات تساعد عمى نشر واستخدام ىذا النوع من المعرفة لغرض تطوير 

الجامعية  اإلدارات إعبلمالمكتبات الجامعية العراقية ، لذلك توصي الدراسة بضرورة 
المعرفة لما ليا من دور في تطوير العمل في  إدارةألىمية تطبيق استراتيجيات 

مؤسسات التعميمية وبضمنيا المكتبات الجامعية ، مع وضع اطر تنظيمية ممزمة ال
من ىذه االستراتيجيات في المكتبات الجامعية ،  أكثر أوومحددة لتطبيق واحدة 

إلستراتيجية حسب مكانتيا و مواردىا وبما يتفق مع وضرورة اختيار ادارة المكتبة 
 و مخططة بشكل دقيق .سياسة الجامعة ، وان تكون قابمة لمتطبيق 
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. واقع تفعيل ادارة المعرفة في مجتمع المعمومات  (2)شادية سعداهلل عبداهلل  -6-8-2
 .  566-541. ص 2121،  58واالجتماع ، ع اإلنسانيةوالعموم  واآلدابمجمة الفنون  -.

تسعى ىذه الدراسة الى التعرف عمى الدور القيادي إلدارة المعرفة في مجتمع المعمومات 
المعرفة والتعريفات التي عُّرفت بيا بشكل عام ،  إدارةمن خبلل توضيح مفيوم 

وخزن وتنظيم المعرفة ومشاركة وتبادل المعرفة  وعمميات ادارة المعرفة من توليد المعرفة
يفية تطبيق ادارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات ، ، كما تناولت الدراسة ك

 أداء، وتوصمت الدراسة الى النتائج منيا : العمل عمى تحسين  الوصفي استخدم المنيج
المعمومة بأسرع وقت ممكن وبأقل جيد وان  إيصالالمكتبات ومراكز المعمومات في 

 مجتمعات التي توجد بيا . تقوم المكتبات ومراكز المعمومات بدور فعال اتجاه ال
 
تطبيق إدارة المعرفة في مكتبات الجامعات  – (3)السمير ، عمي حسين -6-8-3

،  األردنيةلجمعية المكتبات السورية : دراسة ميدانية .. بحث مقدم في المؤتمر األول 
 . 36، ص 2163/  36/61-29عمان 

 األفرادواقع متطمبات تطبيق إدارة المعرفة ومستوى فيم التعرف عمى الى تيدف الدراسة 
وذلك لتقييم مدى االستعداد إلدارة معرفة في مكتبات الجامعات السورية ، العاممين لم

المعرفة في تمك المكتبات ومدى ممارسة تطبيقيا وأثرىا عمى مستوى األداء وتحديد 
المعرفة من خبلل أربعة محاور ىي ) الثقافة التنظيمية ، القيادة  إدارةمتطمبات 

وخرجت الدراسة التنظيمية ، الموارد البشرية ، البنى التحتية لتكنولوجيا المعمومات ( 
بنتائج عدة منيا : ان المكتبات تشجع العاممين وتحفزىم عمى التعميم المستمر وخمق 

سة ان العاممين راضون عن العمل بروح معارف جديدة بدرجة متوسطة وبينت الدرا
 المكتبات تعمل عمى استقطاب الكفاءات بدرجة متوسطة . إدارةالفريق الواحد وان 

شراك  و أوصت الدراسة بإستحداث دائرة خاصة بإدارة المعرفة ضمن الييكل التنظيمي وا 
 المعرفة وعدم اقتصار األمر عمى فريق معين . إدارةالعاممين في عمميات 
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 المبحث الثاني  -2
 :مفيوم المعرفة  -2-1

تعرف المعرفة لغويا بأنيا معمومات او حقائق يمتمكيا الشخص في عقمو عن شئ ما 
 األفرادكل شئ ضمني او ظاىري يستحضره  أنيا، كذلك تم تعريف المعرفة عمى ( 4)

اما المعنى الفمسفي لممعرفة كما  (5)بإتقان او اتخاذ القرارات الصائبة األعمالألداء 
كما وردت .  (6)تصور مجرد واسع  أنيافيي تدل عمى  اإلغريقيةجاءت بو الفمسفة 

عن المعرفة منيا : ىي مزيج من المعمومات والخبرات المتراكمة والتي  إجرائيةتعريفات 
 يتجزأجزءًا ال عامًا لتقييم ودمج الخبرات الجديدة ، وغالبًا ما تصبح المعرفة  إطاراتقدم 

نماليس فقط من الوثائق ومستودعات المؤسسة ،  التنظيمية  اإلجراءاتتشمل  وا 
او انيا مجموعة من الخبرات والقيم والبيانات ( 7)والعمميات والممارسات وقواعد العمل 

معين ، والتي  أساسالمتضمن والمسممات البدييية القائمة عمى  واإلدراكالمرتبطة 
المناسبة والتي من شأنيا ان تساعد عمى تقييم  واألطرتجتمع معًا كي توفر الظروف 

 .  (8)الخبرات والمعمومات 
قد يمتزج مفيوم المعرفة لدى بعض الباحثين بمصطمحين آخرين ىما البيانات 

: ىي من ذلك لفيم طبيعة االختبلف بينيما فالبيانات  التوضيحوالمعمومات والبد من 
 .( 9) وىي غير مرتبة او غير معدة لئلستخدام وأرقامالمادة الخام والمسجمة كرموز 

اما المعمومات : ىي مجموعة من البيانات المنظمة والمنسقة بطريقة مناسبة بحيث 
والمفاىيم التي يمكن لمشخص من  األفكارتعطي معنى خاص وتركيبة متجانسة من 

 .( 61)الوصول الى المعرفة واكتشافيا 
المعرفة : فيي تجميع لممعمومات ذات معنى وداللة او الوعي المناسب من الدراسة  أما

 او الخبرة العممية التي اكتسبيا عبر الزمن والتي من شأنيا ان تغير سموك من يستقبميا

(66) . 
الحقائق واآلراء والخبرات والتجارب يرى الباحث المعرفة : ىي مجموعة من و 

والمعمومات التي يمتمكيا األفراد والمؤسسات وىي سر نجاح من يمتمكيا وال تكون ذات 
 عندما تطبق فعميَا . إالقيمة 
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 : المعرفة أنواع -2-2
المعرفة في تصنيف موحد لممعرفة  إدارةأختمف العديد من الباحثين والمتخصصين في 

 ( 62)عمى وجود نوعين من المعرفة ىما : ولكنيم اجمع معظميم 
صول والتي يمكن الو : وىي المعرفة المتاحة لؤلشخاص  المعرفة الصريحة -2-2-1

الييا عن طريق ما تحتويو الوثائق والمراجع والمصادر والتقارير ووسائط التخزين 
 أخرى إلىالرقمية ، ولذلك في معرفة سيمة الوصف والتحديد ويمكن تحويميا من لغة 

 بسيولة . األفراد إلى، وبناءا عميو فانو يمكن نقل المعرفة  آخر إلىومن شكل 
المعرفة الضمنية : وىي المعرفة القاطنة في عقول وسموك األفراد وىي  -2-2-2

تعتمد عمى الخبرة ويصعب تحويميا بالتكنولوجيا ،  أنياكما  ييية الحدس والبد إلىتشير 
وىي غير قابمة لمنقل والتعمم وال يمكن رؤيتيا او التعبير عنيا بسيولة ، بل تنتقل 

 بالتفاعل االجتماعي وتسمى بالمعرفة الممتصقة .
 . مفيوم ادارة المعرفة -2-3

تبعا لخمفياتيم الفكرية  المعرفة من مداخل ومنظورات مختمفة إدارةتناول الباحثون مفيوم 
، وانعكست تمك الى تعدد وجيات النظر وتنوع في التعاريف المقدمة والتي زادت 
الموضوع ثراء فمنيم من تناولو من منظور تقني او مالي او تنظيمي ، وىناك من نظر 

يمكن  اإلطارالفكرية ألداء المعرفة ، وفي ىذا  أووالسموكية  باألبعادييم عمى انو  إليو
 رض بعض وجيات النظر التي تناولت ىذا المفيوم :ع

نظامية من اجل توجيو نشاطات المنظمة لمحصول  إدارة أنياعمى  إلييافمنيم من نظر 
والجماعات  األفرادعمى المعرفة وخزنيا ومشاركتيا وتطويرىا واستخداميا من قبل 

 .( 63) المنظمة أىدافلغرض تحقيق 
اكتشاف  إلىمجموعة من المداخل والعمميات التي تيدف  بأنيا آخرونفي حين يراىا 
وبشكل يمكن معو انجاز قدر قيم ممموسة،  إلىممموسة  رية الغيرالفك وتحول الموارد

 .( 64)االيجابي في نتائج الميزة التنافسية  التأثيرممكن من 
 واألصولورقابة وتنسيق وتوليف المعرفة تخطيط وتنظيم  إنياعمى  إليياينظر  وآخر

