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 املستخلص :  
ف ظل ميزانيات املكتبات املتضائلة،  ارجية  اخلداخلية والتحديات  ال   األكاديمية العديد منكتبات  املتواجه  

يها تطبيق مبادىء إدارة املعرفة بمساعدة نظم إدارة  جيب عللذلك    املعلومات واملعرفة ؛ والنمو املتزايد ملصادر  

فة باملكتبات  املعرفة، لذلك هدفت هذه الدراسة إىل رصد التجارب واملامرسات الدولية لتطبيق نظم إدارة املعر

الن هذه  تطبيق  آلليات  مقرتح  إطار  وضع  عىل  العمل  مع  منها،  واإلفادة  اجلامعية  األكاديمية  املكتبات  ف  ظم 

 العربية، وذلك باستخدام املنهج الوصفي التحلييل. 

النتائج، من أمهها:  و إىل جمموعة من  الدراسة    ة وتطبيقها املعرف  ةدارإ نشاء نظم  إجتارب    ةقل قد خلصت 

الدويل   األكاديمية  اتاملكتبداخل   املستوى  و  عىل  العريب،  املستوى  عىل  املامرا اتفوانعدامها  مجيع  عىل  ق  سات 

تبادل املعرف التواصل فيام بينهم وتبادل اخلرباتأمن  ؛    أسايس بني العاملني كهدف    ة احلرص عىل  ،  جل حتقيق 

هبا لروجترز    ةجامع   ةمكتبوتقديم   اخلدمات  لتقديم  جيد  بالواالهت  ،نموذج  وتدريبهم،  عاملني  امم  وتعليمهم 

برشلونة بجمع وحفظ األدلة اإلرشادية وإجراءات العمل،  باإلضافة إىل قيام نظام إدارة املعرفة بمكتبة جامعة  

 فقط بني العاملني.  التواصل أ عىل حتقيق مبدشتوتغارت بأملانيا  ة جامعنظام إدارة املعرفة بمكتبة  قترص ف حني ا

الدراسة بعدو التوصيات، من  انتهت  السابقة إلنشاء نظم  د من  التجارب  أمهها: رضورة االستفادة من 

ة وتطبيقها داخل املكتبات األكاديمية ؛ من أجل تسهيل مشاركة املعرفة وتبادل اخلربات والتجارب  إدارة املعرف
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ابعة هلا لبناء وتطبيق  بني العاملني، مع توفري اإلسرتاتيجيات الواضحة داخل املكتبات األكاديمية واملؤسسات الت

 هذه النظم. 

رفة ؛ ممارسات نظم إدارة املعرفة ؛ قضايا تطوير نظم إدارة  : إدارة املعرفة ؛ نظم إدارة املع  لكلامت املفتاحيةا

 املعرفة ؛  نظم إدارة املعرفة باملكتبات. 

 املقدمة :   /0

  يؤثر أيًضا   ةما يؤثر عىل اجلامع  فإن  لتايل، وبا من اجلامعة وثقافتها التنظيمية   املكتبات األكاديمية جزءً تعد  

،  لتوفري امليزة التنافسية للمنظمة األمدوًرا كبرًيا   ملكتبات األكاديميةا تلعبونتيجة لذلك  ،األكاديمية  ةعىل املكتب

خلدمة  كام   موظفيها  من  واملعرفة  املعلومات  من  االستفادة  عىل  قدرهتا  عىل  األكاديمية  املكتبات  نجاح  يعتمد 

 اجات املجتمع األكاديمي بشكل أفضل.  احتي

جيب أن تسعى جاهدة  وإلثبات أمهيتها وقيمتها ،    حتديات داخلية وخارجيةاألكاديمية  كتبات  املتواجه  و

املعلومات   من  املناسب  الكم  الوقت   للمستفيدينلتوفري  املتضائلة  املناسب، ف ظل  ف  املكتبة  والنمو  ميزانية   ،

االتصا  لتكنولوجيا  املستفيديناملتسارع  احتياجات  وتنوع  باستمرار    كام  ، الت،  األكاديمية  املكتبات  تواجه 

  ف ظل عامل أصبح   ين عن املعلومات التي يبحثون عنها  فيدثل ف حماولة سد الفجوة التي تفصل املستالتحدي املتم

زيادة كفاءهتا التشغيلية    األكاديميةكتبات  املجيب عىل  لذلك    ؛  الويب  صادرأكثر تعقيًدا وفوىض مع النمو اهلائل مل

 أدوات اإلدارة التي يمكن أن تساعد ف هذا الصدد  يات، ومتثل إدارة املعرفة إحدي  من أجل مواجهة التحد

(Wen, 2005)  . 

التي يمكن اعتامدها    تعدو من أجل  ؛  إدارة املعرفة واحدة من أكثر احللول املفيدة للمكتبات األكاديمية 

، وبخاصة ف الدول  البيئة التنافسية احلالية  ظل  ف    ، بح ذات صلة بمؤسساهتا األملتص  املكتبات   حتسني خدمات 

داخل    عنرًصا فعااًل أن تصبح  ، كام يمكنها  (Poonkothai, 2016)التي تعاين من عجز ف اإلمكانيات واملوارد  

العلمي  مراحلو  ،املجتمع  مجيع  ف  مشاركة  واستخدامها و  أكثر  ونرشها  املعرفة  خلق   ,Lougee)   سياقات 

2002)  . 

  : من خالل جمموعة واسعة من املصادر مثلالعلمي،  مكانة بارزة ف املجتمع    يمكن للمكتبات أن تتبوأ و

وتكنولوجية واقتصادية  واجتامعية  ثقافية  نظر  واعتامد    وجهات  مثل متعددة،  املعلومات    : مصطلحات  جمتمع 

املعرفة   عىل وجمتمع  تعتمد  املع  التي  وتطبيق  توليد  األشكال مفهوم  من  متنوعة  جمموعة  ف  واملعرفة    لومات 

((EldhoJoy, 2012 . 
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  املعرفة  ظهرت نظم إدارة  ،مشاركة املعرفة وتبادهلا وإتاحتها   :عماًل بمبادىء إدارة املعرفة التي تتمثل فو

تعمل  م  عىل   التي  املؤسسات  العاملني ف  وإتاحتها، وتقوم فكرهتا عىل متكني  ن  دعم حفظ اخلربات واملعارف 

مما يؤدي إىل  ؛  بينهم  فيام  ة  الوصول إىل احلقائق ومصادر املعلومات اخلاصة باملؤسسة، باإلضافة إىل مشاركة املعرف

 توفري حلول أكثر فعالية ف حل املشكالت وتوليد أفكار جديدة ف العمل. 

رفة باملكتبات  تتناول هذه الدراسة استعراض بعض التجارب واملامرسات الدولية لتطبيق نظم إدارة املعو

تطبيق   مقرتح آلليات  إطار  والعمل عىل وضع  منها،  واإلفادة  األكاديمية  األكاديمية،  املكتبات  النظم ف  تلك 

 باملكتبات باستخدام أحد نظم إدارة املعرفة. العربية، باإلضافة إىل إنشاء نموذج لتنفيذ عمليات إدارة املعرفة 

 وًل : اإلطار املنهجي للدراسة:  أ

 دراسة وأهميتها :  كلة المش 1/1

  ومشاركتها،   األم ف توليد املعرفة    ة ة هي مراكز معلومات أنشئت لدعم مهمة املؤسساألكاديمي كتبات  امل

وتتمثل  ،    (Wen, 2005)  وتعزيز البرشية ف العرص الرقمي  ،األشخاص املجهزين باملعرفة خلدمة املجتمعتوفري  و

 . ميها إىل املعرفة ملستخدتوسيع نطاق الوصول مهمتها الرئيسية ف  

العديد من التحديات التي نشأت عن زيادة أعداد الطالب ، وامليزانيات    األكاديمية تواجهكتبات  كن املل

؛   الصارمة بفلذلك    واملنخفضة  تعمل  أن  والبرشيمن األمهية   املالية  املوارد  انخفاض  ؛ كفاءة أكرب مع  لتلبية    ة 

، سيكون من األسهل للجامعات  ف املجتمع األكاديمي يات أقل  ة حتد مواجه، ومن أجل    املستفيدين  احتياجات

 إدارة املعرفة التي توفر العديد من الفرص لتحسني خدماهتا.  تبني مفاهيم 

املال  رأس  األعامل باستخدام نظم إدارة املعرفة من أجل إدارة  ف الوقت الذي هتتم العديد من مؤسسات  و

واحلصول عىل ميزات تنافسية، نجد عدم االهتامم بتطبيق تلك    األرباححتقيق أقىص قدر من  من أجل  الفكري  

 النظم عىل مستوى املكتبات بأنواعها السيام عىل املستوى العريب.  

تلبية  ك النظم، وأمهية استخدامها باملكتبات اجلامعية لذلك جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء عىل تلل

راسة ممارسات إنشاء وتطبيق تلك النظم، مع وضع إطار مقرتح  ود،  احتياجات مستخدميها بأفضل طريقة ممكنة

 لتفعيل تطبيقها ف املكتبات اجلامعية. 

 أهداف الدراسة :   1/2

واملامرسات الدولية لتطبيق نظم إدارة املعرفة    يتمثل اهلدف الرئييس هلذه الدراسة ف استعراض التجارب

عىل  العمل  مع  منها،  واإلفادة  اجلامعية  املكتبات  باملكتبات  ف  النظم  تلك  تطبيق  آلليات  مقرتح  إطار  وضع   

 من األهداف الفرعية وهي :  اجلامعية العربية، وذلك من خالل جمموعة 
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 اعها، والتقنيات التي تقوم عليها. لتعرف عىل ماهية نظم إدارة املعرفة، وأمهيتها، وأنوا -

 ه احلاجة إىل تطبيقها. الكشف عن دور نظم إدارة املعرفة ف املكتبات اجلامعية، وأوج -

 استعراض بعض جتارب وممارسات املكتبات اجلامعية ف تطبيق نظم إدارة املعرفة.  -

تعزيز اعتامد وتطبيق  وضع إطار مقرتح لتنفيذ نظم إدارة املعرفة وتطبيقها باملكتبات اجلامعية ؛ ل  -

 تلك النظم لتبادل املعرفة ونرشها.  

 فة. ملكتبات باستخدام أحد نظم إدارة املعرتنفيذ نموذج لعمليات إدارة املعرفة با  -

 تساؤالت الدراسة :   1/3

اإلجابة  ف ضوء األ التي حاولت  التساؤالت  ، هناك جمموعة من  لتحقيقها  الدراسة  التي تسعى  هداف 

 عليها، وهي :  

 ا نظم إدارة املعرفة، وما أمهيتها، وما أنواعها، وما التقنيات التي تقوم عليها؟م -

  املكتبات اجلامعية وأوجه احلاجة إىل تطبيقها؟ ارة املعرفة فما دور نظم إد -

 لتي عملت عىل تطبيق نظم إدارة املعرفة، وفيم تم استخدامها؟ ما املكتبات ا -

 ما آليات تنفيذ وتطبيق نظم إدارة املعرفة باملكتبات اجلامعية؟   -

 حدود الدراسة :   1/4

: املوضوعية  جتارب    احلدود  استعراض  الدراسة  املتغطي  إدارة  نظم  تطبيق  باملكتبات  وممارسات  عرفة 

 آلليات تطبيق تلك النظم ف املكتبات األكاديمية العربية. اجلامعية ، مع وضع إطار مقرتح 

تغطي الدراسة املكتبات األكاديمية التي عملت عىل تطبيق نظم إدارة املعرفة هبا سواء    حلدود النوعية : ا

 داخلها. لرصد املعرفة الرصحية أو الضمنية 

تغطي الدراسة رصد جتارب وممارسات تطبيق نظم إدارة املعرفة منذ بنائها بمكتباهتا حتي    حلدود الزمنية :ا

 م. 2020تاريخ انتهاء الدراسة وهو يوليو  

 منهج الدراسة وأدواتها ومجتمع الدراسة :   1/5

ية لتطبيق نظم إدارة املعرفة  تم االعتامد عىل املنهج الوصفي التحلييل لرصد التجارب واملامرسات الدول

ألنسب لطبيعة الدراسة ف كونه منهًجا يعطي صورة واضحة عن الظاهرة  باملكتبات األكاديمية ؛ باعتباره املنهج ا

 وللحصول عىل البيانات الوصفية الالزمة ملامرسات تطبيق تلك النظم باملكتبات األكاديمية.   قيد الدراسة،

او املالحظة  االعتامد عىل  املكتبات تم  مواقع  لبعض  مستخدمة    ملبارشة  نظم  للتحقق من وجود  اجلامعية 

 إلدارة املعرفة من عدمه، باإلضافة إىل مسح اإلنتاج الفكري ف املوضوع. 
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الدراسة ف رصد أية مكتبة أكاديمية عملت عىل استخدام نظم إدارة املعرفة استطاعت الباحثة    متثل جمتمعو

 اسة.  التوصل إليها خالل فرتة الدر

 مصطلحات الدراسة :   1/6

هي بناء املعرفة وجتديدها وتطبيقها بشكل منهجي    :    Knowledge Managementإدارة املعرفة -

فعالية وتعزيز    املعرفة   لزيادة  الفكري،  املال  الالزمة  باملؤسسة،    رأس  األنشطة  تشمل  وهي 

ة إلنشاء وصيانة ملعرفية املطلوبإدارة األصول ا  ، وتتضمن  لتسهيل العمل املبارش املتعلق باملعرفة

 .  (Wagner & Moos, 2015)  واستخدام رأس املال غري املادي املناسب

، تلك األجزاء من األصول غري امللموسة للمؤسسة :   Knowledge Assets األصول املعرفية -

تشري   مثلوهي   ، املعرفة  إىل  التحديد  وجه  ؛    : عىل  كيف  املاموأمعرفة  امللكية  و سات؛  رفضل 

و وما شابه ذلك  الفكرية؛  املعرف،  تنقسم األصول  ما  إىل  يغالًبا  :  ة  : األول  أقسام   اإلنسانثالثة 

املعرفة املقننة التي يمكن  )  ل: اهليكالثاين :  و   ، واملجتمعات(  ،لشبكاتوا  ، والفرق  ،)األشخاص

تقاسم     )التقنيات التي تدعم  االتكنولوجيالثالث:  و   ،  العثور عليها يف العمليات واإلجراءات(

التي متتلكها  من خالل فهم األصول املعرفية  ، و قواعد البيانات والشبكات الداخلية(  :املعرفة مثل

  ثغرات   ة وكذلك لرصد أي  ، حتسني قدرهتا عىل استخدامها لتحقيق أفضل تأثري  ا املؤسسة يمكنه

 .(Knowledge Research Institute, 2019)  قد تكون موجودة

بشكل  مجع املعرفة وختزينها    فيه  مكان يتم: هو     Knowledge Repository مستودعات املعرفة -

 Knowledge Research)    الوصول إليها واستخدامها من قبل أشخاص آخرين  من  يمكن

Institute, 2019). 