اكتشاف وظائف المعرفة االيجابية  إلىالمرتبطة برأس المال الفكري والتي تيدف 
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الموارد البشرية من اجل تحقيق  إدارةالعمميات لغرض تعزيز  أنواعوالسمبية في مختمف 
 .(65)رسالة المنظمة 

 المتكامل والذي يعمل عمى اإلداريالمعرفة : ىو النمط  إدارةوىنا يجد الباحث بأن 
المعارف الصريحة والضمنية من جميع العاممين في المؤسسة بعد تنظيميا  استثمار

 خدمة لممستفيدين .  األساسية األعمالبشكل يضمن استخداميا وذلك لتحسين 
 . ادارة المعرفة أىداف -2-4

 :(66)التالية  األىدافالمعرفة من تحقيق  إدارةتسعى 
 المنظم المعتمد عمى الخبرة والمعرفة وتحسينو . باألداءاالرتقاء  -6
 . إلييانشر المعرفة وتوزيعيا عمى الجيات ذات العبلقة حسب الحاجة  -2
 . أفضلاالرتقاء بصنع القرارات في المنظمة وتنفيذىا بصورة  -3
 ليا .المخصصة  باألماكنتخزين المعرفة  -4
 تسييل عممية تقاسم المعرفة . -5
 المعرفة . إدارةقيادة فاعمة قادرة عمى بناء وتطبيق مدخل  إيجاد -6
الذين لدييم  األشخاصتساعد عمى بناء ما يسمى بمتخصصي المعرفة وىم  -7

 معمومات حول موضوع او تخصص ما .
لممشكبلت التي تواجو المنظمة وذلك من خبلل ابتكار  إبداعيةحمول  إيجاد -8

 ج المنظمة .من خار  األفرادالمعرفة الجديدة واستقطاب 
 العمل عمى تجديد وتطوير المعرفة بشكل مستمر لتمبية متطمبات التغيير . -9

 األفكارواالبتكار وترسيخ الثقافة التنظيمية من خبلل طرح  اإلبداعتشجيع  -61
 وبحرية .

بيئة تفاعمية لتجميع وتوثيق ونقل الخبرات المتراكمة لدى العاممين من  إيجاد -66
 جراء الممارسات اليومية .

 . األفضلسعي الى تغيير سموك العاممين باتجاه ال -62
االسيام في تسريع عمميات التطوير بالمنظمة لتمبية متطمبات التكيف مع  -63

 . (67)التغيير السريع في البيئة المحيطة بالمنظمة 
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 عمميات ادارة المعرفة -2-5
 والجوىرية إلدارة المعرفة ىي : األساسيةىناك مجموعة من العمميات 

  توليد المعرفة -2-5-1     
والقدرة عمى الفيم  واإلبداعوىي مجموعة من العمميات التي تتضمن االبتكار 

 األفرادلممعرفة الظاىرة ، واكتساب المعرفة الضمنية الموجودة في عقول  واالستيعاب
المبدعين ، من خبلل مشاركة فريق عمل وجماعات العمل الداعمة لتوليد رأس مال 

يجادضايا وممارسات جديدة تساىم في تعريف المشكبلت معرفي جديد في ق الحمول  وا 
في  اإلدارةميارات المينيين ومساعدة  الجديدة ليا بصورة ابتكارية مستمرة ، كما تطور

توظيف المواىب واالحتفاظ بيا وىذا يعزز ضرورة فيم ان المعرفة واالبتكار عممية 
واالبتكار عندما يعود يصبح مصدرًا  مزدوجة ذات اتجاىين : فالمعرفة مصدر لئلبتكار

 . (68)لمعرفة جديدة 
  
 : خزن واسترجاع المعرفة  -2-5-2  

دخالياوىي العمميات التي يتم من خبلليا االحتفاظ بالمعرفة والمحافظة عمييا   وا 
وتيسير سبل استرجاعيا حيث تعد  إليياوتنظيميا وتسييل البحث عمييا والوصول 

الذاكرة التنظيمية لممنظمة ن كما يكون استخدام تقنيات المعمومات دور ميم في جميع 
 . (19) مراحل العممية

 
 :نشر ومشاركة المعرفة -2-5-3 

عندما يزاولون عمميم في  األفرادوىي التي تولد من خبلل نشر ومشاركة المعرفة بين 
في المؤسسة حيث يتم توزيع المعرفة الضمنية بأساليب  اإلداريةالمستويات مختمف 

مختمفة كالحوار والتدريب او عن طريق وسائل التواصل االجتماعي ، اما المعرفة 
 اإلداريالصريحة يتم نشرىا عن طريق الوثائق والنشرات الداخمية والتعميم ويكون الدعم 

بر شبكة االتصال الداخمي لغرض عوالتكنولوجي دور ميم في نشر ومشاركة المعرفة 
 . (21) وصول المعرفة إلى من يبطميا في الوقت المناسب
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 :تطبيق المعرفة  -2-5-4 
وان اإلدارة الناجحة ىي التي تيتم  رحمة جوىر عمميات إدارة المعرفةتمثل ىذه الم

باستخدام المعرفة في الوقت المناسب واستثمارىا في حل المشكبلت التي تواجييا ، 
وفي عممية دعم صنع القرارات ، واالستفادة من ىذا التطبيق في تحقيق أىداف 

 وأغراض المؤسسة .
 
 : متطمبات تطبيق إدارة المعرفة في المكتبات الجامعية -2-6

إن اليدف األساسي من إدارة المعرفة ىو تطبيق المعرفة المتاحة لممكتبة وجعميا أكثر 
مبلئمة لبلستخدام في تنفيذ أنشطة المكتبة وأكثر ارتباطًا بالميام التي تقوم بيا وعميو 

 . (22) فان ىناك مجموعة من المتطمبات األساسية ىي 
 
 : الثقافة التنظيمية  -2-6-1

المعرفة  إدارةتعد الثقافة التنظيمية احد العوامل الميمة في تحقيق النجاح او الفشل في 
داخل  األفرادالتي يحمميا  واألعرافلما تحممو من مجموعة من القيم والمعتقدات 

 األفرادالمنظمة مثل طريقة تعامل االفراد مع بعضيم ويعني ذلك ان العبلقات بين 
المعرفة ونشرىا واالستفادة منيا في انحاء المنظمة ،  عإبداتمعب دورا حاسمًا في 

وبالتالي فيي تمثل عامل ايجابي الدارة المعرفة في المنظمات ، ويقصد بيا الثقافة التي 
 . اآلخرينومساعدة  األفكارعمل بروح الفريق وتبادل تشجع وتحث عمى ال

 المميزة لثقافة مشاركة المعرفة منيا :وىناك من الخصائص 
استراتيجي وتقديم التحفيز البلزم  أصلالعميا : ان المعرفة تغير  اإلدارة إقناع -6

 المعرفة. إدارةلدعم عمميات 
 . اآلخرةوجود مجموعات من عمل متعاونة بداًل من ان يتنافس البعض مع  -2
 لجميع من يستطيع ان يساىم ويستخدميا .المعرفة متوافرة  -3
 تحفيز وتعزيز مشاركة المعرفة . -4
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قنوات اتصال وبنية تحتية تكنولوجية تساعد في تنفيذ انشطة ادارة توفير  -5
 المعرفة .

خمق ومشاركة واستخدام المعرفة وىذه العمميات ال تتجزأ عن عمميات المنظمة  -6
 االعتيادية لممنظمة . صمة عن االعمال وىي غير منف

 تعريف االدوات والكميات الدارة المعرفة بشكل واضح . -7
 تطوير االصول المعرفية واستغبلليا افضل استغبلل . تركيز المنظمة عمى -8
فيم العاممين لممنفعة التعاونية وتجاوبيم مع متطمبات توفير المعمومات يحقق  -9

 تطبيق ادارة المعرفة .
 

 :القيادة وااللتزام االستراتيجي  -2-6-2
المعرفة فالقائد يعتبر  إدارةمما ال شك في ان القيادة عنصر ميم في تبني وتطبيق 

، والقائد ىو المسؤول عن بناء واستمرار ونجاح  اآلخرينالقدوة الذي يحتذي بو 
 اإلداريةالمؤسسة ، وتقع عميو مسؤولية االتصال بين العاممين في جميع المستويات 

تأسيس فريق والتنظيمية لضمان تبادل المعمومات والمعارف ، كما تقع عميو مسؤولية 
السموكيات المؤدية الى المعرفة ،  أنواعالمعرفة ( وتشجيع جميع  أفرادرفة ) عمل المع

 (24)( Brownرف )استراتيجيات ادارة المعرفة ، ويعكما تقع عميو مسؤولية تصميم 
( يعرف القائد عمى kootzالقيادة : ىي عبارة عن عممية نفسية لتوجيو التابعين اما )

 .  (25)اسطة االتصال لتحقيق اليدف انو القدرة عمى التأثير الشخصي بو 
القيادة في امكانية تطبيق ادارة المعرفة ولكن ال يمكن ان  وىنا نرى الدور الذي تمعبو

يتحقق او يتنفذ من دون دعم والتزام منيا وان عدم االلتزام من قبل القيادة تمثل عقبة 
رفة ىو القائد الذي ولذلك فإن القائد المناسب إلدارة المعدون تطبيق ادارة المعرفة 

يتصف بثبلث صفات اساسية ىي : القدرة عمى توضيح الرؤية لآلخرين ، وأن يكون 
قدوة لآلخرين ، وان يكون لديو القدرة عمى ربط ىذه الرؤية في اكثر من مضمون في 

 بناء رؤية مشتركة .
 : تكنولوجيا المعمومات -2-6-3
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الدارة المعرفة والتي بدونيا  األساسيةتعد استخدام تكنولوجيا المعمومات من المتطمبات 
ال يمكن تطبيق وممارسة ادارة المعرفة بشكل كامل حيث تعرف بانيا الوسائل المتقدمة 
التي تستخدميا فريق العمل لتسييل عمميات ادارة المعرفة المتمثمة ) توليد المعرفة 

، ونشرىا و تطبيقيا ( في نظم المنظمة في كافة المستويات االدارية  وتنظيميا ، وخزنيا 
 .( 26) من اجل الوصول الى افضل الخدمات

اذ ال يمكن التعامل اليوم مع الكم اليائل من المعمومات بوسائل تقميدية ، فاالمر يحتاج 
وقواعد بيانات  تطبيق تكنولوجيا المعمومات المتمثمة باجيزة الحواسيب وبرامجياتالى 

ادارة رأس المال الفكري والتي تعمل جميعيا عمى معالجة مشكبلت ادارة المعرفة بصورة 
 تكنولوجية .

 المبحث الثالث  -3
 الدراسة الميدانية :

 : السمات الشخصية : األولالقسم  -3-6
يتناول ىذا المحور التعرف عمى السمات الشخصية لعينة الدراسة حسب الجنس 

 : أدناهوالمؤىل العممي والتخصص وسنوات الخدمة ، وكما موضح في الجدول 
 (2جدول )

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والمؤىل العممي والتخصص وسنوات 
 الخدمة

 وعالمجم النسبة العدد الفئات المتغيرات

 الجنس
 %31 5 ذكور

16 
 %69 11 إناث

 المؤىل العممي
 %3775 6 دبموم

 %51 8 بكالوريوس 16
 %1275 2 ماجستير

 التخصص
 %1275 2 معمومات ومكتبات

16 
 %8775 14 أخرى
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 سنوات الخدمة
 %25 4 اقل من سنوات

16 
 %75 12 أكثر من سنوات

 
 ةيشكمون نسب إذ اإلناثعينة الدراسة ىم من  أفراداغمب  أن أعبلهيتضح من الجدول 

وىنا نرى ان عامل الجنس اقل تأثير من المتغيرات ( موظف 66اي بواقع )%( 69)
يم شيادة بكالوريوس العينة لدي أفراد%( من 51) أنفي الدراسة ، كما يبلحظ  األخرى

%( ممن يحممون 62،5العينة لدييم شيادة دبموم وبنسبة ) أفراد%( من 37،5ثم يمييم )
العينة لدييم مؤىل عممي يمكنيم من  أفراد جميعيادة الماجستير . وىذا يعني ان ش

. كما يبلحظ من  وورش العملفي دورات تدريبية  إشراكيمالمعرفة بعد  إدارةتطبيق 
متخصصين في عمم المعمومات والمكتبات تفوق نسبة الغير نسبة  إن( 2الجدول )

تبمغ  إذلتدريبيم عمى سير العمل المكتبي  إضافيوقت  إلىالمتخصصين وىذا يحتاج 
عينة الدراسة ىم ممن  أفرادان غالبية  أعبله%( كما يبلحظ من الجدول 87،5نسبتيم )

ؤشر ايجابي %( وىذا م75تتجاوز سنوات خدمتيم العشر سنوات حيث تبمغ نسبتيم )
ما استغمت بالشكل الصحيح من  فإذاعمى اعتبار انيم لدييم سنوات خبرة طويمة 

 .يكون ليا تأثير ايجابي في العمل بسبب خبرتيم العممية  إنالممكن 
   
 : القسم الثاني : محاور الدراسة -3-2

الحسابية وانحرافاتيا المعيارية لكل  ويشتمل عمى نتائج الدراسة من خبلل متوسطاتيا
 : اآلتيفقرة من فقرات االستبانة وكذلك المتوسط الكمي لكل محور وعمى النحو 

 المعرفة  إدارةمحور ممارسة عمميات  -3-2-1
في محور ممارسة عمميات ادارة المعرفة  أبعادعمميات تمثل  أربعيتضمن ىذا المحور 

المعرفة ، خزن واسترجاع المعرفة ، نشر ومشاركة مكتبات عينة الدراسة ىي ) توليد 
 .(تطبيق المعرفة  المعرفة و

 
 توليد المعرفة  -3-2-1-1
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تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتم تحديد الترتيب ودرجة 
الموافقة حسب استجابة افراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات عممية توليد المعرفة 

 يبين ذلك ( 3)والجدول 
 (3جدول )

حور يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة الموافقة لم
 رتبت تنازلياً توليد المعرفة 

 محور توليد المعرفة

المتوسط  راتــــــــــــالفق ت
 الحسابي

االنحراف 
 الموافقة الترتيب المعياري

تقوم المكتبة بالرصد المنظم والمستمر  1
 كبيرة 1 1722 2791 لممعرفة من مصادرىا المختمفة .

تيتم المكتبة بالمعارف والمعمومات التي  2
 كبيرة 2 1741 2755 .المستفيد ألييايحتاج 

تشجع المكتبة المالك الوظيفي عمى االبتكار  3
 غير متحققة 5 1793 1741 .وخمق معرفة جديدة من خالل الحوافز

المكتبة والمالك الوظيفي  إدارةالتعاون بين  4
 كبيرة 3 1745 2745 .وخمق مناخ من الثقة المتبادلة

المكتبة بضرورة استثمار معارف  إدارةتؤمن  5
 متوسطة 4 1751 2735 .وخبرات المالك الوظيفي المتراكمة

 متوسطة 1 1752 2733 المتوسط الكمي
 

ان المتوسط الحسابي الكمي لمحور توليد المعرفة في مكتبات  أعبلهيبلحظ من الجدول 
المتوسطات الحسابية  أما( وكانت درجة الموافقة متوسطة ، 2،33عينة الدراسة )

( 6،41-2،91العينة عن فقرات محور توليد المعرفة تراوحت بين ) إفرادإلستجابات 
الحسابية وجاء في مقدمة  المحور ترتيبًا تنازليًا بموجب متوسطاتياوقد رتبت فقرات 

( والتي تشير باىتمام مكتبات عينة الدراسة برصد المعرفة من مصادرىا 6الفقرات فقرة )
( ، كما بينت النتائج ان 1،22( وبانحراف معياري )2،91المختمفة بمتوسط حسابي )
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 لمعارفتمك المكتبات با( جاءت في المرتبة الثانية والتي تشير عمى اىتمام 2الفقرة )
 وبانحراف( 2،55والمعمومات التي يحتاج الييا المستفيد بمتوسط حسابي مقداره )

المكتبة من  أىداف( وىذا يعكس مدى اىتمام المبلك الوظيفي بتحقيق 1،41معياري )
( جاءت في 4الخدمات لممستفيدين كما يبلحظ من الجدول ان فقرة ) أفضلخبلل تقديم 

المكتبة والمبلك الوظيفي  إدارةىناك تعاون بين  تشير عمى انالمرتبة الثالثة والتي 
( 1،45( وبإنحراف معياري )2،45وخمق مناخ من الثقة المتبادلة بمتوسط حسابي )

ادارة المكتبة تؤمن بضرورة  أن(والتي تشير عمى 4( في المرتبة )5وجاءت فقرة )
التي ذكرت استثمار معارف وخبرات المبلك الوظيفي المتراكمة ، وان جميع الفقرات 

جاءت بمتوسط حسابي والتي ( 3كانت الموافقة عمييا بااليجابية باستثناء فقرة )
مق ( والتي تشير عمى ان ادارة المكتبة تشجع المبلك الوظيفي عمى االبتكار وخ6،41)

غير متحققة ، مما و وكانت درجة الموافقة ضعيفة  معرفة جديدة من خبلل الحوافز
من خبلل تثمين جيود المبلك الوظيفي ماديًا  اإلدارةموك النظر في س بإعادةيستدعي 

 يعممون كاآللة .  أنيمومعنويًا وتحفيزىم لكي ال يشعروا 
 
 خزن واسترجاع المعرفة  -3-2-1-2

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتم تحديد الترتيب ودرجة 
عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات محور خزن واسترجاع  أفرادالموافقة حسب استجابة 

 ( يبين ذلك .4المعرفة والجدول )
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 (4جدول )
فقة لمحور يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة الموا

 رتبت تنازلياً خزن واسترجاع المعرفة 
 محور خزن واسترجاع المعرفة

المتوسط  الفقــــــــــــرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 الموافقة الترتيب المعياري