املعرفة   - إدارة  هي    Knowledge management Systemsنظم  التكنولوجياأل:  ة  دوات 

عمليات    والتقنيات تدعم  املعرف  :   وهي   ة، املعرف  ة دارإالتي    ، وتطبيقها  ، وختزينها  ة،اكتساب 

 1مشاركتها.  و 

 الدراسات السابقة :   1/7

تم البحث ف عدد كبري من األدوات العربية واألجنبية للتعرف عىل الدراسات واجلهود التي ترتبط بشكل  

ل بنك املعرفة املرصي مثل:  مبارش أو غري مبارش بموضوع الدراسة، ومن أمهها قواعد البيانات املتاحة من خال 

والعبيكان،    ، املنظومة  وأمهها:  Jstor،EBSCOدار  املجال  ف  الرقمية  املستودعات  من  وجمموعة   ،E-lis 

Repository  :وكذلك حمركات البحث العلمية، وأمهها ،Google Scholar  وأسفرت هذه اخلطوة عن جمموعة ،

 وهي عىل النحو التايل :    من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة،

 

 )تعريف إجرائي(  1
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 الدراسات العربية:   1/7/1

 :رة المعرفة امجيات إدنظم وبر

العمليات  دعم  مهيتها ف  أو  ، برجميات إدارة املعرفة ولقاء الضوء عىل نظم  إ(  2017،  )صالحة  حاولت دراس

التقنيات    ة راء املختلفواستعراض اآل  ،إلدارة املعرفة  ةاملختلف ىل  إ  ةضافإ  هلا،عمة  الداحول تقسيامت وتصنيف 

إلدارة املعرفة    ا نظامً تسعة عرش  فحص  عرفة، ونظم إدارة امل  لتوريد  سة مؤسإحدى عرشة  حتليل طلبات عروض  

مت  ت ختاوقد    باالعتامد عىل املنهج املسحي امليداين ومنهج حتليل املحتوى،   ،وظائفها و  ا الستخالص مواصفاهت

 . عمليات إدارة املعرفة  موزعة عىل   ةلوظيفيباملعايري واملتطلبات ا ةمقرتح  ة قائمب ةالدراس

وذلك من خالل    ؛  بالتعرف عىل دور نظم إدارة املعرفة ف دعم عملياهتا  ( 2017،)بصنويقامت دراسة و

لكل   واملميزات  اخلصائص  ومعرفة  املعرفة  إلدارة  نظم  ثالثة  أفضل  عىل  مقارنة    منها،التعرف    بينها وعمل 

املنهج  اعتامًدا عىل    ،لدعم مجيع عمليات إدارة املعرفة   والذي يعد األمثل   للوصول ألفضل مقرتح لنظام متكامل 

أن نظم إدارة املعرفة تدعم عملياهتا وأن نظم إدارة املعرفة عند تطبيقها ف املنظامت  بوتوصلت الدراسة   ،املقارن

 . املعرفة  نموذج مقرتح لتقييم نظم إدارة   مع وضعتعتمد بشكل كبريعىل احلاجات الفعلية للمنظمة،  

 إدارة المعرفة في المكتبات األكاديمية:   طبيقاتت

أطيافها مختلف  بتطبيقات إدارة املعرفة ف املكتبات ومراكز املعلومات    (2015، )اجلوهريتناولت دراسة  

حتليل تطبيقات إدارة املعرفة وحتدياهتا ف مكتبات اجلامعات  ووصف  ، وات تلك التطبيقات رشمع استعراض مؤ

، اعتامًدا عىل املنهج املسحي  ىل مدراء تلك املكتباتإ  موجهة   ةلكرتونياستبانة إتخدام  وذلك باس  ة،العربيف الدول  

إلدارة املعرفة من    ةمن املكتبات حمل الدراس  % 46عن تطبيق ما يقرب من    ةسفرت نتائج الدراسأوقد    امليداين، 

لتطبيقات  التكنولوجية لك تقدم املؤرشات  كذ و  ،مصادر املعلومات  ورقمنة نت  ارت ناإل  : مثلة  ليات خمتلف آ خالل  

 . تلك املكتبات داخل إدارة املعرفة عن باقي مؤرشات التطبيق  

ىل التعرف عىل واقع متطلبات تطبيق إدارة املعرفة ف مكتبات اجلامعات  إ  (2013  ،)السمريهدفت دراسة  و

القياده  و  ة، التنظيمي   ةالثقاف  : حماور هي  ةعربأمن خالل  وذلك    ، دارة املعرفةإللتقييم االستعداد    ةالسوري   ةاخلاص

لتكنولوجيا املعلومات باالعتامد عىل منهج املسح امليداين واستخدام    ة التحتي  ة البنية، واملوارد البرشيو  ة، التنظيمي

ت   ةاستبان اخلاص  وزيعها تم  اجلامعات  مكتبات  ف  العاملني  أالسوري   ةعىل  ومن  هبا  ة،  التي خرجت  النتائج  برز 

اخلاصل  ة تحتيال   ةبني الف  ضع  ةالدراس اجلامعات  مكتبات  ف  املعلومات  الربجميات    ةسواملدر   ةتكنولوجيا  من 

 .نرتنت وشبكات املعلومات وقواعد البياناتواإل ةهزجواأل
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التعرف عىل الفرص املتاحة أمام املكتبات اجلامعية  عىل     (2012  ،عبد اهلادي  ؛)السعيد  ركزت دراسة  و

باملكتبات اجلامعية، مع وضع    مة هذا املفهوم لتعزيز عملية اإلدارةء، ومدى مال املعرفةإلدارة  اجلزائرية للتحول  

املعرفة ف  إسرتاتيجية  خطة   إدارة    كتبات اجلامعية اجلزائرية كرؤية مستقبلية استرشافيةامللإلفادة من تطبيقات 

وهي:    حماور  أربعة  من  وااللتزامتتكون  والوعي  والتنفيذ،   والتخطيط  وت،  انرش  وتكنولوجيا  ملعرفةعميم   ،

 . االتصاالت 

 الدراسات األجنبية:   1/7/2

 ممارسات إدارة المعرفة بالمكتبات :  

اقرتاح إطار  مع  ف املكتبات اجلامعية ف كينيا ،    إدارة املعرفةممارسات    (Ogola, 2012)رصدت دراسة  

رة ف كينيا وحتديد األدوات  جامعية خمتا ف مكتبات    رفةممارسات إدارة املع ، من خالل حتديد  للتحسني املستقبيل 

حتليل  ، ولتوفري خدمات املعلومات   رفةحتديد مدى حتسني ممارسات إدارة املع ، و املستخدمة حالًيا ف إدارة املعرفة

إدارة املعرفة، ومن أهم النتائج  حتديد التحديات التي تؤثر عىل تبني وتطبيق  إدارة املعرفة، وأخرًيا  فرص تطبيق  

خرج الدراسة  التي  هبا  رسمي ت  برنامج  لدهيا  مكتبة  توجد  ال  املعرفة،   أنه  من  إلدارة  جمموعة  هناك    ولكن 

  إدارة املعرفة أن  و  ،واألدلة البسيطة   ،لتشغيلية واإلجراءات ا  ،كتيبات العمل  إتاحة  مثل:  الرسمية  غري  اخلطوات

املكتبات لدهيا فرصة كبرية  هذه  ، و  فكرة عام ينطوي عليه   ةمصطلح جديد نسبًيا وليس لدى موظفي املكتبة أي 

 لتطبيق إدارة املعرفة من أجل تبادهلا ومشاركتها ف الوقت احلايل. 

املكتبة    لدي أخصائي  إدارة املعرفة مفهوم  عىل  إىل التعرف    Arif & Alsuraihi, 2012))  دراسة   تهدفو

املعرفة    اتوتطبيق  ةاألكاديمي اإدارة  امللك عبد  املركزية بجامعة  املكتبة  السعوديةب  لعزيز ف  العربية  من    اململكة 

الالزمة  إدارة املعرفة  حتليل أنشطة  تطبيقها، واالستفادة من  إدارة املعرفة، وعنارص  حتديد مستويات فهم    خالل  

ممارسة   ولتعزيز  املناسبة،  املعرفة  ف  إدارة  بفعالية  للمشاركة  املكتبيون  حيتاجها  التي  واخلربات  املهارات  حتديد 

أن فهم  ب  نتائج  ال  إدارة املعرفة، وأكدت  ف تطبيق   ونحتديد التحديات التي قد تواجه املكتبي رفة، واملع أنشطة إدارة  

  و موظفو،  هلم  واضحألكاديمية ف املكتبات املركزية بجامعة امللك عبد العزيز  بني موظفي املكتبات ا  إدارة املعرفة

ممارس ف  للغاية  إجيايب  لدهيم سلوك  األكاديميني  املعرفةة  املكتبات  يشري  إدارة  مما  املركزية  ل،  املكتبات  ف  لبيئة 

 .  تها معاجل بهناك بعض التحديات التي جي ومع ذلك ت إدارة املعرفة، لبدء مبادرا  ةامعة جاهزاجلب

 ناء وتصميم نظم إدارة المعرفة بالمكتبات: ب

عىل وجه التحديد   تصميم وتنفيذ أنظمة إدارة املعرفة بنجاح،  كيفية  Manafu, 2016))رشحت دراسة  

إنشاء وختزين    : لتمكني عمليات إدارة املعرفة مثل   Makerere University Libraryمكتبة جامعة ماكرييري  ب
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مع   بنجاح  نظام إدارة املعرفة سرتاتيجيات يمكن للمكتبة اتباعها لتصميم وتنفيذ  إ وأيًضا طرح    ،املعرفة وتبادل  

حتديد العوامل  وتشمل  تبني النظام معينة وهي :  املرحلة األوىل : رضورة املرور بثالثة مراحل لكل مرحلة مهام  

املرحلة الثانية  ، وجودة النظام والتوافقوالتجارية ،    امليزةوالقيم الثقافية ،  والسعر ،  والرئيسية مثل: اخلصائص ،  

الدافع  و  ستخدام ، سهولة اال  ، وهي العوامل الرئيسية التي تؤثر عىل عملية القبول وتشمل حتديد    : قبول النظام

ل:  حتديد عوامل مث وتشمل    املرحلة الثالثة : استيعاب النظام ، والفائدةوالفعالية الذاتية ،  واخلارجي والداخيل،  

اإلدارة العليا ، وتكلفة العملية واجلودة  تشجيع  استخدام قنوات االتصال ، وترسيخ املعرفة ، وحجم املؤسسة ، و

 ملية االستيعاب.  وتعزيز التعاون الذي يؤثر عىل ع

 libraries  كرياال  ممارسات إدارة املعرفة املتبعة ف مكتبات جامعة   (EldhoJoy, 2012)تناولت دراسة  و

of Kerala  ف اهليكل التنظيمي اإلمجايل للجامعات   حتديد درجة مشاركة املكتبيني ف مبادرات إدارة املعرفة، مع  ،

إلدارة املعرفة داخل مكتبات جامعة كرياال يمكن من    نة نموذج االقرتاحات لتطوير وصيا وتقديم جمموعة من  

املبارش تقديم خدمات مثل خالله   الفهرس عىل اخلط   :  OPAC  املراجع،  افيات الويبوجر، و   وتوجيه   ، وخدمة 

للفريق،  إىل    التعليامت  االهتاممات    مكان  توفريباإلضافة  ومشاركة  ولتبادل   ، اجلامعي  والتفاعل  املشكالت، 

 . أفضل املامرسات والتوجيه اإلبداع و

دراسة   و نظام  إىل    )  Rah, Gul, & Wani, 2010)هدفت  اإلنرتنت  إلاقرتاح  شبكة  املعرفة عىل  دارة 

اجلامعية د  للمكتبات  أجل  من  ؛  إنشائه  واستخدامومتطلبات  وتنظيم وختزين ونرش  إنشاء  املعرفة    عم  أصول 

للمؤسسة الضوء  الرقمية  تسليط  مع  التقنيات  ،  :    املرتبطة الفنية    دواتواألعىل  االتصال  بذلك وهي  تقنيات 

افة إىل تقنيات اهلاتف املحمول وأجهزة  والتعاون التي تستند إىل الويب الستخدام اإلنرتنت واإلنرتانت ، باإلض

 الكمبيوترالشخصية وعقد املؤمترات عرب الفيديو.  

دراسة   و إسرتات  (Adli, Norehan, & Malik, 2007)عملت  تصميم  إدارة  عىل  لنظام  معرفة  يجية 

: حتليل    للمكتبات كخطوة أوىل نحو تطبيق نظام إلدارة املعرفة، وتقوم هذه اإلسرتاتيجية عىل ستة عنارص هي 

الوضع احلايل داخل املكتبات، وحتديد املشكلة، وحتديد االحتياجات، وحتديد املعززات والتحديات التي تواجه  

 ة املعرفة املناسبة، وأخرًيا تطبيق هذه التقنيات.  التطبيق، وحتديد أدوات وتقنيات إدار

 التعليق على الدراسات السابقة :   1/7/3

لتى جيب اإلشارة إليها عىل الدراسات السابقة سواء العربية أو األجنبية،  هناك جمموعة من املالحظات ا 

 وهى : 



 115 إهداء صالح ناجيد. 