المعرفة بموجب  أوعيةتنظم المكتبة  1
 كبيرة 1 1721 2795 خطة التصنيف

في  اآلليةتستخدم الفيارس  2
 كبيرة 1 1721 2795 استرجاع المعرفة

لدى المالك الوظيفي الميارات في  3
 كبيرة 2 1728 2781 عممية خزن واسترجاع المعرفة

4 
المعرفة وفق احتياجات  أوعيةتنظم 

المستفيدين )قاعدة بيانات 
 لممستفيدين (

 متوسطة 4 1771 1791

5 
الئحة من التعميمات والقواعد  توجد

الموثقة التي يرجع الييا لحل 
 المشكالت

 متوسطة 3 1754 2725

6 
تقوم المكتبة بفرز واستبعاد 

المكتبية وتنقيتيا مجموعاتيا 
 باستمرار

غير  5 1792 1741
 متحققة

 متوسطة - 1747 2737 المتوسط الكمي
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ان المتوسط الحسابي الكمي لدرجات افراد عينة الدراسة عمى  أعبلهيتضح من الجدول 
( وىي متحققة 1،47معياري )  بانحراف( 2،37محور خزن واسترجاع المعرفة بمغ )

 .بدرجة متوسطة 
المتوسطات الحسابية الستجابة افراد عينة الدراسة لفقرات محور خزن واسترجاع  أما

( ورتبت فقرات المحور ترتيبا تنازليا بموجب 6،41 -2،95المعرفة تراوحت بين )
والتي تشيران عمى ان ( 2( و )6متوسطاتيا الحسابية ، وجاء في مقدمة الفقرات فقرة )

، واستخدام الفيارس ات بموجب خطة التصنيف المعموم أوعيةالمكتبة تقوم بتنظيم 
( 1،26)( وبانحراف معياري 2،59اآللية في استرجاع المعرفة بمتوسط حسابي مقداره )

( تأتي في المرتبة الثانية والتي تبين عمى ان 3( ان فقرة )4كما يبلحظ من الجدول )
معرفة بمتوسط المبلك الوظيفي يمتمك الميارات البلزمة في عممية خزن واسترجاع ال

( تأتي في المرتبة الثالثة والتي تشير عمى امتبلك مكتبات 5( ثم فقرة )2،81حسابي )
جع الييا لحل عميمات والقواعد الموثقة والتي ير عينة الدراسة عمى الئحة من الت

( في المرتبة الرابعة والتي تبين 4( ثم تأتي فقرة )2،25المشكبلت بمتوسط حسابي )
المعمومات وفق احتياجات المستفيدين )  أوعيةعمى ان المكتبات عينة الدراسة تنظم 

( في 6جاءت فقرة ) وأخيرا( 6،91قاعدة البيانات لممستفيدين ( بمتوسط حسابي )
د مجموعاتيا المعرفية والتي تبين عمى ان المكتبات تقوم بفرز واستبعا األخيرالترتيب 

( وىي 1،92( وبانحراف معياري )6،41وتنقيتيا باستمرار بمتوسط حسابي مقداره )
 غير متحققة . 

 نشر ومشاركة المعرفة  -3-2-6-3
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتم تحديد الترتيب ودرجة 

رة من فقرات محور نشر ومشاركة الموافقة حسب استجابة افراد عينة الدراسة لكل فق
 ( يبين ذلك .5المعرفة والجدول )
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 (5جدول )
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة الموافقة لمحور 

 رتبت تنازلياً  نشر ومشاركة المعرفة
 محور نشر ومشاركة المعرفة

المتوسط  الفقــــــــــــرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 الموافقة الترتيب المعياري

1 
 إيصال إلىالمكتبة  إدارةتسعى 

المعرفة المتراكمة لدييا الى 
 أدائيمالمالك الوظيفي لتطوير 

 كبيرة 1 1722 2791

2 

لدى المالك الوظيفي خبرات 
ومؤىالت التي تمكنيم من تحديد 
المعرفة التي يحتاجونيا ومشاركة 

 بيا . اآلخرين

 كبيرة 3 1741 2755

3 

المكتبة تبادل  إدارةتشجع 
الخبرات والمعارف بين المكتبات 

المؤتمرات  إقامةعن طريق 
 والندوات وورشة العمل.

غير  9 1782 1765
 متحققة

استخدام النشرات الداخمية لنشر  4
 متوسطة 8 1781 1771 المعرفة بين المالك الوظيفي

5 

تحرص المكتبة عمى تحويل ما 
الوظيفي من معرفة يمتمك المالك 

ضمنية من المتخصصين الى 
معرفة صريحة لغير المتخصصين 

 لتعزيز الخدمة المكتبية

 كبيرة 2 1727 2781
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6 

في المكتبة شبكة اتصاالت  تتوفر
داخمية لتشارك المعرفة بين 

المالك الوظيفي لتقميل الوقت 
 والجيد .

غير  11 1791 1751
 متحققة

7 
فعال  إداريلدى المكتبة نظام 

يعمل عمى نشر المعرفة بين 
 المالك الوظيفي .

 متوسطة 4 1755 2725

تشجع المكتبة المالك الوظيفي  8
 متوسطة 7 1775 1781 عمى ثقافة المشاركة بالمعرفة .

9 
يتوفر في المكتبة المناخ 

عممي البناء المناسب لمحوار ال
 ريق واحد .والعمل لف

 متوسطة 6 1772 1785

11 

المكتبة لممالك الوظيفي  توفر
فرصة تنمية قدراتيم إلكتساب 
المعرفة بما يواكب التطورات 

 لتكنولوجية الحديثة

 متوسطة 5 1771 1791

 متوسطة - 1761 2719 المتوسط الكمي
 

ان المتوسط الكمي لمحور نشر ومشاركة المعرفة لممكتبات  أعبلهيتضح من الجدول 
 ( وىي متحققة بدرجة متوسطة .2،19عينة الدراسة بمغ )

راوحت بين عينة  الدراسة عن فقرات المحور ت أفرادالمتوسطات الحسابية إلستجابة  أما
 ىذا المحور متحققة بدرجة متوسطة . أبعاديعني ان ( وىذا 2،91-6،51)

المكتبة تعمل عمى  إدارة( والتي تشير عمى ان 6فقرة )وجاءت في مقدمة الفقرات 
حسابي مقداره  بمتوسط أدائيمالمعرفة المتراكمة لدييا لممبلك الوظيفي لتطوير  إيصال

 إدارة( في المرتبة الثانية والتي تشير عمى حرص 5( في حين جاءت فقرة )2،91)
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ك الوظيفي من معرفة ضمنية من المتخصصين ما يمتمك المبل المكتبة عمى تحويل 
الى معرفة صريحة لغير المتخصصين وذلك لتعزيز الخدمة المكتبية بمتوسط حسابي 

عمى ان المبلك الوظيفي لديو خبرات ( والتي تبين 2( ويعزز ىذه النتيجة فقرة )2،81)
بمتوسط ومؤىبلت تمكنيم من تحديد المعرفة التي يحتاجونيا ومشاركة اآلخرين بيا 

( ان جميع 5( ، كما يبلحظ من الجدول )1،41( وبإنحراف معياري )2،55حسابي ) 
( 3فقرات محور نشر ومشاركة المعرفة متحققة بدرجة كبيرة ومتوسطة بإستثناء فقرة )

والتي تبين عمى ان المكتبة تشجع تبادل الخبرات والمعارف بين المكتبات عن طريق 
( وىي غير 6،65رش العمل بمتوسط حسابي مقداره )المؤتمرات والندوات وو  إقامة

تبين عمى عدم توفر شبكة والتي  األخير( التي جاءت في الترتيب 6ثم فقرة ) متحققة 
 اتصاالت داخمية لغرض نشر ومشاركة المعرفة بين المبلك الوظيفي .

محور نشر ومشاركة المعرفة ان ىناك تعاون بين يبلحظ مما سبق عرضو من نتائج و 
وبين المبلك الوظيفي والعمل كفريق واحد من خبلل تحويل المعرفة الضمنية  اإلدارة

الى معرفة صريحة لغير المتخصصين ، كما ان توفر التي يمتمكيا المتخصصين 
فعال كل ىذه  إداريالمناخ المناسب لمحوار البناء وتشجيع الثقافة المشتركة مع نظام 

 ن ) الكبيرة والمتوسطة ( .العوامل متحققة وبدرجات متفاوتة بي
 تطبيق المعرفة : -3-2-6-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتم تحديد الترتيب ودرجة تم حساب 
عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات محور تطبيق المعرفة  أفرادالموافقة حسب استجابة 

 ( يبين ذلك 6والجدول )
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 (6جدول )
ة الموافقة لمحور ارية والترتيب ودرجواالنحرافات المعيتوسطات الحسابية يبين الم

 رتبت تنازلياً تطبيق المعرفة 
 محور تطبيق المعرفة

المتوسط  الفقــــــــــــرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 الموافقة الترتيب المعياري

ورؤية  إستراتيجيةتمتمك المكتبة  1
 كبيرة 2 1722 2791 المعرفة إدارةواضحة لتطبيق 

توفير فرص التدريب لتنمية قدرات  2
غير  5 1783 1765 وميارات المالك الوظيفي

 متحققة

3 
تيتم المكتبة بعمميات ادارة المعرفة 

لتحسين خدماتيا وانشطتيا 
 االدارية

 كبيرة 1 1721 2795

تعمل المكتبة عمى تحويل المعرفة  4
 كبيرة 3 1726 2782 المتاحة الى خطط عمل

ترقية المالك الوظيفي يعتمد بمدى  5
غير  6 1787 1755 المعرفة إدارةتطبيق 

 متحققة

6 
 إدارةمكتبة منيج  إدارةتعتمد 

المعرفة في اتخاذ قراراتيا 
 اإلستراتيجية

 كبيرة 4 1741 2755

 كبيرة - 1746 2741 المتوسط الكمي
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المعرفة في المكتبات ( ان المتوسط الحسابي الكمي لمحور تطبيق 6تبين نتائج جدول )
( وبإنحراف معياري 2،41رتفعة اذ بمغ المتوسط الحسابي )عينة الدراسة كانت م

(1،45. ) 
( 6،55 -2،95اما المتوسطات الحسابية لفقرات محور تطبيق المعرفة تراوحت بين )

 ( .5اي ان ابعاد المحور متحققة بدرجة كبيرة بإستثناء فقرة )
( والتي تبين اىتمام مكتبات عينة الدراسة بعمميات 3رة )وجاءت في مقدمة الفقرات فق

( وبإنحراف 2،95حسابي مقداره )بمتوسط  اإلدارية وأنشطتيالتحسين خدماتيا  إدارة
( في المرتبة الثانية والتي تنص عمى ان مكتبات عينة 6( ثم فقرة )1،21معياري )

( 2،91رفة بمتوسط حسابي )المع إدارةورؤية واضحة لتطبيق  إستراتيجيةالدراسة تمتمك 
عينة الدراسة تعمل عمى ( في المرتبة الثالثة والتي تبين ان مكتبات 4ثم تأتي فقرة )

( 2،82بمتوسط حسابي ) تحويل المعرفة المتاحة الى خطط عمل إليجاد معرفة جديدة
المعرفة في  إدارة( ان مكتبات عينة الدراسة تتبع منيج 6، كما بينت النتائج في فقرة )

(  5 جاءت الفقرة ) وأخيرا( 2،55بمتوسط حسابي مقداره ) اإلستراتيجيةاتخاذ قراراتيا 
المبلك  والتي تشير عمى ان مكتبات عينة الدراسة تقوم بترقية األخيرفي الترتيب 

( وبانحراف معياري 6،55المعرفة بمتوسط حسابي مقداره ) الوظيفي بمدى تطبيق إدارة
مكتبات عينة الدراسة برفد المبلك  إداراتر متحققة . لذا يستوجب من ( وىي غي1،87)

الوظيفي بالدورات التدريبية وورش العمل المختمفة لتنمية القدرات والميارات وذلك لكسب 
 المعرفة . إدارةالجدارة الفنية في تطبيق  أساسالمعرفة وترقيتيم عمى  إدارةمفاىيم 

حور تطبيق المعرفة ىو االستعداد الكبير ويبلحظ مما سبق عرضو من نتائج لم
والجاىزية من قبل مكتبات عينة الدراسة لتطبيق المعرفة من خبلل االىتمام بعمميات 

ورؤية واضحة  اإلستراتيجيةوامتبلكيا  اإلدارية وأنشطتياالمعرفة لتحسين خدماتيا  إدارة
المعرفة في اتخاذ  إدارةخطط عمل واعتمادىا عمى منيج  إلىوتحويل المعرفة المتاحة 

 اإلستراتيجية.قراراتيا 
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المعرفة لمكتبات  إدارة: ما واقع ممارسة عمميات  األوللإلجابة عمى السؤال  
 الجامعة التقنية الجنوبية ؟ 

تم استخراج المتوسط الحسابي الكمي واالنحراف المعياري لكل محور من محاور 
المعرفة والمتمثل ) توليد المعرفة ، خزن واسترجاع  المعرفة ،  إدارةممارسة عمميات 

نشر ومشاركة المعرفة ، تطبيق المعرفة ( في مكتبات الجامعة التقنية الجنوبية وكما 
 ( 7موضح في الجدول )

 (7جدول )
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة الموافقة لمحور 

 المعرفة في مكتبات الجامعة التقنية الجنوبية إدارة ممارسة عمميات
 محور نشر ومشاركة المعرفة

المتوسط  المحاور ت
 الحسابي

االنحراف 
 الموافقة الترتيب المعياري

توليد  1
 متوسطة 3 1752 2733 المعرفة 

2 
خزن 

واسترجاع 
 المعرفة 

 متوسطة 2 1747 2737

3 
نشر 

ومشاركة 
 المعرفة 

 متوسطة 4 1761 2719

تطبيق  4
 كبيرة 1 1746 2741 المعرفة

 متوسطة - 1751 2729 المتوسط الكمي
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عينة الدراسة لواقع  أفرادان المتوسط الحسابي الكمي إلستجابة  أعبلهيبلحظ من الجدول 
( 2،29المعرفة في مكتبات الجامعة التقنية الجنوبية بمغ ) إدارةممارسة عمميات 
 .( 1،56وبانحراف معياري )

( وان درجة  2،41 – 2،19المتوسطات الحسابية إلبعاد ىذا المحور تراوحت بين ) أما
 .الموافقة كانت متوسطة
 األولى في المرتبة المعرفة ( جاء ) تطبيق محورنجد  أعبلهوبالنظر الى النتائج 
 بمتوسط حسابي مقدراه 

) خزن  ورمحفي المرتبة الثانية  ( ثم جاء1،46وبانحراف معياري )(  2،41) 
( ثم 1،47( وبانحراف معياري )2،37بمتوسط حسابي مقدراه ) (واسترجاع المعرفة 

( 2،33)توليد المعرفة ( بمتوسط حسابي مقدراه ) محورفي المرتبة الثالثة  جاء
( في المرتبة محور )نشر ومشاركة المعرفة جاء وأخيرا( 1،52انحراف معياري )وب

 ( .1،66( وبانحراف معياري )2،19)الرابعة بمتوسط حسابي مقدراه 
وبالنظر الى النتائج السابقة يمكن تفسير ىذه النتيجة بان ىنالك بعض المقومات والبنى 

 لم تتوافر .  اآلخربعض مكتبات عينة الدراسة والبعض في  توافرتالتحتية قد 
 في مكتبات الجامعة التقنية الجنوبية .المعرفة  إدارة تطبيق متطمبات  -3-3
 مطمب تنظيمي : -3-3-6

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتم تحديد الترتيب ودرجة 
عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات محور المطمب التنظيمي  أفرادالموافقة حسب استجابة 

 ( يبين ذلك .8والجدول )
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 (8جدول )
المعيارية والترتيب ودرجة الموافقة لمحور يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 المطمب التنظيمي ورتبت تنازليا
 محور المطمب التنظيمي

المتوسط  الفقــــــــــــرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 الموافقة الترتيب المعياري

تشكيل فريق عمل مناسب  1
 كبيرة 2 1731 2775 المعرفة  إلدارة

2 

 واإلجراءاتوضوح السياسات 
ونظم الحوافز والمكافآت 
والتسييالت والممارسات 

المعرفة بصورة  إلدارةالالزمة 
 فعالة 

 كبيرة 3 1732 2771

التزام ودعم مستمر ألي  3
 كبيرة 1 1725 2785 العميا  اإلدارةتطور من قبل 

4 
ضرورة توافر الدعم المالي 

 إدارةالالزم لتطبيق  والتمويل
 المعرفة

 كبيرة 5 1737 2761

5 
القدرة عمى االستجابة 
والتكيف مع متغيرات ظروف 

 العمل 
 كبيرة 6 1741 2755

 بأىمية واإلدراكتوافر الوعي  6
 كبيرة 4 1735 2765 المعرفة وفوائدىا إدارة

 كبيرة - 1733 2768 المتوسط الكمي
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عينة الدراسة حول  أفرادالمتوسط الحسابي الكمي إلستجابة  إن( 8يتضح من الجدول )

( 2،68) بمغالمعرفة في المكتبات عينة الدراسة  إدارةمحور المطمب التنظيمي لتطبيق 
المتوسطات الحسابية لفقرات محور المطمب  أماتمت الموافقة عميو بدرجة كبيرة . و 

( والتي 3( وجاءت في مقدمة الفقرات فقرة ) 2،55 - 2،85التنظيمي تراوحت بين )
العميا بمتوسط حسابي  اإلدارةام ودعم مستمر ألي تطور من قبل تنص عمى التز 

والتي تشير ( في المرتبة الثانية 6( ، ثم تأتي فقرة )1،25( وانحراف معياري )2،85)
( ، وجاءت فقرة 2،75المعرفة بمتوسط حسابي ) إلدارةعمى تشكيل فريق عمل مناسب 