 

املكتبات و   بناء  ةزايد االهتامم بدراست - املعرفة ف  إدارة  العرش    سنوات الف    ةامعياجل  السيامنظم 

تطبيق وتنفيذ نظم    دراسة ل  ة عربيأية دراسة   بينام مل تتعرض    خرية باإلنتاج الفكري األجنبي، األ

 . إدارة املعرفة ف املكتبات

برجميات إدارة و  نظم  تتناول   ( 2017،)صالح  ة  فقط، وهي دراسة واحد  ة عربي  وجود دراسة   -

تطبيقات إدارة املعرفة بشكل عام    خرى األ  العربية   اتتناولت الدراسبينام    ،املعرفة بشكل رصيح 

 . ف املكتبات 

مامرسات إدارة بجنبي ما بني دراسات اهتمت  نتاج الفكري األلإل   ةاملوضوعي   ةتنوعت التغطي -

املكتبات ف  تناولت    ، املعرفة  ُأطرودراسات  وإسرتاتيجيات مقرتح   وضع  إدارة    ة  نظم  لتطبيق 

 . املعرفة

أو مصمم   بناء وتنفيذ نظام إلدارة املعرفة سواء جاهز  ة عملي ةسات السابقي من الدراأمل تتناول  -

 حملًيا.

  من أجل   ةعامل مساعد ف تلك الدراس  بمثابة  ةنبي جاأل أو  ةعربيالسواء    ةد الدراسات السابقتع -

بناء    ةطار مقرتح لعملي إمع وضع    ، ممارسات نظم إدارة املعرفة ف املكتباتجتارب واستكشاف  

 يذه. داخل املكتبات وتنف ةاملعرف ةدارنظام إل

ا : اإلطار النظري للدراسة :  
ً
 ثاني

 نشأة نظم إدارة المعرفة وتطورها :     2/1

عىل سبيل املثال ، تم إدخال  فية جديدة تتم كل عرش سنوات  بتارخيًيا فإن عملية تطوير تطبيقات حاسو

، وأنظمة  منه   ومات اإلدارية ف الستينياتاملعل   ، ونظممن القرن املاض   أنظمة معاجلة املعامالت ف اخلمسينيات

وأنظمة األعامل   منه، إدارة املعرفة ونظم املعلومات التنفيذية ف الثامنينيات ونظم  ، منه يات دعم القرار ف السبعين

 . (O'Brien, 2001) منه  اتيوالتجارة اإللكرتونية ف التسعين

أنظمة قائمة عىل تكنولوجيا املعلومات    املؤسساتمن    العقود الثالثة املاضية، طورت العديد  ارعىل مدو

لتسه خصيًصا  املعرفةمصممة  تبادل  منها،   ، ودجمها   ، يل  باسم   واالستفادة  إليها  املعرفة    يشار  إدارة   نظم 

(Abdelrahman, 2013). 

بتطوير    قد قامتو الرشكات  املعرفةالعديد من  إدارة  لتسهيل مشاركة وتكامل   نظم  املصممة خصيًصا 

التي تتيح ميزة    كأحد أصول املؤسسات  فةمهية املعرأل   ا إدراكً   التمييز بني البيانات واملعلومات   من ثمعرفة ، وامل

 Bolloju, MohamedKhalifa, & EfraimTurban, 2002)تنافسية مستدامة )

 Capterra Inc., 2020 :Zoho))من أمثلة نظم إدارة املعرفة الشهرية ف الوقت احلايل و



 ... األكاديميةجتارب وممارسات تطبيق نظم إدارة املعرفة يف املكتبات  116

 

Desk Knowledgebase , Confluence , Kmplus, Intelligence Bank, Helpjuice, Bloomfire, 

eXo Platform, ServiceNow Knowledge Management, …….etc. 

 مفهوم نظم إدارة المعرفة :   2/2

ال يوجد تعريف قامويس أو موسوعي لنظم إدارة املعرفة، ولكن هناك اجتهادات لتعريف املصطلح ف  

ا عىل  أدبيات  يركز  فبعضها  ؛  املعرفة  إدارة  نظم  مفهوم  حول  النظر  وجهات  من  العديد  وهناك  ملوضوع، 

نستعرض بعض التعريفات  ملستخدمة، والبعض اآلخر يركز عىل عمليات إدارة املعرفة، وفيام ييل  التكنولوجيات ا

 التي وردت ف اإلنتاج الفكري :   

نظم تعمل عىل ميكنة  نظم إدارة املعرفة بأهنا    Kulkarni, Ravindran, & Freeze, 2006))رض كاًل من  ع

وتشمل أدوات للحصول عىل أنواع خمتلفة من  رفة،  واسرتجاع املع  ،والنقل   ،واحلفظ  ،مجيع عمليات اإلدخال

مشاركة  من أجل  س املستفادة  وتصنيف وثائق املعرفة ، وحتديد اخلرباء املعنيني ، وما إىل ذلك  املعرفة من الدرو

 . املعرفة مستودعاتوإنشاء اخلربات 

،  فئة من نظم املعلومات التي تدير املعرفة املؤسسيةبأهنا: تلك ال  (Wu & Wang, 2006)وقد أفاد كل من   

فه تطويره   ىوبالتايل  تم  العمل  ا نظم  للمعرفةلدعم  التنظيمية  ذلك  زها،وتعزي  يات  ف  واحلفظ    بام  اإلنشاء 

   واالسرتجاع والنقل والتطبيق. 

أفادو منصة    THOMAS, 2006))قد  واالتصاالبأهنا:  املعلومات  وتدمج    ت تكنولوجيا  جتمع  التي 

   للتعامل مع املعرفة الرصحية والضمنية مًعا. طار إ جل جعلها ف أالوظائف من  

ن   (Maier, 2007)وعرفها    لدعم  بأهنا:  املعرفة  أو  املعلومات  لتوفري  املستخدم واآللة  متكامل بني  ظام 

 . وبالتايل فهو مشابه ألفكار نظم املعلومات اإلدارية املبكرة ،ة والتحليل وصنع القرارالعمليات واإلدار

 ألغراض هذه الدراسة تم وضع التعريف اإلجرائي التايل لنظم إدارة املعرفة :  و

  ، وتطبيقها   ،وختزينها   ة، اكتساب املعرف  : وهية  املعرف  ة دارإدعم عمليات  ام آيل متكامل يعمل عىل  ي نظه

 ها. مشاركتو

 أهمية نظم إدارة المعرفة :   2/3

عىل  املعرفة  إدارة  نظم  ف   تعمل  املعرفة  توافر  التشعبي  ب،  املؤسسات  تعزيز  والنص  اخلرائط  استخدام 

  عاملني ، من خالل إنشاء أدوات لل  مشاركة املعرفةبناء ثقافة  ، وواألدلة  Yellow Pagesوالصفحات الصفراء  

املعرفة إىللتبادل  باإلضافة  بنيتطوي   ،  بالرضورة  ر  تدعمها  للتعاون  مناسبة  بيئة  أن ختلق  يمكن  للمعرفة  حتتية  ة 

 .(Davenport & Prusak, 2000) التكنولوجيا 
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النواحيو من  العديد  ف  املعرفة  إدارة  لتعزيزعمليات  النظم  تلك  من  االستفادة  حتقيق   ,Shin)يمكن 

2004)   : 

 للمعرفة.  املشاركةالفعال وت احلفظ ا من خالل توفري أدو:   لناحية التكنولوجية ا -

الفكرية - ا:    محاية األصول  الناحية  املعرفية من  قيمة األصول  وانعكاس   ،ملالية من خالل تقدير 

 . ذلك عىل املامرسات املحاسبية

أنظمة   تطوير بيئة عمل إجيابية أوومشاركتها و املعرفة   إنشاءتسهيل  : من خالل    الناحية التنظيمية -

 . مكافآت فعالة

 . من خالل حتديد العمليات الرئيسية لتدفق املعرفة وإدراهتا  :  عملياتيةالناحية ال -

  من أجل   أفكار جديدة ومقرتحاتاكتساب فهم أعىل للمعرفة من خالل طرح  :    الناحية الفلسفية  -

 . تطوير طرق جديدة ف التفكري

 :  Rah et al., 2010))ومن أهم مزايا استخدام نظم إدارة املعرفة  

تغيريات  أية يمكن إجراء  ، وتطلبات التطوير عىل جانب اخلادمقترص ميث ت، ح  صيانتها   هولة س -

 إجراء حتسينات مستمرة عىل النظام. و ، عىل النظام بسهولة

إىل   - للوصول  ويب  متصفح  أي  استخدام  يمكن  العميل  جانب  بكل  ف  به  والتسجيل  النظام، 

 .  سهولة

ألي شخص الوصول من  حيث يمكن    ة بعدد معني ؛ غري حمدود  املعرفة  الوصول إىل بوابةعملية   -

 .أي جزء من اإلنرتنت أو اإلنرتانت

األدوات الربجمية الشائعة ف تلك حيث يتم استخدام  املسئولني عن النظام ؛  الفنيني    سهولة توفري -

 النظم. 

املرتدة - التغذية  معلومات  املوظفون  من    ، يتلقى  املناسب  الوقت  ف  املناسبة  التدابري  ويتخذون 

 املعرفة. برامج إدارة 

املستندة إىل الويب دون مشاركة   رفةتلقى املستخدمون املعلومات املطلوبة من برامج قاعدة املع ي -

 املوظفني. 

 . يتم اختاذ القرارات بشكل موضوعي وليس ذايت باستخدام برامج إدارة املعرفة -

وتقليل  ،  جتنب إعادة اخرتاع العجلة  مع  بشكل أكثر كفاءة ،     واألقسامني عمل املوظف يتم أداء   -

 العمل الزائد. 

ذلك   - ف  بام  واملجموعات   املوظفني  بدمج  االتصاالت  ومرافق  املعلومات  شبكات  تسمح 

 املجموعات من املناطق النائية. 

اكتساب املعرفة عىل  ملوظفني اجلدد واحلاليني  ا  ات قدر، وزيادة  من وقت تدريب املوظفني  التقليل  -

 . ىل أعالوظيفية بشكل أرسع ، وتوفري جودة وظيفية  
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 أنواع نظم إدارة المعرفة :   2/4

  وفًقا غلبها اعتمد عىل التقسيم  أن  أ  الإنتاج الفكري  ف اإلهناك العديد من التصنيفات لنظم إدارة املعرفة  

مثل املعرفة  إدارة  التكنولوجي   هوزمالئ   Antonova  نوفا ونتأتصنيف    : لعمليات  إلللحلول  املعرفة  ة  ىل  إ دارة 

 :  (2017  ،)صالحالتالية  نواع أ ةربعاأل

املعرفةت - التأتشمل    :  وليد  معاجل   :مثل أليف  دوات  الوسائط    نصوص،ال  ةحمررات  وحمررات 

اجلرافيكو  ة،املتعدد والصور  ، برامج  الصوت  الفيديوة،  وحمررات  حترير  وتقنيات    ، ونظم 

هجيات  دوات ومنأاستكشاف املعرفة التي تسمح بتوليد املعرفة من البيانات التي تشتمل عىل  

 . لتحليل النصوص والبيانات ة تلفخم

من قواعد   ةواسع   ةمن جمموع  ةتركز عىل اختزان املعرفة املتولد :   متثيل املعرفةو   كويد زان وتتاخ -

البيانات؛  البيانات   مستودعات  فيها  العملإ و  ،بام  اإل  ،جراءات  وقواعد    ة،خباري واملقاالت 

   .دعات البيانات واملعرفةهتا مستومن مكونا و ، فرادواأل  ،وصفحات الويب ة،البيانات اخلارجي

للنظام القائم عىل املعرفة بحيث    ة البد من حتويل املعرفة املخصص   :  هاواستخدام   املعرفةحتويل   -

فد  ا يع يدع  بناؤها  املستخدم   ياتمنهج  ممتثيل  النظم    ةاالستدالل  تلك  ذكاء  مثل  ف  تقنيات 

 . ينبيانات واملورد دوات وقواعد المن األ  جمن مزي ةدا لف عأعامل التي تتاأل

و   ةمشاركو نقل   - املعرفة  ةتاحإواسرتجاع  الويب    أتاحت  :  وبحث    ة تاحإل   ةدوات غنيأتقنيات 

من    ؛  مجيع مراحل إدارة املعرفة  دعمدوات  جدا أل  ةقوي  ةىل توفري بيئإ  ةضافباإل  ة،عرفاملونقل  

املؤسسي  :بينها  املعلومات  املوحد    ةبوابات  املعرفة والتطبيقاتإللوصول  العمل    ، ىل  وبرجميات 

مثل  التأ  :  اجلامعي  اإللكرتونية  ي(،الويك)تشاركي  ال ليف  أدوات  ومؤمترات    ، والسبورات 

   .ونظم املؤمترات اإللكرتونية ، لكرتوينوالربيد اإل، املنتديات اإللكرتونيةو  ،الفيديو

 ات لنظم إدارة املعرفة، وهي :  عىل وضع مخس تصنيف   Maier, 2007))كام عمل   

: أي أدوات يمكن أن تسمح بإنشاء ومشاركة    Document based   الوثائققائمة عىل لنظم الا -

 وقواعد البيانات املوزعة وصفحات الويب.  Lotus Notesوإدارة املستندات مثل  

هذه األدوات شبيهة  :    Ontology/Taxonomy based  النظم القائمة عىل األنطولوجيات -

 . سب املؤلف واملوضوع واملنظمة وما إىل ذلكائق ح الوث  نظم الوثائق، وهي تعمل عىل  تصنيفب

: تعمل عىل استخدام    Artificial Intelligence technologies  نظم الذكاء االصطناعي  -

 نظام لتمثيل املشكالت والفرص املتاحة. 