ونظم الحوافز  واإلجراءاتاسات ( في المرتبة الثالثة والتي تبين عمى وضوح السي2)
المعرفة من توليد ونشر ومشاركة  إلدارةوالمكافآت والتسييبلت والممارسات البلزمة 
وضروري لتطبيق المعرفة بمتوسط  أساسيوتخزين المعرفة بصورة فعالة ويعتبر منيج 

( في المرتبة الرابعة 6( ، ثم جاءت فقرة )1،32( وبانحراف معياري ) 2،71حسابي )
المعرفة وفوائدىا بمتوسط  إدارة بأىمية واإلدراكالتي تشير عمى توافر الوعي والفيم و 

( في المرتبة الخامسة والتي تنص عمى ضرورة 4( ثم جاءت فقرة )2،65حسابي )
( في 5جاءت الفقرة ) وأخيراالمعرفة .  إدارةتوافر الدعم المالي والتمويل البلزم لتطبيق 

ير عمى قدرة المبلك الوظيفي عمى التكيف  مع متغيرات والتي تش األخيرةالمرتبة 
 .( 1،41( وبانحراف معياري )2،55ظروف العمل بمتوسط حسابي )

 
 مطمب تكنولوجيا المعمومات : -3-3-2

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتم تحديد الترتيب ودرجة 
تكنولوجيا طمب لكل فقرة من فقرات محور ملدراسة عينة ا أفرادالموافقة حسب استجابة 

 يوضح ذلك . (9المعمومات والجدول )
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 (9جدول )
المعيارية والترتيب ودرجة الموافقة لمحور  واالنحرافاتيبين المتوسطات الحسابية 

 تكنولوجيا المعمومات رتبت تنازليا
 مطمب تكنولوجيا المعمومات

المتوسط  الفقــــــــــــرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 الموافقة الترتيب المعياري

1 
 األجيزةامتالك المكتبة احدث 

والبرامجيات التي تساعد عمى تكريس 
 المعرفة  إدارة

 كبيرة 1 1725 2785

موقع الكتروني لممكتبة عمى شبكة  إقامة 2
 كبيرة 3 1731 2775 االنترنت 

3 

توفير ألعضاء الييئة التدريسية 
والباحثين شبكة االنترنت لإلطالع عمى 

كل جديد في مجال العممية البحثية 
 والتعميمية .

 كبيرة 2 1728 2781

4 
بتقنية المؤتمرات االلكترونية  األخذ

والمرئية في الدورات التدريبية وورش 
 العمل .

 كبيرة 4 1732 2771

 متوسطة 6 1792 1745 عالمية  بياناتاشتراك المكتبة بقاعدة  5

6 
المكتبة تقنيات في  ستخدامضرورة ا

 واألعمالالمعمومات  أوعية أرشفة
 اإلدارية 

 كبيرة 5 1751 2735

 كبيرة - 1743 2748 المتوسط الكمي
 

عينة الدراسة حول محور  أفرادالمتوسط الكمي إلستجابة  إن( 9يتبين من الجدول )
( 2،48المعرفة في المكتبات عينة الدراسة بمغ ) إدارةتكنولوجيا المعمومات لتطبيق 

 ( اي تمت الموافقة عمى فقرات المحور بدرجة كبيرة .1،43وبانحراف معياري )
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( وجاء في الفقرات  2،61  – 2،85اما المتوسطات الحسابية لفقرات تراوحت بين )
والبرامجيات  األجيزةي تنص عمى امتبلك مكتبات عينة الدراسة احدث ( والت6فقرة )

( وبانحراف معياري 2،85المعرفة بمتوسط حسابي ) إدارةالتي تساعد عمى تكريس 
توفير تقنية  أىميةعينة الدراسة يرون عمى  أفرادمعظم  أن( ومن النتيجة نرى 1،25)

ي توليد وخزن واسترجاع المعرفة مما المعرفة لما ليا دور ف إدارةالمعمومات في تطبيق 
دراكيعكس وعي  فقرة المعرفة ، ثم جاءت  إدارةالمبلك الوظيفي نحو التحول لتطبيق  وا 

(في المرتبة الثانية والتي تنص عمى توفير شبكة االنترنت ألعضاء الييئة التدريسية 3)
سط حسابي والباحثين لبلطبلع عمى كل جديد في العممية التعميمية والبحثية بمتو 

( تأتي في المرتبة الثالثة والتي تبين 2( ان فقرة )9( كما يبلحظ من الجدول )2،81)
( ، ثم 2،75موقع الكتروني لممكتبة عمى شبكة االنترنت بمتوسط حسابي ) إقامةعمى 
بتقنية المؤتمرات االلكترونية والمرئية  األخذ( في المرتبة الرابعة والتي تشير في 4فقرة )

( ويعود ذلك لما يممسو 2،71في الدورات التدريبية و ورش العمل بمتوسط حسابي )
المبلك الوظيفي بأىميتيا في اختصار الوقت والجيد وفاعميتيا في عممية توليد ونشر 

 الراىن .، رغم النقص الواضح في استخدام ىذه الوسائل في الوقت ومشاركة المعرفة 
( في الترتيب الخامس والتي تبين عمى ضرورة استخدام المكتبة تقنيات 6ثم تأتي فقرة )

( وبانحراف 2،35بمتوسط حسابي ) اإلدارية واألعمالالمعمومات  أوعية أرشفةفي 
 في عممية خزن واسترجاع ونشر المعرفة . أىمية( لما ليا 1،51معياري )

الفقرات التي ذكرت في محور مطمب تكنولوجيا  ( ان جميع9كما يبلحظ من الجدول )
 األخير( جاءت في الترتيب 5المعمومات كانت االستجابة بدرجة كبيرة باستثناء فقرة )

( 6،45والتي تنص عمى اشتراك المكتبة بقاعدة بيانات عالمية بمتوسط حسابي مقداره )
مة الدعم ( وىي غير متحققة ويعزى ذلك ربما بسبب ق1،92وبانحراف معياري )

 والتمويل لممكتبات عينة الدراسة .
 الجامعةالمعرفة في مكتبات  إدارةعمى السؤال الثاني : ما متطمبات تطبيق  ولإلجابة

 التقنية الجنوبية ؟
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محور  إبعادتم استخراج المتوسط الحسابي الكمي واالنحراف المعياري لكل بعد من 
( في مكتبات عينة تكنولوجيا المعمومات مطمب  المطمب التنظيمي والمتطمبات )

 .(61الدراسة وكما موضح في الجدول )
 
 

 (11جدول )
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة الموافقة لمحور 

 المعرفة رتبت تنازلياً  إدارةمتطمبات تطبيق 
 المعرفة إدارةمتطمبات تطبيق 

المتوسط  المحاور ت
 الحسابي

االنحراف 
 الموافقة الترتيب المعياري

المطمب  1
 كبيرة 1 1733 2768 التنظيمي 

2 
مطمب 

تكنولوجيا 
 المعمومات 

 كبيرة 2 1743 2748

 كبيرة - 1738 2758 المتوسط الكمي
 

عينة الدراسة لمتطمبات  أفرادان المتوسط الكمي الستجابة  أعبلهيبلحظ من الجدول 
( وبانحراف 2،58المعرفة في مكتبات الجامعة التقنية الجنوبية بمغ ) إدارةتطبيق 
 ( وكانت درجة الموافقة كبيرة .1،38معياري )
نجد ان ) المطمب التنظيمي( جاء في المرتبة األولى  أعبلهالنتائج  إلىوبالنظر 

الثانية مطمب  المرتبة( ثم جاء في 1،33( وبانحراف معياري )2،68بمتوسط حسابي )
( . وىذا 1،43( وبانحراف معياري ) 2،48تكنولوجيا المعمومات بمتوسط حسابي )
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ووعي وفيم المبلك الوظيفي بأىمية توافر تمك المتطمبات لنجاح تطبيق  إدراك إلىيعزى 
من الثقافة التنظيمية والتي تمثل العامل  المعرفة كما يعكس المستوى العالي إدارة

   المعرفة . إدارة لعمميات األساسي
 المعرفة في مكتبات الجامعة التقنية الجنوبية  إدارةمعوقات تطبيق  -3-4

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتم تحديد الترتيب ودرجة 
عينة الدراسة عمى كل فقرة من فقرات محور معوقات  إفرادالموافقة حسب استجابة 

 .( يوضح ذلك 66المعرفة والجدول ) إدارةتطبيق 
 

 (11جدول )
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة الموافقة لمحور 

 المعرفة رتبت تنازليا إدارةمعوقات تطبيق 
 المعرفة إدارةمعوقات تطبيق 

المتوسط  الفقــــــــــــرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الموافقة الترتيب

المعرفة  إدارةغير الكافي لمفيوم ودور  اإلدراك 1
 كبيرة 2 1731 2775 وفوائدىا. 