صال بني املؤسسة  تعرض اخلرائط تدفق عمليات االت:    Network Maps  خرائط الشبكات  -

 . واألفراد

األدوات التي يمكن أن توفر هنًجا :     Social computing tools  ة االجتامعيةأدوات احلوسب -

 نظم إدارة املعرفة.  إلنشاء تفاعلية أكثر  
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 عىل تقسيمها إىل أربعة أنواع وهي :    (Nielsen & Michailova, 2007)كام عمل  كل من  

، مع  objectكائن  ا  للمعرفة  بأهنينظر  : وفيها    fragmented KMS  املجزأة ظم إدارة املعرفة  ن -

 وتبادهلا. الرتكيز األسايس عىل مجع املعلومات وختزينها وإعادة استخدامها 

االهتامم بالقضايا  : تقوم عىل content-based KMS القائمة عىل املحتوىنظم إدارة املعرفة  -

وختزين  عملياتية ال بالتقاط  فقط  ليس  تتعلق  أيًضا    املعرفة،   التي  املعرف بولكن  ونقل  ،  ةتدوين 

تركيز و التي يتم جتميعها مركزًيا   ها ينصب  املعرفة  التقاط وإعادة ختصيص  يتم    ،عىل  ما  وغالًبا 

  ختزينها ف قواعد بيانات كبرية وقابلة لالسرتداد.

املعر - إدارة  العمليفة  نظم  التعامل مع    process-based KMS  ات القائمة عىل  يتم  : حيث 

داخلية  املعرفة بشكل منهجي بني مصادر املعرفة الاملعرفة كعملية وأنظمة رسمية مصممة لنقل  

 منهجية إلنشاء املعرفة واستخدامها ف وقت واحد. املؤسسة، مع توفري ف مجيع أنحاء 

: وهي مرتبطة بتوفري   Capability-based KMS اإلمكاناتنظم إدارة املعرفة القائمة عىل  -

من خالل دمج    ها واالستفادة مناملعرفة  طوير ميزة مستدامة من إنشاء  املوارد الالزمة من أجل ت

 املؤسسة بأكملها. مصادر املعرفة الداخلية واخلارجية عرب 

 التكامل بين تقنيات إدارة المعرفة ونظم إدارة المعرفة :   2/5

فهي  ؛  هناك العديد من التكنولوجيات التي تستخدم لدعم تلك النظم ولكنها ال تعد نظم إدارة معرفة  

بشكل فعال      من أجل املساعدة عىل خلق املعرفة اجلديدة، وين أو اإلنرتانتوالربيد اإللكرت  :عمة مثل اأدوات د

   مجع وتنظيم وتبادل ونرش املعرفة القائمة   ولكن أيضا املعرفة،  دعم ليس فقط إنشاء    نظم إدارة املعرفة   ، جيب عىل 

(Bolloju et al., 2002) . 

 & ,Turban, Sharda) ، وهي  ت ت من التقنيا ثالث جمموعا   KMSs  نظم إدارة املعرفة  تستخدم و

Delen, 2010)    : 

تسمح تقنيات االتصال للمستخدمني بالوصول إىل املعرفة املطلوبة والتواصل  :    قنيات االتصال ت -

املثالمع   البعض ، عىل سبيل  واألدوات    ،وإنرتانت  ،واإلنرتنت  ،  الربيد اإللكرتوين   :بعضهم 

 . تستخدم لالتصال  التي اكس واهلاتف هزة الفحتى أج ، األخرى القائمة عىل الويب

التعاون - ت   تقنيات  اجلامعي :  العمل  ألداء  الالزمة  األدوات  التعاون  تقنيات  يمكن    بحيث   وفر 

ف نفس املكان أو حتى  وىل املستندات  ف نفس الوقت أو ف أوقات خمتلفة  العمل مًعا ع  للفريق 

العصف الذهني اإللكرتوين    :عاونية األخرى  مثل تعزز إمكانات احلوسبة الت، كام  ف أماكن خمتلفة 

تشمل األشكال اإلضافية للعمل اجلامعي  ، و من أجل املسامهة املعرفيةالسيام العمل اجلامعي و، 

   .مع األفراد الذين حياولون تطبيق معرفتهم خرباء لل
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خالل    واالسرتجاع   احلفظتقنيات   - من  حل:  البيانات  قواعد  إدارة  نظام  ارة وإد   فظ استخدام 

ومع ذلك ، عادة   ،يعمل هذا بشكل معقول ف ختزين وإدارة معظم املعارف الرصحية ، واملعرفة

يتطلب الضمنية وختزينها وإدارهتا جمموعة خمتلفة من األدوات   ما  املعرفة  أنظمة     مثل:   التقاط 

 تعرف باسم مستودعات املعرفة.   وهي املتخصصة احلفظ إدارة الوثائق اإللكرتونية وأنظمة 

عم  ك العديد من األدوات املتاحة لدعم نظم إدارة املعرفة، وجيب ف نظام إدارة املعرفة  أن يعمل عىل دنا وه

 : Abdelrahman, 2013))واحد أو أكثر من التكنولوجيات اآلتية 

 :    Collaborative Computing Toolsدوات احلوسبة التعاونية  أ 

يعمل   - املشرتك عندما  احلاسويب  العمل  به  مًعا ويقصد  أكثر  أو  توفر األدوات  ، حيث  شخصان 

بام ف ذلك    ، اجلامعي  العمل  لدعم  الطرق  من  العديد  اإللكرتوينالتعاونية  الذهني    ، العصف 

  ، املثال  سبيل  عىل  األفكار  ،   Lotus Notes / Domino   ،Quickplaceوتصنيف 

eRoom 

  :  Knowledge Servers خوادم املعرفة 

بام ف ذلك مستودعات املعرفة التي توفر الوصول إىل    ،ة األساسيةتتضمن برجميات إدارة املعرف -

 Intraspect Software Knowledgeسبيل املثال :  ، عىل  املعرفة واملعلومات والبيانات

Server, the Hyperwave Information Server, the Sequoia Software 

XML Portal Server   

بات املعرفة املؤسسية   :   Enterprise Knowledge Portals (EKP) بوا

بني تكامل البيانات وآليات  نظم إدارة املعرفة، وهي جتمع  املداخل اإللكرتونية إىل العديد من   -

عىل سبيل املثال،    ادماخلبواسطة    إدارة املعرفةإعداد التقارير والتعاون ، بينام تتم معاجلة املستند و

OpenText , Verity IBM / WebSphere Portal Server 

 :    Electronic Document Management (EDM)إدارة الوثائق اإللكرتونية  

 عىل الوثائقتركز    االسرتجاع، وهيو  اجلمع واحلفظإلكرتونًيا ، بام ف ذلك  الوثائق    طريقة ملعاجلة -

كمحور   إلكرتوين  شكل  الف  املثال  للعمل  سبيل  عىل    ,  Lotus Notes  ,  FYI   :تعاوين 

Livelink , Xpedio 

 :   Knowledge Harvesting Tools أدوات حصاد املعرفة 

املعرفة  - يستخدم    جلمع  من  مثل  االستخدام  سياق  جتمع  فهي  املؤسسات  ذاكرة  تتبع  ورصد/ 

، وما قاله الناس عن   ؟علومات أخرىمتم دجمها مع  يوكيف    ؟وألى غرض    ؟ومتى  ؟املعلومات
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 Knowledgeل  م )عىل سبيل املثا إتاحة املعلومات للمشاركة وإعادة االستخدا  ويتم   ،ذلك

Mail, Active Knowledge,  Knowledge X )   

 Web based discussion board or forum  عىل شبكة اإلنرتنت  يات نتد امل ناقشة أو  امل   ات لوح 

تكون  املناقشات  و  ،ب يمكن إنشاء جمتمع افرتاض باستخدام لوحات املناقشة القائمة عىل الوي -

 املوضوعات. الرد عىل أو نرش  أو ة لعرض متاحة للجميع ف املؤسس 

 :    Search Engines  حمركات البحث 

التي تتطابق مع بعض املعايري املحددة الربجميات التي تعمل عىل إجياد املواقع أو صفحات الويب   -

 (.  ,Google ,  Verity  Yahoo  :من قبل املستخدم )مثل 

 :   Knowledge Management Suitesارة املعرفة  جمموعات إد 

؛    هي حلول متكاملة إلدارة املعرفة خارج الصندوق   - تتكون من جمموعة شاملة من األدوات 

يمكنهم الوصول  بحيث  تقنيات االتصال والتعاون واحلفظ ف وحدة واحدة    يتم فيها دمج حيث  

املعرفة   ومصادر  الداخلية  البيانات  قواعد  األخرىإىل  :  اخلارجية  مثل   ،IBM/Lotus, 

PeopleSoft, Microsoft KM suites, SAP, 

 :  Intelligent Techniques التقنيات الذكية 

تدعم   - أن  يمكن  التي  االصطناعي  الذكاء  ميزات  تعرض  التي  البيانات  قواعد  إدارة  أنظمة 

و اخلبرية  األنظمة  ذلك  ف  بام   ، مثل:  املستخدم  الذكية  البيانات  التنقيب  النظم  وعن  النظم  ، 

 .ارزميات العامةواخل،والشبكات العصبية و ، اخلبرية

 مكونات نظم إدارة المعرفة بالمكتبات الجامعية :   2/6

أكثر حيوية    ، وأصبحتتلعب إدارة املعرفة القائمة عىل الويب اليوم دوًرا مهاًم للغاية ف املكتبات الكبرية 

اإلنرتنت ف املكتبات  املكونات الرئيسة إلدارة املعرفة عىل شبكة  ، وتشمل  فةا إىل جنب مع تطوير اقتصاد املعرجنبً 

   (Rah et al., 2010ما ييل 

  ، عىل شبكة اإلنرتنت  رفة: املوارد البرشية هي املكون الرئيس لنظام إدارة املعدارة املوارد البرشيةإ -

املستحيل أليف املكتبات    ة من  الويب هذا بدون وجود متخصصني ف  مكتبة أن تعيش ف عامل 

 وتكنولوجيا املعلومات. 

خمتلفة    مصادر جيب عىل املكتبات توفري معلومات من    ، : باستخدام اخلربةاملعرفة  مصادر إدارة   -

تأثري  ، وتقييم االستخدام وقياس  املصادرإلكرتونية، واستخدام  صادر  مأو  عة  وطب سواء أكانت م

وتثقيف املستخدمني حول الوصول  حلر،  الوصول امصادر  تقديم معلومات حول  مها، واستخدا

 ملؤسساهتم األم. مؤسسية  بناء مستودعات احلر، و
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املالية - املعرفاإلدارة  إدارة  نظام  مكونات  أهم  من  املعرفية  املوارد  تعد  العمود  ف  ة، :  هو  التمويل 

 يمكن احلصول عليها والوصول إليها. املعرفة التي بدوهنا ال   ردصا الفقري مل

املية إىل تطوير  الرقمي والشبكات الع  أدت تقنيات النرش  : تطبيق تكنولوجيا اتصاالت املعلومات -

الرقميةجمم املكتبات  من  واسعة  تكنولوجيا  ف  ، وعة  تطبيق  هي  الويب  إىل  املستندة  املعرفة 

 . املعلومات واالتصاالت ف أنشطة معاجلة املعلومات

القائمةاحللول   - للمشاكل  املعلومات    : التكنولوجية  تكنولوجيا  ف  الرسيعة  التطورات  جلبت 

وأصبحت مكوًنا رئيسًيا ف    ،  وتوزيعها   ،ونرشها   ،وختزينها ،  ماتتغيريات ثورية ف معاجلة املعلو 

 إحداث تغيريات كبرية ف مجيع جوانب املجتمع. 

البيني - التشغيل  املتعد  :  قابلية  إلدارة  مهمة  الويباملعايري  عىل  القائمة  تبادل  ف    عرفة  يمكن  ال 

ا مشاركة  أو  إ  ملصادر املعلومات  إال  الشبكات  نوع من  أي  أو  الويب  كان هناك  عرب   طرفانذا 

 ن للتشغيل املتبادل واتباع معايري وإجراءات متوافقة لنقل املعلومات واملعرفة. قابال

نستطع  ما مل  ،  املتاحة ف قواعد بيانات الويب : ال هيم كم املعلومات  أدوات اسرتجاع املعلومات -

املعلومات  جاع  رت توفر مجيع حمركات البحث تقريًبا تقنيات خمتلفة السولالستخدام،    اسرتجاعها 

 . من خالل البحث النيص املجاين والبحث باستخدام اخلوارزميات املتقدمة 

انات ، مما يساعد املستخدمني  : البيانات الوصفية هي ببساطة بيانات حول البيالبيانات الوصفية -

 عىل اسرتداد املعلومات املطلوبة بسهولة. 

  "بنوك املعرفة الرقمية"درة عىل إنشاء  ، ستكون املكتبة قا القائم عىل الويب    إدارة املعرفةمع تطبيق نظام  و

 :    (Rah et al., 2010)  ف أي مكان ، والتي ستشمل

  ، والوثائق احلكومية  ، واملجالت اإللكرتونية  ، رتونية: الكتب اإللكملواد املنشورة عرب اإلنرتنتا -

 ... وغريها.   والكتيبات

 واألدلة.  ، واملوسوعات ، والقواميس ،فاتكشا وال ،: الفهارسأدوات مرجعية عىل اإلنرتنت -

الربامج  والدردشة ،  ومنتدى  بوابة اخلرجيني ،  و: بوابة الباحث،  خدمات املعلومات عرب اإلنرتنت -

اإلن عرب  ،  التعليمية  ،    واحلجوزات رتنت  ،  واإللكرتونية  اإللكرتونية  الدورات  مراكز  و حزم 

 إلخ.   ، املساعدة التكنولوجية

سجل  وسجل املستخدم ،  و: دليل أبحاث أعضاء هيئة التدريس ،  ونيةإدارة السجالت اإللكرت -

 ميزانية املكتبة ، إلخ. والتقرير السنوي ،  واملجموعة ، 

الرقمي - النرش  قمساعد  ما  خدمات   : ، الطباعة  ،  وبل  اإللكرتونية  املجالت  و الكتب  دعم 

 تطوير مواقع الويب وصيانتها.و اإللكرتونية ، 

الرقمي - املؤسيس  ،    :املستودع  خاصة  رقمية  املعلومات،  جمموعات  مصادر  أنواع  كافة  تضم 

،  و املتعددة  ،  والوسائط  وامللفات  البيانات  ،  واألطروحات،  وجمموعات  الكلية  منشورات 
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مواقع الدورات  و كائنات التعلم ،  و املواد التعليمية ،  وأوراق العمل ،  واملنشورات السابقة ،  و

 التدريبية عىل اإلنرتنت ، إلخ. 