2 
ضعف البنى التحتية من أجيزة الحواسيب ووسائل 

االتصال الداخمي )شبكة االنترنت ( لمدخول 
 المعرفة . إدارةبعمميات 

 كبيرة 4 1731 2765

الدورات التدريبية و  إلىافتقار المالك الوظيفي  3
 كبيرة 3 1732 2771 ورش العمل لتبادل الخبرات والمعارف بينيم .

عمميات بلمشاركة قمة التحفيز لممالك الوظيفي في ا 4
 المعرفة  إدارة

 متوسطة 7 1751 2732

5 
في  األخرىفي التعاون مع المكتبات  اإلخفاق

تفيد في توليد  أنتشكيالت الجامعة والتي يمكن 
 المعرفة وتبادليا .

 متوسطة 8 1755 2725
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6 
قمة عدد المتخصصين بعمم المعمومات والمكتبات 
ومخاوف البعض منيم ان يفقدوا دورىم وسمطتيم 

 معارفيم الضمنية . اآلخرينعند مشاركة 
 كبيرة 6 1751 2735

7 

المكتبات الرقمية فما  أمامتراجع دور المكتبات 
الورقي في حفظ  أسموبزالت تمك المكتبات تعتمد 

المعمومات والمعارف وىذا يعكس بشكل سمبي 
 المعرفة أساسيعمى دورىا كمصدر 

 متوسطة 9 1757 2721

8 
عدم اىتمام اإلدارات العميا لمدور الحقيقي 

 أوعيةلممكتبات حيث يرفعيا موقع لخزن 
 ونشرىا . إداراتياالمعمومات دون 

 كبيرة 1 1725 2785

عدم توافرىا  أوضعف الميزانيات المخصصة  9
 كبيرة 5 1737 2761 إدارة المعرفةلعمميات 

 كبيرة - 1742 2752 المتوسط الكمي
 

أفراد عينة الدراسة عمى محور  ( أن المتوسط الكمي إلستجابة66يتضح من الجدول )
( اي تمت 1،42( وبانحراف معياري )2،52معوقات تطبيق إدارة المعرفة يبمغ )

 الموافقة عمى ىذه المعوقات بدرجة كبيرة .
( وجاءت في 2،21-2،85اما المتوسطات الحسابية لفقرات المحور تراوحت بين )

تشير عمى عدم اىتمام اإلدارات ( والتي 8المعرفة فقرة ) إدارةمقدمة معوقات تطبيق 
العميا لمدور الحقيقي لممكتبات حيث يرونيا موقع لخزن أوعية المعمومات دون إدارتيا 

والتي تم التأكيد عمييا من قبل المبلك الوظيفي في ( 2،85ونشرىا بمتوسط حسابي )
( والتي تنص 3مكتبات عينة الدراسة ضمنيًا في محور المطمب التنظيمي في فقرة )

( في 6العميا ، ثم تأتي فقرة ) اإلداراتي تطور من قبل ال المستمر دعمالو عمى االلتزام 
غير الكافي لمفيوم  اإلدراك( والتي تبين الى 2،75المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

( والتي تبين الى افتقار المبلك 3المعرفة وفوائدىا وتؤكد ىذه النتيجة فقرة ) إدارةودور 
( ثم جاءت فقرة 2،71لدورات التدريبية وورش العمل بمتوسط حسابي )الوظيفي الى ا
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( والتي تبين عمى ضعف البنى التحتية 2،65( في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )2)
الحواسيب ووسائل االتصاالت الداخمية )شبكة االنترنت ( وقد يعود ذلك لما  أجيزةمن 

يرونو من فائدة  لمافي الوقت الحاضر  الواضحعينة الدراسة من النقص  أفراديممسو 
ة الخامسة والتي تنص عمى ( في المرتب9تخداميا ، ثم فقرة )عند اس األداءوفاعمية 

المعرفة بمتوسط حسابي  إدارةضعف الميزانيات المخصصة او عدم توافرىا لعمميات 
قمة عدد المتخصصين  يبين( في المرتبة السادسة والتي 6( ، ثم جاءت فقرة )2،61)

ومخاوف البعض منيم ان يفقدوا دورىم وسمطتيم عند مشاركة االخرين معارفيم 
( تأتي في المرتبة السابعة 4ثم تأتي فقرة )( 2،35الضمنية لمتوسط حسابي مقداره )

والتي تبين عمى قمة التحفيز لممبلك الوظيفي في المشاركة بعمميات ادارة المعرفة 
في الجدول اعبله كل ىذه المعوقات التي ذكرت ( 2،32ره )بمتوسط حسابي مقدا

 الموافقة بدرجة متوسطة ( كانت 7و 5بدرجة كبيرة باستثناء فقرة )عمييا جاءت الموافقة 
عينة  أفرادويمكن تفسير ذلك ان  ( 2،21( و ) 2،25اي بمتوسط حسابي مقداره ) 

 تجاوزىا .  ويتأممونالتي ذكرت المعوقات  كلالدراسة يشعرون بوجود 
 

 :النتائج والتوصيات
 النتائج 
 : أبرزىاالدراسة عن عدة نتائج من  أسفرت

المعرفة في المكتبات الجامعة التقنية الجنوبية جاءت  إدارة: ان واقع عمميات  أوال
( وقد 1،56( وبانحراف معياري )2،29الموافقة بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي قدره )

 : وفقا لمتوسطيا الحسابية تنازليًا وعمى النحو التالي جاءت ترتيب المحاور 
 . (2،41تطبيق المعرفة ، الذي جاء بدرجة كبيرة ، بمتوسط حسابي بمغ )  -6
خزن واسترجاع المعرفة ، والذي جاء بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي بمغ  -2

(2،37. ) 
 ( .2،33لذي جاء بدرجة متوسطة ، بمتوسط حسابي بمغ )توليد المعرفة ، ا -3
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تشارك ونشر المعرفة ، الذي جاء بدرجة متوسطة ، بمتوسط حسابي بمغ  -4
(2،19. ) 

ت المعرفة لمكتبات الجامعة التقنية الجنوبية جاء إدارةثانيًا: ان متطمبات تطبيق 
( 1،38ياري مقداره) ( وبإنحراف مع2،58الموافقة بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي مقداره )

 : اآلتيعمى النحو  وجاء في الترتيب
جة كبيرة ، بمتوسط حسابي بمغ المطمب التنظيمي ، جاءت الموافقة عميو بدر  -6

(2،68. ) 
المطمب التكنولوجي ، جاءت الموافقة عميو بدرجة كبيرة ، بمتوسط حسابي بمغ  -2

(2،48. ) 
المعرفة في مكتبات الجامعة التقنية الجنوبية ، كانت  ثالثًا : ان معوقات تطبيق إدارة

( وكانت ابرز 1،46( وبانحراف معياري )2،56بدرجة كبيرة ، بمتوسط حسابي قدره )
 المعوقات والتي جاءت بدرجة كبيرة ىي : 

العميا لمدور الحقيقي لممكتبات حيث يرونيا موقع لخزن  اإلداراتعدم اىتمام  -6
 ونشرىا . رتياإداالمعمومات دون  أوعية

 المعرفة و فوائدىا . إدارةالغير الكافي لمفيوم ودور  اإلدراك -2
وظيفي الى الدورات التدريبية وورش العمل لتبادل الخبرات افتقار المبلك ال -3

 والمعارف بينيم .
ووسائل االتصال الحواسيب  أجيزةضعف البنى التحتية التكنولوجية من  -4

 . الداخمي وعدم ربطيا بشبكة االنترنت
 المعرفة .  إدارةضعف الميزانيات المخصصة او عدم توافرىا لعمميات  -5
قمة عدد المتخصصين في عمم المعمومات وتقنيات المعرفة ومخاوف البعض  -6

 معارفيم الضمنية. اآلخرينمنيم ان يفقدوا دورىم وسمطتيم عند مشاركة 
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 التوصيات 
 : الدراسة من نتائج يمكن تقديم مجموعة من التوصيات ىي  أسفرتما في ضوء 

 لممعرفة . األمثلوضع خطة عممية تدعم وتحفز العاممين لغرض االستغبلل  -6
المعرفة ضمن الييكل التنظيمي تكون مسؤوليتيا  بإدارةاستحداث وحدة خاصة  -2

 المعرفة . إدارةتنظيم وتخطيط ومتابعة تنفيذ عمميات  األساسية
المعرفة  إدارةتطبيق  بأىميةمؤىمين ليم رؤية واضحة  أفرادالعمل عمى اختيار  -3

. 
حواسيب ووسائل اتصال داخمي  أجيزةالعمل عمى تحسين البنى التحتية من  -4

 .وربطيا بشبكة االنترنت 
 إدارةتوفير الدعم االستراتيجي من قبل القيادات العميا في الجامعة لتطبيق  -5

 المعرفة .
 اإلبداعنظام حوافز ومكافآت لتشجيع المبلك الوظيفي عمى  جادإيالعمل عمى  -6

 بيا . اآلخرينوخمق معرفة جديدة ومشاركة 
 تفعيل الثقافة التنظيمية التي تشجع روح التعاون والعمل كفريق واحد . -7
 إقامةنشر ثقافة المعرفة بين مكتبات الجامعة التقنية الجنوبية من خبلل  -8

 وورش العمل والمؤتمرات .الدورات التنظيمية المنظمة 
عبلقة تعاون مشترك بين مكتبات الجامعة التقنية الجنوبية لتبادل الخبرات  إقامة -9

 والمعارف بينيم .
 المعرفة . إدارةتوفير الدعم المالي البلزم لمقيام بعمميات  -61
عوقات التي تعترض عممية القرار عمى الم أصحابمن الضروري تعرف  -66

 إلدارة المعرفة وذلك لمحد منيا .  األمثلالتطبيق 
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 (1ممحق رقم )
  ...زمبلئي المحترمون 
 ...بعد التحية واالحترام 

بالمعمومات البلزمة إلنجاز ىذه  إمدادنانرجوا التكرم في ممئ ىذه االستمارة من اجل 
المعرفة في مكتبات الجامعة  إدارةالدراسة من اجل التعرف عمى واقع ممارسة عمميات 

 .التقنية الجنوبية 
 ألغراض البحث العممي إاللن تستخدم  تقدمياعمما ان المعمومات التي 

 شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير .
 