 تطبيق نظم إدارة المعرفة:   حديات ت 2/7

األداة  ، وخصصةجيب عىل املكتبة مواكبة التحديات لزيادة كفاءهتا التشغيلية ضمن امليزانيات املحدودة امل

تساعد ف هذا هي   أن  التي يمكن  فاعلية  الويب"األكثر  القائمة عىل  املعرفة  إال أن هناك جمموعة من  "إدارة   ،

 & MacDermott)، منها:  ف املكتبات  التنفيذ السليم إلدارة املعرفة  طريق  العقبات التي يمكن أن تقف ف

Dell, 2001)   : 

 مات الصحيحة املطلوبة للوظيفة. عدم معرفة من لديه املعلووجلهل ا -

 ضيق الوقت الكتشاف واستيعاب أفضل املامرسات املوىص هبا.  -

 عدم وجود عالقة بني مصدر املعرفة ومتلقيها.  -

 ملامرسات املوىص هبا عرب األقسام. لتنفيذ أفضل ا الوقت املستغرق -

ا : ممارسات نظم إدارة املعرفة باملكتبات األكادميية: 
ً
 ثالث

عرص املعرفة   فرضه ما  إىل ذلك ويعود بالتغيري، معنًيا  القطاعات أكثر من بأنه املكتبات عقطا  إىل يشار

 احتياجات وتغري املالية، املوارد نقص لظ ف وبخاصة كبرية،  حتديات تواجه املكتبات جعلت حتوالت من

املستفيدين، لتقنيات االنتشار متابعة ف أيضاً  تعانيه فيام جنب إىل جنبا  وتطلعات   االتصاالت الكبري 

هتامم بتطبيق مفهوم إدارة املعرفة ف املكتبات  الرقمية، وقد حظى اال واملكتبات احلديثة كاإلنرتنت واملعلومات

دويل   إفالرش  حيث ؛  باهتامم  املكتبات هبدف   IFLA  عت  خمتلف  تبنيه ف  لدعم  املعرفة  إدارة  قسم  إنشاء    إىل 

 : ( 2014  ،جرجيس  ؛ )عبداهلل 

 .ثقافة تطبيق إدارة املعرفة ف بيئة املكتبات واملعلوماتعم  د -

 .عمل إطار دويل لالتصال املهني وفهم طبيعة وأمهية إدارة املعرفة -

 . ف بتطبيقاهتا العملية ف املكتباتتتبع تطورات إدارة املعرفة والتعري  -

العايل  و التعليم  الرغم من أن مؤسسات  املعلومات ألنشطة  عملت عىل استخدام  عىل  إدارة  تكنولوجيا 

وجتدر  ،  ف جمال التعليم  بشكل كامل مل يتم االعرتاف هبا    نظم إدارة املعرفة   أمهية وقيمةإال أن    املختلفة ،   املعرفة

ربح قامت ببناء أنظمة إدارة املعرفة ، إال أن القليل  ىل ال ن العديد من املؤسسات القائمة عاإلشارة إىل أنه ف حني أ

املعرفة اخلاصة هبا   إدارة  أنظمة  الرغم من اعتامد  من املؤسسات األكاديمية لدهيا    عىل   املكتبات األكاديميةعىل 

تبة  خدمات املكمليكنة  لة  ملكتبات املتكاماستخدام أنظمة ا؛ من خالل  تكنولوجيا املعلومات ف عملياهتا ووظائفها  

إدارة    حتتاج أنظمة   ،مع حتول املكتبات إىل جمتمعات قائمة عىل املعرفة، و املكتبة املتاحة   مصادرلتمكني الوصول إىل  
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 Jiang)إىل أن تستكمل بأدوات تقنية أخرى يمكنها التقاط معرفة املكتبة بشكل فعال  ILS املكتبات املتكاملة 

& Zhang, 2013) . 

واألبحاث  ركزت  وقد    أكرب  -الدراسات  املعرفة  - بشكل  إدارة  تطبيق  إدار عىل  قطاع هتا  وأنظمة    ف 

فيام يتعلق   اتومع ذلك هناك ندرة ف الدراس، الرشكات ، والتي حتدد املعرفة كسالح جديد ف السوق التنافسية

،  إدارة املعرفة ونظم إدارة املعرفة ف  بتنفيذ تقنيام  استخد  من    بالرغم  املكتبات  ملعلومات  اات  معظم املكتبات 

وا ف استخدام تكنولوجيا  ؤقد بد؛ ف  بالفعل لدعم األنشطة املختلفة من الوظائف اإلدارية إىل تعليم املستخدم 

عىل سبيل   نظم إدارة املعرفة  أهنا بدون تصنيفها  إدارة املعرفة    املعلومات ، والتي تعكس بعض خصائص عمليات 

انات التنظيمية ، ووضع بعضهم مالحظات تثقيفية للمستخدم ف  البيانات وختزينها ف قاعدة البي  قاط الت:  املثال  

الويب ومواقع  عمليات ،  من  جزء  هي  األنشطة  املعرفة   هذه  تكنولوجيا    إدارة  بواسطة  تسهيلها  يتم  التي 

 . (Adli et al., 2007)نظم إدارة املعرفة والتي يمكن أن يشار إليها باسم  ، املعلومات

باملكتبات  و املعرفة  إدارة  نظم  لتطبيق  واملامرسات  التجارب  الستعراض  الدراسة  من  املحور  هذا  يأيت 

ف   الفكري  اإلنتاج  بحث  عىل  اعتامًدا  املكتبات،  جمال  ف  املتاحة  املعرفة  قواعد  أهم  إىل  باإلضافة  األكاديمية، 

ة الشهرية للتحقق من استخدام أي نظام  كاديمياملوضوع، باإلضافة إىل الدخول عىل مواقع بعض املكتبات األ

  إلدارة املعرفة.  

 تجارب وممارسات تطبيق نظم إدارة المعرفة بالمكتبات : 3/1

   University of Stuttgart library بألمانيا   ارتجشتوت  جامعةأوًلا: تجربة مكتبة 

 التعريف باملكتبة : 

واطن حيمل  مى  حيث يمكن أل؛  ىف نفس الوقت    ديميةا كتعد مكتبة شتوجتارت من املكتبات العامة واأل 

اجلامعة،  ن يصبح عضوً أملانية  اجلنسية األ مكتبة  البحث  وا ىف  الباحثني والطالب وتقدم خدمات  املكتبة  ختدم 

علم    :مثل   خمتلفة  معلومات ىف ختصصات  مصادر  ماليني من   تضمو   وغريها للطالب والدارسني ىف اجلامعة

 (. 2008، عبده ؛ مدبوىلة )واهلندسة املعامري   ، ةجتامعيوالعلوم اال   ،اهلندسة

 نظام إدارة املعرفة املستخدم :    

نظام    استخدام  املصدر    Media Wikiتم  مفتوحة  تعاونية  منصة  عن   عبارة  وهو  املعرفة،  إلدارة 

ة  عىل مجع املعرف  ساعدؤسسات، وتمن قبل عرشات اآلالف من مواقع الويب وآالف الرشكات وامل مستخدمة  
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ومتعددة اللغات وجمانية ومفتوحة وقابلة للتوسع    ة قوي، وتعمل عىل توفري واجهة  احتها لألشخاص وتنظيمها وإت

 . ) "”MediaWiki.orgوقابلة للتخصيص وموثوقة ) 

حافًزا للموظفني حتى يتمكنوا  من أهم أسباب اختيار تلك األداة  سهولة استخدامها ؛ مما جيعل ذلك  و

وضع اخلاص  من  اآلخمعرفتهم  خدمة  ف  املطلوبة  رينة  املعلومات  عن  البحث  سهولة  إىل  باإلضافة   ، 

(Balagué, Düren, & Saarti, 2015) . 

 هداف النظام :  أ 

املوظفني   وتسهيل وصول  املكتبة،  داخل  املعلومات  الضمنية ألخصائي  املعرفة  إىل رصد  النظام  هيدف 

من وجود شخص واحد عىل األقل ف كل قسم  ع التأكد  ت املتخصصني، ماجلدد إىل املعلومات واالستعانة بخربا 

 . أو فريق مسؤول عن نرش املعلومات املهمة ف ويكي

 لعمليات التي يدعمها النظام :  ا 

 يدعم النظام عملية رصد املعرفة الضمنية للعاملني، وتسهيل التواصل فيام بينهم من أجل تبادل املعرفة. 

 Rutgers University امعة روتجرزجانًيا : تجربة مكتبة ث

 التعريف باملكتبة :  

  وتعمل عىل إثراء الية نيو جرييس  بوجامعة روجترز ختدم املكتبة الطالب وأعضاء هيئة التدريس وجمتمع   

من خالل اإلرشاف عىل املعلومات العلمية وتقديم خدمات  ، املهام التعليمية والبحثية واخلدمة العامة للجامعة  

 . Rutgers University)) املعلومات 

 نظام إدارة املعرفة املستخدم :    

املكتبات   أمناء  من  فريق  تشكيل  الشائعة  باجلامعة  تم  املعرفة  بيانات   Commonلتطويرقاعدة 

knowledge database  –  CKDB    لتكون باجلامعة،   العلمي  االتصال  مركز  ألمناء  بمساعدة  مصدر 

وا اخلدمات  ومقدمي  وتم  باجلامعة  ملوظفني املكتبات  من  االع   ،  جمموعة  عىل  التطبيق  تطوير  ف  األدوات  تامد 

بيانات   قاعدة  قاعدة  )ت   ColdFusion  تقنيةو   Microsoftمن    MS-Accessاألساسية هي  تطوير  قنية 

 . (بيانات ويب
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 هداف النظام :  أ 

بياناتجاءت   أجل    CKDB  قاعدة  مع  من  املعلومات  تبادل  عملية  أهدحتسني  هي  رئيساف  ثالثة  ة 

(Rutgers University, 2004)  : 

املعلومات1) مكتبات  :    ( حتسني خدمات  املستخدمني عرب  اجلودة الستفسارات  عالية  استجابة  لتوفري 

 . املختلفة  اجلامعة 

والسياسات    صادر تبادل املعلومات بني املكتبات التي ال تتوفر بسهولة من خالل امل:  تبادل املعلومات  (  2)

 وما إىل ذلك.  ،واألحداث األخرى ،والتوجيهات إىل املكتبات  ، الطوارئ إجراءات :واإلجراءات احلالية مثل 

إجياد طرق ملشاركة معارف  ألخصائي املعلومات : من خالل هذا املرشوع تم  توفري التدريب األسايس    (3)

  لعقباتاملعلومات لتقليل اأخصائي    ت اجلدد ومساعدي  لتوفريأداة تعليمية ألمناء املكتبا ؛    املكتبيني ذوي اخلربة 

 . الكامنة ف املكتبات املنفصلة جغرافًيا ، ومساعدة املكتبيني ف أداء اخلدمات املرجعية ف املكتبات األخرى

 :  )  (Jantz, 2001لعمليات التي يدعمها النظام ا 

مها   رئيسيتني  عمليتني  النظام  و  :يدعم  الرسمية  غري  املعرفة  اخلدمات  مجع  وتقديم  املتخصني،  خربات 

 انات مثل :  ن خالل مجع وحفظ وإتاحة املعرفة بقاعدة البياملرجعية، م

،  التقاط جمموعة شاملة من مواقع الويب ف جمال معرفة حمدد  هنا ليس القصد    :    واقع الويبم -

  يلبي  وعيموض   جمالبإنتاج دليل بحثي ف    أخصائي املراجع املتخصص ف جمال حمدديقوم  ولكن  

متكرر، ويكثر الطلب عىل   بشكل  إليها   الرجوع  التي يتم ائق  الوث  احلاجة، باإلضافة إىل مجع   هذه

  تسجيلة ببليوجرافيةملصادر املعلومات هذه مع    URLيتم إدخال عناوين  لذلك    موضوعاهتا ، 

 قاعدة البيانات.   ف ة قصري

وثيقة توفر معلومات إرشادية ذات قيمة جلميع    ذوي اخلربة  ينتج أمناء املكتبات:    أدلة خاصة -

 . الويب من خالل  قاعدة البياناتتوفري الوصول إىل مع  بات  أمناء املكت 

  التي جتيب عن األسئلة املرجعية   التقاط رسائل الربيد اإللكرتوين حيث يتم    :لربيد اإللكرتوين ا -

 راء بحث بسيط. بحيث يمكن العثور عليها برسعة عن طريق إج،  CKDBوفهرستها داخل 

املحلية - البيانات  جمموع  : قواعد  تتضمن  واوهي  امللفات  من  إلجراءات  ة  املفيدة  ملعلومات 

 وممارسات العمل. 

اجلامعة ؛ حيث  عرب مكتبات    التواصل بني أخصائي اخلدمة املرجعية لتحسني    النظاماستخدام  باإلضافة إىل   

من أجل تطوير فهم    ؛عية ف إحدى املكتبات األخرىحيث يؤدون خدمة مرج؛  إىل برنامج تبادل    مإدخاهل  يتم
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الفن واخلرائط    : )مثل   موضوع حمددلتطوير اخلربة املرجعية ف  و بة ،  جموعات اخلاصة ف تلك املكتأوسع للم 

 والبيانات الرقمية ، وما إىل ذلك(. 