 

                                                                                               
 الباحث 

 : األسئمة الخاصة بالسمات الشخصية  القسم األول
            أنثى                                              رــــــذك   الجنس :  -6
                           بكالوريوس                    المؤىل العممي : دبموم -2

 ماجستير 
                                                التخصص : معمومات ومكتبات   -3

  أخــرى
من  أكثر                            سنوات   61سنوات الخدمة : اقل من  -4

 سنوات  61
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 المعرفة  إدارةعمميات  القسم الثاني :
غير  محايد موافق الفقرات ت المجــــــــــــــال ت

 موافق

 توليد المعرفة 1

1-1 
تمر ستقوم المكتبة بالرصد المنظم والم
 لممعرفة من مصادرىا المختمفة .

   

تيتم المكتبة بالمعارف والمعمومات التي  1-2
 المستفيد . إلييايحتاج 

   

1-3 
تشجع المكتبة المالك الوظيفي عمى 

االبتكار وخمق معرفة جديدة من خالل 
 الحوافز .

   

المكتبة والمالك الوظيفي  إدارةالتعاون بين  1-4
 وخمق مناخ من الثقة المتبادلة .

   

تؤمن ادارة المكتبة بضرورة استثمار معارف  1-5
 الوظيفي المتراكمة .وخبرات المالك 

   

2 
خزن واسترجاع 

 المعرفة

تنظم المكتبة اوعية المعمومات بموجب  2-1
 خطة التصنيف .

   

2-2 
تستخدم المكتبة الفيارس اآللية في 

 استرجاع المعرفة .
   

لدى المالك الوظيفي الميارات في عممية  2-3
 خزن واسترجاع المعرفة .

   

المعمومات وفق احتياجات تنظم اوعية  2-4
 المستفيدين )قاعدة بيانات لممستفيدين ( .

   

توجد الئحة من التعميمات والقواعد الموثقة  2-5
 التي يرجع الييا محل المشكالت .

   

2-6 
تقوم المكتبة بفرز واستبعاد مجموعاتيا 

 المعرفية وتقنيتيا باستمرار .
   

نشر ومشاركة  3
 المعرفة

3-1 
ادارة المعرفة الى ايصال المعرفة تسعى 

المتراكمة لدييا الى المالك الوظيفي لتطوير 
 ادائيم .

   

3-2 
لدى المالك الوظيفي الخبرات والمؤىالت 

التي تمكنيم من تحديد المعرفة التي 
 يحتاجونيا ومشاركة االخرين بيا .

   

3-3 
تشجع ادارة المكتبة تبادل الخبرات 

المكتبات عن طريق اقامة والمعارف بين 
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 المؤتمرات والندوات وورش العمل .

استخدام النشرات الداخمية لنشر المعرفة  3-4
 بين المالك الوظيفي .

   

3-5 
تحرص المكتبة عمى تحويل ما يمتمك 

المالك الوظيفي من معرفة ضمنية من 
 المتخصصين لتعزيز الخدمة المكتبية .

   

3-6 
المكتبة شبكة اتصاالت داخمية تتوافر في 

لتشارك المعرفة لين المالك الوظيفي لتقميل 
 الوقت والجيد .

   

لدى المكتبة نظام اداري فعال يعمل عمى  3-7
 نشر المعرفة بين المالك الوظيفي .

   

تشجع المكتبة المالك الوظيفي عمى ثقافة  3-8
 المشاركة بالمعرفة .

   

المكتبة المناخ المناسب  لمحوار يتوافر في  3-9
 العممي البناء والعمل كفريق واحد .

   

3-11 
توفر المكتبة لممالك الوظيفي فرصة تنمية 
قدراتيم لكسب المعرفة بما يواكب التطورات 

 التكنولوجية الحديثة .

   

 تطبيق المعرفة 4

4-1 
تمتمك المكتبة استراتيجية ورؤية واضحة 

 المعرفة .لتطبيق ادارة 
   

4-2 
توفير فرص التدريب لتنمية قدرات وميارات 

 المالك الوظيفي .
   

تيتم المكتبة بعمميات ادارة المعرفة لتحسين  4-3
 خدماتيا وانشطتيا االدارية.

   

تعمل المكتبة عمى تحويل المعرفة المتاحة  4-4
 الى خطط عمل .

   

4-5 
بمدى تطبيق ترقية المالك الوظيفي يعتمد 

 ادارة المعرفة .
   

تعتمد ادارة المكتبة منيج ادارة المعرفة في  4-6
 اتخاذ قراراتيا االستراتيجية .
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المعرفة إدارةالقسم الثالث : متطمبات   

غير  محايد موافق الفقرات ت المجــــــــــــــال ت
 موافق

3-1 
المطمب 
 التنظيمي

    إلدارة المعرفةتشكيل فريق عمل مناسب  1-1

1-2 
ونظم الحوافز  واإلجراءاتوضوح السياسات 

والمكافآت والتسييالت والممارسات الالزمة 
 الدارة المعرفة بصورة فعالة .

   

التزام ودعم مستمر ألي تطور من قبل االدارة  1-3
 العميا .

   

ضرورة توافر الدعم المالي والتمويل الالزم  1-4
 المعرفة . لتطبيق ادارة

   

القدرة عمى االستجابة والتكيف مع متغيرات  1-5
 ظروف العمل .

   

المعرفة  إدارة بأىمية واإلدراكتوافر الوعي  1-6
 وفوائدىا .

   

3-2 
مطمب 

تكنولوجيا 
 المعمومات

والبرامجيات  األجيزةامتالك المكتبة احدث  2-1
 التي تساعد عمى تكريس ادارة المعرفة .

   

موقع الكتروني لممكتبة عمى شبكة  إقامة 2-2
 االنترنت .

   

2-3 
توفير ألعضاء الييئة التدريسية والباحثين 
شبكة االنترنت لالطالع عمى كل جديد في 

 مجال العممية البحثية والتعميمية .

   

األخذ بتقنية المؤتمرات الكترونية والمرئية في  2-4
 العمل .الدورات التدريبية وورش 

   

    اشتراك المكتبة بقاعدة بيانات عالمية . 2-5

ضرورة استخدام المكتبة تقنيات في أرشفة  2-6
 أوعية المعمومات واألعمال اإلدارية .
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المعرفة إدارةبع : معوقات تطبيق القسم الرا  

غير  محايد موافق الفقرات ت المجــــــــــــــال ت
 موافق

تطبيق معوقات  4
 ادارة المعرفة

االدراك الغير الكافي لمفيوم ودور ادارة  4-1
    المعرفة وفوائدىا .

4-2 

ضعف البنى التحتية من اجيزة 
الحواسيب ووسائل االتصال الداخمي ) 
شبكة االنترنت ( لمدخول لعمميات ادارة 

 المعرفة.

   

4-3 
افتقار المالك الوظيفي الى الدورات 

وورش العمل لتبادل الخبرات التدريبية 
 والمعارف بينيم .

   

نقص الحوافز لممالك الوظيفي  4-4
    لممشاركة في عمميات ادارة المعرفة .

4-5 
االخفاق في التعاون بين مكتبات 

الجامعة والتي يمكن االستفادة منيا في 
 توليد المعرفة وتبادليا .

   

4-6 
البعض قمة عدد المتخصصين ومخاوف 

منيم ان يفقدوا دورىم وسمطتيم عند 
 مشاركة االخرين معارفيم الضمنية .

   

4-7 

تراجع دور المكتبات امام المكتبات 
الرقمية فما زالت تمك المكتبات تعتمد 

عمى االسموب التقميدي في حفظ 
 المعمومات .

   

4-8 

عدم اىتمام االدارات العميا لمدور 
يرونيا موقع الحقيقي لممكتبات حيث 

لخزن اوعية المعمومات دون ادارتيا 
 ونشرىا .

   

4-9 
ضعف الميزانيات المخصصة او عدم 

    توافرىا لعمميات ادارة المعرفة .

  