 Autònoma de Barcelona Library (UAB)جامعة برشلونة المستقلة  الًثا : تجربة مكتبة ث

 التعريف باملكتبة : 

مكتبات   واس  UABتقدم  وثائقية  التدجمموعة  لدعم  النطاق  والبحثعة  مليون    فلدهيا   ريس  من  أكثر 

مادة غري كتابية   200،000دورية )جمالت وصحف( وما يقرب من   75000ما يقرب من باإلضافة إىل كتاب، 

(DVD   )إلخ  ، خرائط   ، أطروحة  وتض ،  أَيًضا  ،  اجلامعة  م  وإنتاج   ، ومؤسسية  جمموعات خاصة وشخصية 

 . ( Universitat Autònoma de Barcelona)  اخلاص ، وما إىل ذلك

 ظام إدارة املعرفة املستخدم :  ن 

، مع إنشاء    PHPولغة الربجمة  MySQL تم تصميم نظام حميل إلدارة املعرفة قائم عىل قاعدة بيانات

سهل االستخدام لإلجراءات  مفتوح املصدر الذي يعمل كمستودع     Liferayنظام    بوابة للمعرفة قائمة عىل 

إتاحة املعلومات بطريقة منظمة ، لتكون متاحة جلميع املوظفني ولتجنب  من أجل  داخلية األخرى  والوثائق ال

املفقودة املعلومات  أو  الويكي  األخطاء  اعتامد  إىل  باإلضافة   ، Wiki  ا فريق  بني  التواصل  لعمل  لتحقيق 

Balagué et al., 2015).) 

 هداف النظام :  أ 

 كتبة. ف امل  املسامهة ف الشفافية الداخلية -

 . تشجيع مجيع املوظفني عىل تبادل املعلومات -

 ضامن حتديث مجيع اإلجراءات وأدلة العمل باملكتبة.  -

 . ذات الصلة   واملهنية واملهارات الشخصية معرفتهموتطوير  العاملني  مساعدة وحتفيز  -

 العمليات التي يدعمها النظام :  

البتكار والعمل عىل التحسني املستمر ف أداء  يدعم النظام عمليات توليد املعرفة كام يعمل عىل تشجيع ا

ختزين وحفظ املعرفة، من خالل العمل عىل مجع وحفظ األدلة وإجراءات العمل والوثائق األخرى  األعامل، و

ونق املكتبة،  ختص  اخلربات  التي  لتبادل  باملكتبة  العاملني  بني  التواصل  حتقيق  خالل  من  املعرفة  ومشاركة  ل 

   واملعلومات واملعرفة.
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 قواعد المعرفة لدعم خدمات المكتبات :    3/2

 :    Questionpointقاعدة املعرفة املرجعية  

تكنولوجي  هي أو  الكمبيوتر  أجهزة  املستفيدون  يستخدم  حيث  افرتاضية،  مرجعية  اإلنرتنت  خدمة  ا 

قاعدة  من خالل    ، وهى تعمل كأداة إلدارة املعرفةاألخرى للتواصل مع املوظفني املرجعيني دون التواجد الفعيل 

   . (oclc, 2013) املعرفة ، التي بنيت من املعامالت املرجعية املختلفة

آلية عملها  و الدردشة عرب اإلنرتنت ، تتم  بعد أن يطرح الطالب أسئلة أمناء املكتبات من خالل  تعتمد 

دة املعرفة ، ليس  يمكن إضافة السجالت إىل قاع، و إضافة هذه األسئلة وإجاباهتم الصحيحة إىل قاعدة املعرفة 

أسئلة    : ئلة مستخدمي املكتبة عرب اإلنرتنت ، ولكن أيًضا من األنشطة غري املتصلة باإلنرتنت مثلفقط من أس

وأي مصدر آخر لألسئلة أو املعرفة الضمنية ، بام ف ذلك املناقشات غري الرسمية  رسيعة ، وأسئلة مرجعية هاتفية ،  

 :  (Ralph & Ellis, 2009)ح تلك األداة  ، ومن أهم مالماملبادئ التوجيهية و، 

املكتبات    :لدردشة  ا - الذي يسمح ألمناء  الفورية  املراسلة  الويب تتضمن  وهي ميزة قائمة عىل 

ف   املستفيدين  مع  متزامنبالتواصل  بشكل  احلقيقي  والوقت  التعاون ،  من  جانب  أيًضا  هناك 

 الذي يسهل مشاركة امللفات اإللكرتونية أو مواقع الويب. 

يرسل    حيث   يتم استخدام هذه امليزة للرد عىل املستفيدين بشكل غري متزامن   : ربيد اإللكرتوينلا -

 املستفيدون طلبهم ويتم إرسال الردود ف وقت الحق. 

يمكن أن تساعد التقارير اإلحصائية القائمة عىل نوع ومستوى النشاط    :التقاريرأدوات إعداد   -

وقياس    ،اإلدارة ، وتوضيح اجتاهات مقرتحات التمويل   املرجعي أمني املكتبة ف اختاذ قرارات

 مستويات رضا مستخدمي املكتبة. 

أصبح  التتبع - قادر:  املكتبات  املقديأمناء  األسئلة  وإدارة  وحفظ  تتبع  عىل  من  ن  الويب  من  مة 

 املستفيدين. 

يعتمد  ، وامليةهناك قاعدة بيانات حملية وكذلك قاعدة بيانات ع،  تتكون قاعدة املعرفة من أسئلة وأجوبةو

حمتوى قاعدة البيانات املحلية عىل األسئلة واألجوبة املحلية ، ف حني أن حمتوى قاعدة البيانات العاملية عبارة عن  

بيانات   األعضاءقاعدة  املكتبات  تضيفها   ، واألجوبة  كام لألسئلة  البيانات حسب    ،  قاعديت  ف  البحث  يمكن 

احلفاظ عىل قاعدة املعرفة املحلية التي تسيطر عليها املكتبة أو  ل مكتبة يمكن لك ، كاماملوضوع أو الكلمة الرئيسة 

   (Ralph & Ellis, 2009)  جمموعة املكتبة املشرتكة
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 (oclc, 2013)ألحد تسجيالت المتاحة على قاعدة المعرفة    ( نموذج1شكل رقم )

املعرفة   قاعدة  غرار  غاندي    Questionpointوعىل  املعرفة    ام نظ(Gandhi, 2004) اقرتح  إدارة 

 :خمتيص املراجع ف  للعمل املرجعي ، والذي يمكن أن يساعد 

 ع وتنظيم وتسجيل املعرفة الرصحية والضمنية. مج -

 . يد إجابات األسئلة املتداولة زيادة الكفاءة ف حتد -

 للرجوع إليها ف جمال معني. صادر أفضل املحتسني القرارات بشأن  -

 . حتسني تقاسم املعرفة -

 باملكتبة ومواردها. رفة أعمق اكتساب مع -

 . فهم أفضل ألنواع األسئلة املطروحة ف مكتب املراجع  -

 . حتسني تطوير املجموعات ؛ وحتسني وصول املستفيد إىل املعلومات  -

يسمح للمكتبيني بالتشاور مع مئات الزمالء ف مجيع أنحاء العامل حول األسئلة  ومن ثم فإن هذا النظام  

املكتبات بإمكانية الوصول إىل جمموعات املكتبات خارج جمموعاهتم اخلاصة،  أمناء    وتزويد  ،لصعبة ا املرجعية  

  ، ختزين األسئلة واألجوبة ف قاعدة بيانات  تم ، حيث  وبالتايل حتسني احتاملية اإلجابة عىل السؤال بشكل صحيح
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 & Arif) متكرر  تصبح ملفات األسئلة الشائعة هذه مستودعات املعرفة التي يمكن أرشفتها بشكلوبالتايل  

Alsuraihi, 2012) . 

 التعليق على تجارب وممارسات تطبيق نظم إدارة المعرفة بالمكتبات   3/3

نظم  إهي جتارب    ةقليل املعرفإ نشاء  الدويلها  وتطبيق  ةداره  املستوى  املكتبات عىل  واتفقت مجيع    ،داخل 

وتبادل  جل حتقيق التواصل فيام بينهم  أمن    ؛   أسايسبني العاملني كهدف    ةاملامرسات عىل احلرص عىل تبادل املعرف

وقدمت  اخلربات  نموذج  ةجامع  ة مكتب ،  بالعاملني    ا جيد  ا روجترز  واالهتامم  هبا  اخلدمات  وتعليمهم  لتقديم 

ة، كام عملت مكتبة جامعة برشلونة مجع وحفظ األدلة  خدمات املرجعي لل  ةاملعرف  ةقاعد   إنشاءوكذلك    وتدريبهم،

فقط من خالل    التواصل  أعىل حتقيق مبدأملانيا  شتوتغارت ب  ةاقترصت جامع  ل، ف حني اإلرشادية وإجراءات العم

 نظام إدارة املعرفة. 

ار
ً
 : إطار مقرتح لتنفيذ نظم إدارة املعرفة باملكتبات األكادميية   ابع

 :    أهدافه ماهية اإلطار 4/1

 ماهية اإلطار :  

للمت استجابة  والتغيري  للتعديل  قابلة  وثيقة  هو  املحيطةاإلطار  املجال  ستف   ، غريات  تطويعها  ح  أمام 

أساًسا   هذا اإلطار عديو ، التابعة هبا  ؤسساتوامل املتغرية واالستمرار ف تطويرها ف ظل بيئة املكتبات األكاديمية 

  سهم ف إنشاء جمتمع معرف أفضل لتقديم إرشادات لبناء وتطبيق نظام إلدارة املعرفة ف املكتبات األكاديمية ؛ مما يُ 

 ة املعرفة وإعادة استخدامها. يشارك ف توليد وحفظ ومشارك

 أهداف اإلطار :   

 واألدوات املطلوبة..  ، وحتديد االحتياجات  ،التخطيط لنظام إدارة املعرفة  -

أحد النظم املتكاملة إلدارة ملكتبات باستخدام با الرئيسية  وضع آلية لتنفيذ عمليات إدارة املعرفة  -

 . املعرفة

 ظام :  التخطيط للن 4/2

لتحديد خلفيتهم ومدى درايتهم  لعاملني باملكتبة  بإجراء استبيانات ومقابالت مع ا  عادة ما يبدأ التخطيط

عملية  مب تبدأ  ثم  للمؤسسة،  واملهمة  املتاحة  واملعرفة  البيانات  حتديد  ثم   ، املعرفة  إدارة  إدارة  فهوم  نظام  بناء 

خطة عمل وإرشادات    مع إعداد  ، التي سيتم تطبيقها بتحديد أهدافه متبوعة بتحديد العمليات    KMSاملعرفة

لضامن    العملوحتديد فريق    ، باإلضافة إىل حتديد أدوات تكنولوجيا املعلومات املناسبة    ، إدارة املعرفةنظام  لتطبيق   
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 & ,Mohamed, Elhosseiney) املوارد البرشية الكافية وكفاءاهتا ، وحتديد املهام واألدوار واملسؤوليات

Elyamany, 2019) . 

 ة التخطيط للنظام إىل سبعة مراحل، وهي :  قد تم تقسيم عمليو

 ليل الوضع احلايل :  حت 

، وجيب أن  باملكتبة  والفرص املتاحة والتهديدات  ،وبيان نقاط القوة والضعف   ،يتم حتليل الوضع القائم

املكتبة حالًيا واملوارد املتاحة لتقديم  حالة اخلدمات التي توفرها    - ف املقام األول    -يأخذ هذا التحليل ف االعتبار  

متاح وما هو مطلوب، كام جيب حتديد نوع املعرفة املتاحة  هذه اخلدمات ؛ حيث سيحدد ذلك الفجوة بني ما هو  

  ة هناك أي  وما إذا كانألدوات والتقنيات املستخدمة إلدارة هذه املعرفة ،  حالًيا لألشخاص ف املؤسسة، وما هي ا

 (Adli et al., 2007). نرش هذه املعرفة إجراءات حمددة ل

 : ديد احتياجات املكتبة من نظام إدارة املعرفة حت

ية هي حتديد  بعد االقتناع باحلاجة إىل وجود نظام إلدارة املعرفة ومشاركتها وإتاحتها ، فإن املرحلة التال 

وإىل من ؟وأي نوع من املعرفة سيتم  احتياجات املكتبة من النظام، باإلضافة إىل حتديد من أين سيتم نقل املعرفة؟  

 من النظام ف التايل :   مشاركتها / نقلها ؟، ويمكن أن تتمثل احتياجات املكتبة

وختزينها  املعرفة الرصحيةالضمنية إىل  املعرفة  نشاء كل من املعرفة الضمنية والرصحية وحتويل  إ -

 وتنظيمها ومشاركتها ونرشها. 

املعرف - ومشاركة  إنشاء  عىل  بالتأكيد  فقدها  يتم  ال  حتى  الضمنية  الذين  فقة  األشخاص  دان  

 ألي سبب من األسباب.  يغادرون املكتبة 

من خالل دعم    ،رفع مستوى معرفة العاملني العلمية وقدرهتم عىل اكتساب املعرفة وابتكارها  -

املشرتكمباد التعلم  )  ،ئ  تفاعلية  أكثر  تعلم  نموذج   & ,Moraes, Coelho)بوصفه 

Reinisch, 2016 

اجة إىل طرق جديدة للتعامل مع املعلومات مثل : استخراج البيانات ، والتنقيب عن النص  حلا -

  ، الطبيعية  اللغة  عن  والبحث   ، التجسس  وبرامج   ، البحث  وحمركات   ، املحتوى  وإدارة   ،

:  املعلومات مثل  عرضلغوي ، والشبكات الداللية ، واستخراج املعرفة ، وتقنيات  والتحليل ال

 (. (Manafu, 2016اد أو ثالثي األبعاد، ورسم خرائط املعرفة  األبع ثنائي  العرض 

االتصال   - حتسني  أجل  من  اجلودة  عالية  اخلدمات  من  متنوعة  بمجموعة  املستخدمني  تزويد 

 املعرفة  ابتكارواستخدام و
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 : داف النظام حتديد أه 

عىل عىل مجيع أجزاء املؤسسة  بناًء عىل حتديد احتياجات املكتبة من النظام تكون أهدافه، كام جيب التأكيد  

  سهم ف حتقيق املهمة والرؤية التنظيمية من أن إدارة املعرفة هبا تُ   األم وهي اجلامعة )بام ف ذلك املكتبات( التأكد

تلبية احتياجات  لف دعم املتخصصني ف املكتبات واملعلومات   إدارة املعرفة  نظاميمكن أن يساعد اعتامد  هلا ، كام

 . سرتاتيجية للمؤسسةيتامشى مع األهداف والغايات اإل  امب ،املستخدمني

هو توصيل املعلومات املناسبة إىل الشخص املناسب    لنظام إدارة املعرفةواألساس    يعد الغرض الرئيسو

تعزيز العالقة  ، و تعزيز البحث العلمي ، وف األخرى إنشاء مستودعات املعرفة  ف الوقت املناسب، ومن األهدا

املكتبة و املعرفة، واملستخدمنيبني  بيئة  التدريس واملوظفني ف    ،تعزيز  هيئة  القدرة عىل خدمة أعضاء  وحتسني 

الرقمية  البيئة  ف  املعلومات  مصادر  ومراكز  واملكتبات  وتدريب  ،  املكتبة،  موظفي  بني  املعرفة  وتقاسم  تبادل 

 (. (Poonkothai, 2016املعاجلة للمعرفة الضمنية وحتقيق مشاركتها عملية موظفي املكتبة ، وترسيع 

إىلب ف    اإلضافة  أخرى  وحدات  مع  للتعاون  الفرصة  ف   املكتبة  تصبحل  املؤسسة،توفري  اندماًجا  أكثر 

امل العام داخل  التعاون مع األوساط  و،  (Ogola, 2012) ؤسسة  عمليات املؤسسة وتعزيز ظهورها  حتسني 

يم إرشادات حول  من خالل تقد   ؛  ية والوصول املفتوحدور رائد ف املنشورات اإللكرتون  متثيل  :األكاديمية ، مثل

 ( .(Jain, 2007  قضايا حقوق النرش، وأرشفة املقاالت املنشورة ف املستودعات املؤسسية

 ديد املسئولية :  حت

باملكتبة   املعلومات  بام ف ذلك وحدة تكنولوجيا  النظام  هلا دور داخل  يكون  املكتبة  العنارص داخل  كل 

أنف  و واملستخدمني  املكتبات  سهم،  ألمناء  كالتايل    متثيليمكن  املعرفة،  إدارة  نظام  ف  كعضو  فعال  دور 

(Velmurugan, 2012)   : 

 .صنيف املعرفة املوجودة داخل أو خارج املنظمة لسهولة اسرتجاعها ت -

 النظام. استخالص قصة نجاح وحكايات من أهل اخلربة ونرشها عىل  -

 . إنشاء خرائط املعرفة  -

 .واسرتجاعها املصطلحات ملعرفة لتوحيد توليد مفردات ا -

 .احلصول عىل وثائق من مصادر خارجية -

 حتديد مصادر املعرفة : 

املختلفةي  األشكال  من  العديد  ف  للمستخدمني  واملعرفة  املعلومات  توفري  اخلدمات    ، مثل  ومن خالل 

فة  إنشاء املعرت اللتقاط أو  نطوي عىل خطوا ي  ذيالو كتبات اجلامعية والغرض األسايس منها،  املجوهر     املختلفة
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إدارة املعرفة فعالة فقط عندما يمكنها تغطية  تكون  تقاسم ونرش املعرفة ؛ واكتساب وتطبيق املعرفة ف حني  و ؛  

نوع أي  من  احلواجز  معظم  وتقليل   ، املؤسسة  ف  املوجودة  املعرفة  من  ممكن  نطاق  ،    :أوسع  )التكنولوجية 

التقليدية  ك( ، وهنا يتم الرتكيز عىل أربع فئات من املعرفة :  والسلوكية ، واملالية ، وما إىل ذل املعارف املكتبية 

ة  ( ؛ واملعرفة اخلارجية )الرشاك فيدونمعرفة العمالء )املست ون( ؛  واملعرفة الداخلية )املتعاونو)جمموعة املكتبة( ؛  

 (:   (Rah et al., 2010 ما ييل  ، وف هذه املرحلة يتم     (Moraes et al., 2016)( والتعاون

 

: من خالل اعتامد األدوات والتقنيات ، يمكن ألمناء املكتبات وأخصائيي املعلومات  مجع املعرفة -

يتم مجع وتقييم حمتويات املعلومات  كام  التقاط املعرفة وإعادة تشكيلها جلعلها متاحة عرب الويب،  

   .الرقمية 

املعرفة: تنظي - التقاطبعد أن    م  أيًضا باسمو  يتم تنظيمها،   املعرفة   يتم  العملية  بناء "  : ُتعرف هذه 

 ."جمموعات رقمية / إلكرتونية

توفري املعلومات الصحيحة ، ف الوقت املناسب للشخص املناسب من    من أجل :  فلرتة املعرفة -

 املناسب.  املصدر

املعرفة - ، جيب حفظ  وترميزها  املعرفة  بعد مجع  قواعد   :  مناسب ف  ختزينها وصيانتها ف شكل 

 لرقمية للمؤسسة.  املعرفة ا

 حتديد املخاطر :  

تقييمها  ثم  املعرفة ومن  ونظم  املعرف  باملحتوى  املتعلقة  املخاطر  احلدوث      يتم حتديد  إمكانية  من حيث 

األولويات   وفق  وترتيبها  عليها  املرتتب  ا واألثر  أجل  من  ا؛  إدارة  بإجياد خطة  باملعرفة  خلروج  املتعلقة  ملخاطر 

   . (2009 ، القادر )عبد . معها   وكيفية مواجهتها والتعامل

 ألدوات والتقنيات التي سيتم استخدامها :   ا 

إذا كانت املكتبة تستخدم  ف  ، املناسبة دوًرا حيوًيا ف نرش املعرفةإدارة املعرفة  اختيار أدوات وتقنيات  يمثل  

 من إدخال تقنيات  ، فسيكون من املناسب تعزيز نفس التقنيات بدالً   إدارة املعرفةبالفعل بعض أدوات / تقنيات  

، وقد انترشت ف السنوات األخرية العديد من نظم إدارة املعرفة التي تعمل عىل إدارة عمليات إدارة  جديدة متاًما 

 من قاعدة للمعرفة إلنشاء وحفظ ومشاركة املعرفة. املعرفة الرئيسة، والتي تتض

لتطبيقه    ZOHODESKختيار نظام  من أجل عملية تنفيذ نظام إلدارة املعرفة ضمن هذه الدراسة، تم او

،  لالستخدام   ا ليصبح مناسب  والتطويع للتخصيص بالكامل    ةقابل  إلدارة املعرفة   كنموذج، وهو عبارة عن منصة

 - Zoho Desk") لمهام لتقديم دعم رسيع االستجابةميكنة لدعم متعددة و   يوفر فرق دعم مع قنوات كام  
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Knowledgebase Software,")،   مزايا أهم  إمكومن  النظام  املوقع  هذا   / Catalogingانية هيكلة 

Categorization    ،التعاونو  Collaboration    ،إدارة املحتوىو  Content Management    ،إدارة  و

املناقشو ،    Data Management  البيانات املستندات و،    Discussion Boardsات  لوحات    إدارة 

Document Management    ،الشائعة  وا الكامل و،    FAQألسئلة  النص  عن   Full Text  البحث 

Search    ،املوجهةو املشكالت  الذاتيةو،    Guided Problem Solving  حل  اخلدمة   Self بوابة 

Service Portal    ،الذايتالتعلم  و   Self-Learning   (“Top 10+ Best Knowledge 

Management Software In 2020," 2020) . 

النظام  و أهم أسباب اختيار هذا  املعرمن  إدارة  لتنفيذ عمليات  باملكتبات األكاديمية ف هذه  كنموذج  فة 

 الدراسة ما ييل :  

 هولة تنصيبه، وختصيصه ليناسب احتياجات املؤسسة.  س -

 إلجراء املناقشات.   Comunitiesتي يتمتع هبا ف إنشاء قواعد املعرفة، واملجتمعات املرونة ال -

 ل النظام للمستخدمني. أمن النظام، وإمكانية حتديد الصالحيات داخ -

 إتاحة نسخة جمانية منه لالستخدام، مع ثالثة نسخ أخرى بمزايا إضافية باشرتاكات بسيطة.   -

 اإلضافة إىل األدلة اإلرشادية لتطبيقه. توافر قوائم املساعدة داخل النظام، ب -

رفة ، وخزن  يمكن من خالل النظام تنفيذ عمليات إدارة املعرفة األربع الرئيسية وهي : توليد املع -

 وتنظيم املعرفة، ونقل املعرفة ، وتطبيق املعرفة. 

مثل   - النظم  تقييم  مواقع  ضمن  عالية  ترتيبات  عىل       -      software worldحصوله 

capterra.com- reapon.com  . 

 بالمكتبات األكاديمية :  ZOHO Deskالمعرفة تنفيذ نظام إدارة   4/3

ثالث املعلوماتوظائف    ة يوجد  ونظم  املكتبات  بني  مشرتكة  التخزين  ، جوهرية   :   ، والتنظيم  ،وهي 

خدمية   ،واالسرتجاع مؤسسات  املكتبات  باعتبار  اخلدمي  البعد  إىل  إلتاحة    باإلضافة  وأخرًيا  أواًل  تسعى 

املكتبات ونظم املتأمل ف وظائواملعلومات واملعارف،   تتقاطع وبشكل كبري مع    ف  املشرتكة جيدها  املعلومات 

 (:  2016 ، خزن املعرفة وتنظيمها وتوزيعها وتوليدها كام ييل )عمرانف عمليات إدارة املعرفة املتمثلة  

ة حتت نفس  التخزين والتنظيم فهام موجودتان ف إدارة املعرف  :يام يتعلق بالوظيفة األوىل والثانيةف -

 اخلزن( فالتخزين ببساطة يتطلب التنظيم. ( :ى املسم

االسرتجاع فهي موجودة كعملية رئيسة ف إدارة املعرفة حتت مسمى    : وبالنسبة للوظيفة الثالثة -

 يع(. )التوز 

https://www.capterra.com/
https://www.capterra.com/
https://www.capterra.com/
https://www.capterra.com/
https://reapon.com/
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الرابعة - للوظيفة  بالنسبة  ف  : وأخرًيا  كهاخلدمات  موجودة  إدارة   عنرص ي  عمليات  ف  جوهري 

 االبتكار واإلبداع والقدرة عىل التكيف  اإلضافة إىلوكل ذلك ب  ، ليد( التو(املعرفة حتت مسمى  

 حيث تسعى إدارة املعرفة إىل تفعيل إمكانات املؤسسات ف هذه اجلوانب.  ؛ والذكاء والتعلم 

املعرفة   إدارة  نظام  باستخدام  األكاديمية  باملكتبات  املعرفة  إدارة  تطبيق عمليات  إىل  البحث  لذلك عمد 

Zoho Desk    ،  عمليات إدارة املعرفة مدعمة بأمثلة للوظائف واألنشطة التي متارسها    نامذجعرض ل وفيام ييل

 مع كيفية تنفيذها عىل النظام. املكتبات،  

 ( لنماذج عمليات إدارة المعرفة مدعمة بأمثلة للوظائف واألنشطة التي تمارسها المكتبات 1دول رقم ) ج

 نامذج األنشطة باملكتبات  العملية 
وإقامة جلسات العصف   م، وجتارهب  نقل خربات الفنيني واملتخصصني عرفة عملية توليد املأواًل: 

  ة الفهرس :ملناقشة اخلربات والتجارب ف العمليات الفنية مثل ؛ الذهني 
 والتصنيف والتكشيف...... وغريها. 

نقل اخلربات والتجارب ف جمال خدمات املراجع من قبل املتخصصني ف  
 ىل املعلومات املطلوبة. ول املستفيدين إ من أجل حتسني وص؛  أداء اخلدمة  

للمتخصصني   ا خر التطورات ف جمال املكتبات واملعلومات وتقديمهآمتابعه 
ن أجل تتبع  م؛ والسامح بإجراء املناقشات عىل هذه املوضوعات  ، والعاملني

 املعارف اجلديدة، وتوسيع املعرفة املوجودة لدى العاملني. 
من أجل تطبيق    تدريب املكتبيني وتعليمهمتقديم حمارضات وورش عمل ل

 . ثناء العملأ التعلم 
ثانًيا عملية ختزين وتنظيم  

 املعرفة  
وتسهيل الوصول   ة،إنشاء قواعد  املعرفة من أجل حفظ املعرفة املوجود

 إليها. 
  ة،العمل باملكتب  ةحفظ خربات املكتبيني واملتخصصني ف العمل، وحفظ أدل 

 التنظيمية للمكتبة.  ةاكرخرى ختص الذأي وثائق  أو
ونظام إدارة املجموعات   ة كام ينبغي هنا حتقيق التكامل بني نظام إدارة املكتب

 الرقمية من ناحية، ونظام إداره املعرفة من ناحية أخرى. 
ثالًثا : نقل ومشاركة  

 املعرفة
وتنفيذ   ةخر داخل املكتبآونقلها من فرد اىل    ةوهنا يتم حتقيق تداول املعرف
 خالل :   ىل النظام، منذلك ع

 السامح بالتعليقات عىل مصادر املعرفة املتاحة. 
نشاء جمموعات النقاش واملنتديات عىل النظام إلجراء املناقشات بني فرق  إ

 العمل املشرتكة. 
ف الربامج التعاونية مع املكتبات األخرى والسعي   ةباإلضافة إىل املشارك

 لتبادل املعرفة مع تقديم خدمات جديدة. 
 رابًعا : تطبيق املعرفة  

 
واهلدف األساس إلدارة املعرفة ف   ، رضوريةو تعد هذه العملية مهمة 

فاملعرفة ما مل تطبق تكون من قبيل الثراء   ؛  املكتبات ومراكز املعلومات
وهنا جيب توجيه القاعدة املعرفية مبارشة نحو حتسني األداء ف   ، الفكري

ويمكن   ، فيت صنع القرار واألداء الوظياملكتبة أو مركز املعلومات ف حاال
من خالل استخدام قواعد البيانات   ةأن يكون استخدام املعرفة مبارش

واملعرفة املجهزة لالستخدام كتلك التي يستخدمها املدراء ف اختاذ بعض  
القرارات، أو أن يكون تطبيق املعرفة بطريقة غري مبارشة كتلك املعرفة التي  

تبادل األفكار  ولني  تبة من خالل االتصال بالعامحيصل عليها موظف املك 
خالل هذا التطبيق  من و  ،واخلربات التي تنعكس عىل حتسني أداءه ف العمل 

للمعرفة تتولد معرفة جديدة داخل املكتبة أو مركز املعلومات وهكذا 
 (. 2009)الضوحيي،  
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ام  من أجل التشجيع عىل استخد؛ كذلك العمل عىل تنمية الثقافة املعرفية 
 عرفة . ملالنظام من أجل تبادل ا

   Zoho Desk Knowledge baseخطوات التنفيذ على النظام اآللي  4/4

،  األنشطة السابقة ، مع وجود نامذج توضيحية للتطبيقلتنفيذ  النظام قواعد للمعرفة داخل   أربعة تم إنشاء 

 كالتايل :   

    .واملعلومات ملكتبات  التطورات احلديثة ف جمال القاعدة املعرفية األوىل : ا -

   .أسئلة اخلدمة املرجعية الشائعة القاعدة املعرفية الثانية:  -

 . نيمناقشات اخلرباء واملهني القاعدة املعرفية الثالثة :  -

  .تدريبيةالدورات القاعدة املعرفية الرابعة : ال -

 

 ( قواعد المعرفة الرئيسة داخل النظام2شكل رقم )

 ل املكتبات واملعلومات   ديثة يف جماالتطورات احل القطاع األول :  

ب العاملني  تعريف  إىل  نرش  آهيدف  خالل  من  وذلك  معارفهم،  لتنمية  املجال  ف  احلديثة  التطورات  خر 

التعليقات واملناقشات  إتاحة  الساحة وتوفري مصادر هلذه املوضوعات مع    مقاالت باملوضوعات اجلديدة عىل 

 .عليها 
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      كنامذج، وهي : جال جلديدة ف املاملوضوعات ا تم طرح جمموعة من و

ور أخصائي املعلومات ف القرن احلادي والعرشين ف ظل البيئة املتغرية للمكتبات ومتطلبات  د -

 املستفيدين. 

 التحول نحو النظم اآللية مفتوحة املصدر إلدارة املجموعات الرقمية للمكتبة.   -

 ة املعرفة. نظم إداروتطبيق  ،مية دور إدارة املعرفة ف املكتبات األكادي -

 . البيانات الضخمة واملكتبات األكاديمية  -

 

 

 

 

 

 

 

 ( القاعدة المعرفية األولى وموضوعاتها المقترحة 3شكل رقم )

للمقال والقاعدة    Articlesوتم نرش هذه املوضوعات عىل شكل مقاالت   العنوان  ؛  حيث تم حتديد 

ئيسة، والتيجان، وحمتوى املقال، وأي مصادر أو مرفقات مرتبطة  املعرفية التي ينتمي إليها، والكلامت املفتاحية الر

 عليق ... وغريها ، كام يتضح من الشكل التايل :   باملوضوع ، وصالحيات القراءة والت
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 ور داخل قاعدة المعرفة ( نموذج لمقال منش4شكل رقم )

رفقات  امل  –   املوضوع  عن  ئيات صا إح  – الراجعة    التغذية   – التعليق    : يتيح النظام وبعد نرش املقال ومشاركته  

   باملوضوع، كام يتضح من الشكل التايل :  اخلاص  التاريخ –املتاحة  

 

 ( اإلمكانيات المتاحة على مقال منشور داخل قاعدة المعرفة 5شكل رقم )
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 : أسئلة اخلدمة املرجعية الشائعة القطاع الثاني :  
سهل الرجوع  ا بشكل يُ ية الشائعة وحفظهباألسئلة املرجع   Knowledgebaseتم عمل قاعدة معرفة  

توفري اإلجابات املناسبة للمستفيد ف الوقت  : تسهيل مهمة أخصائي املراجع ووالغرض منها   ،إليها عند احلاجة

 أربعة موضوعات رئيسة داخل النظام، وهي :  تصنيف موضوعات األسئلة إىل ، وتم املناسب

   . لعلوم البحتةا -

 . العلوم التطبيقية  -

   . يةاإلنسانالعلوم  -

 . العلوم االجتامعية  -

 

 ( القاعدة المعرفية الثانية وتقسيماتها 6شكل رقم )

 : ي ي: مناقشات اخلرباء واملهن الثالثالقطاع 
إىل   القطاع  هذا  واملهنيهيدف  اخلرباء  خربات  ف    م، وجتارهب  ني نقل  الذهني  العصف  جلسات  وإقامة 

 ممارسات خاطئة.   ة وجتنب أي ،ء املهام واألعاملمما يساعد عىل اإلبداع ف أداحمددة ؛  موضوعات 

 تم اقرتاح جمموعة من املوضوعات كنامذج توضيحية داخل النظام، وهي : و

 جلذب انتباه املستفيدين ف املكتبة. يفية املنافسة ف تقديم خدمات تفاعلية  ك -

 باملكتبة.  RDAتطبيق قواعد  -
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 Web dewyاستخدام خطط التصنيف عرب الويب مثل :  -

 قيات املكتبات والعالقات املهنية بني املتخصصني. الأخ -

 

 ( القاعدة المعرفية الثالثة وموضوعاتها المقترحة 7شكل رقم )

داخل النظام الذي يمكن من خالله طرح     Communityإنشاء  تنفيذ فكرة املناقشات بني املهتمني تم  ول

 ، كام يتضح من الشكل التايل :    غ عن مشكلة، أو اإلبالفكرة مقرتحة أو  ،عالنإ  بدء مناقشة، أو أو  ،تساؤل 

  

 داخل القاعدة المعرفية.  Community( نموذج لخطوات إنشاء لمجتمع   8شكل رقم )
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كيفية املنافسة ف تقديم خدمات  :    عنللمناقشة وهو  رح تساؤل  لط   - عىل النظام    - وقد تم إنشاء جممتع  

إتاحة الردود والتعليقات من اخلرباء واملهتمني، كام يتضح    ج ، مع كنموذ  جلذب انتباه املستفيدين ف املكتبة تفاعلية  

 من الشكل التايل :  

 

 ( اإلمكانيات المتاحة لمجتمع داخل القاعدة المعرفية9شكل رقم )

 : الدورات التدريبية  القطاع الرابع: 
أثناء العمل، وكذلك    من أجل تطبيق مبدأ التعلم ؛  دف إىل تقديم دورات تدريبية ومواد تعليمية للعاملني  هي

 هي  :  فرعية   قطاعات ثالث إىل   داخل النظام تم تقسيم قاعدة املعرفة ، وعدهتم عىل التعلم الذايتملسا 

 ورات تدريبية ف النظم اآللية.د -

 دورات تدريبية ف العمليات الفنية.  -

 دورات تدريبية ف اللغة اإلنجليزية.  -
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 موضوعاتها المقترحة( القاعدة المعرفية الرابغة و10شكل رقم )

األدلة  و  ،العروض التقديمية  ، وتم إتاحة جمموعة من املواد التعليمية بأشكال خمتلفة مثل : الفيديوهات  

 كام يتضح من الشكل التايل :   لتدريب عىل نظام كوها ، ومثال ذلك: فيديو تعليمي لاإلرشادية النصية

 

 نظام وطريقة عرضها ( نموذج لمادة متاحة )فيديو( داخل ال11شكل رقم )
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 الحفظ واالسترجاع داخل النظام : مليات ع

مثل واسرتجاعها  امللفات  من  خمتلفة  أشكال  حفظ  النظام  شكل    : يتيح  ف    ، والصور   pdfالنصوص 

 ، كام يتيح إمكانيات البحث البسيط داخل النظام. وملفات الفيديو ،  وامللفات الصوتية 

 

 المعرفة بالنظام.قواعد ( أشكال الملفات المتاحة ب11شكل رقم )

 كام يعمل النظام عىل توفري إحصاءات االستخدام والتقارير، كام يتضح من الشكل التايل :  

 

 ( اإلحصاءات المتاحة داخل النظام12شكل رقم )
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كل ذلك؛ باإلضافة إىل جمموعة من الوظائف األخرى، يوفرها النظام من أجل تطبيق إدارة املعرفة التي  

الحتياجات كل مكتبة ؛ فكل ما تم تقديمه من إطار مقرتح وآليات لتنفيذ هذا اإلطار ضمن   وفًقا   يمكن تطويعها 

تنفيذه هبا واإلمكانات   يتم  التي  البيئة  ليناسب  للتغيري، والتعديل  الدراسة ما هو إال نموذج مقرتح قابل  تلك 

 املتاحة. 

ا : النتائج والتوصيات : خ
ً
 امس

 النتائج :  5/1

ة أداة مهمة للمكتبات األكاديمية تتكامل مع نظم إدارة املكتبة من أجل مجع  املعرفتعد نظم إدارة   -

 وحفظ ومشاركة املعرفة. 

املكتبات   ها وتطبيقة  املعرف  ةدارإ نشاء نظم  إجتارب    ةقل - الدويل  األكاديمية   داخل  املستوى  ،  عىل 

 وانعدامها عىل املستوى العريب. 

تباد  - جل  أ من  ؛    أسايس بني العاملني كهدف    ةرفل املع اتفقت مجيع املامرسات عىل احلرص عىل 

 . تبادل اخلرباتفضال عن حتقيق التواصل فيام بينهم 

تنوعت النظم املستخدمة إلدارة املعرفة ف املكتبات حمل الدراسة ما بني نظم مصممة حملًيا ونظم   -

 جاهزة. 

وتعليمهم  لعاملني  واالهتامم با   ،لتقديم اخلدمات هبا   اجيد  ا روجترز نموذج  ةجامع   ةمكتب قدمت   -

 ة. خدمات املرجعي لل ةاملعرف ةوكذلك تقديم قاعدوتدريبهم، 

األدلة اإلرشادية وإجراءات   - برشلونة عىل مجع وحفظ  بمكتبة جامعة  املعرفة  إدارة  نظام  عمل 

 العمل. 

بمكتبة    قترص ا - املعرفة  إدارة  بأملانيا    ة جامعنظام  بني    فقط   التواصل   أعىل حتقيق مبدشتوتغارت 

 . العاملني

تقديم قواعد للمعرفة خلدمة املكتبات من قبل املؤسسات الكبرية مثل: قاعدة املعرفة الشهرية   -

Questionpoint  املقدمة منOCLC . 

التكلفة وجيب تنفيذها ف  قليلة    تنوعت نظم إدارة املعرفة اجلاهزة املوجودة، وهي إىل حد كبري -

 ها. يذمالية كبرية عند تنف  حاجة إىل ختصيص مواردليست هناك ؛ ف كل مكتبة جامعية 

 التوصيات:  5/2

االستفادة من التجارب السابقة إلنشاء نظم إدارة املعرفة وتطبيقها داخل املكتبات األكاديمية   -

 من أجل تسهيل مشاركة املعرفة، وتبادل اخلربات، والتجارب بني العاملني. 

 ة املعرفة. جل تطبيق عمليات إدارإلدارة املعرفة من أ  رضورة االستفادة من النظم اجلاهزة املتاحة  -
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توفري اإلسرتاتيجيات الواضحة داخل املكتبات األكاديمية واملؤسسات التابعة هلا لبناء وتطبيق   -

 نظم إدارة املعرفة. 

 رضورة حث أخصائي املعلومات داخل املكتبات عىل التعلم املستمر.   -

 / املصادر واملراجع : 6
 مراجع العربية:  المصادر وال 6/1

 (. دور نظم إدارة المعرفة في دعم عملياتها: دراسة مقارنة لثلاث نظم عالمية.2017حسن درويش. )،  ي بصنو
 رسالة دكتوراه )غيرمنشورة(، جامعة الملك عبدالعزيز ، كلية الآداب و العلوم الإنسانية.  

دراسة میدانیة للدول   (. تطبیقات إدارة المعرفة فى المـکتبات الأکادیمیة:2015الجوهري ، أمجد عبدالهادي. ) 
 (.  2015)مارس 14بحوث فی علم المـکتبات والمعلومات، مج العربیة. 
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BDGZ2 https://www.shorturl.at/ 
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 -Cybrarians Journal.  متاح في2009، سبتمبر20، ع ، : gjK48 ww.shorturl.at/https://w 

المؤتمر العشرون للاتحاد العربي للمكتبات عرفة. الم(. أخصائي المعلومات وإدارة  2009عبدالقادر ، أمل حسين. )
 .  2009ديسمبر  11-9والمعلومات، الدار البيضاء، 

وواقع تطبيقها في   ،وأهميتها ،(. إدارة المعرفة: مفهومها2014؛ جرجيس، جاسم محمد. )عبدالله، خالد عتيق سعيد
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Academic libraries face many internal and external challenges with decreasing of  

libraries budget and growing resources of information and knowledge, so they must apply 
Principles of knowledge management and applicate Knowledge management systems, so this 
study aimed to monitor international experiences and practices to apply Knowledge 
management systems for academic libraries with a proposed framework for the mechanisms 
of applying these systems in Arab university libraries, using Descriptive analytical method. 

The study concluded a set of results, the most important are : Lack of building and 
applying experiences in knowledge management systems within academic libraries at the 
international level, All practices emphasize knowledge exchange among employees as a 
primary goal; In order to achieve communication between them and exchange experiences, 
Rutgers University Library provided a good model for providing services, caring for, 
educating and training employees, as well as providing a knowledge base for reference 
services, knowledge management system of the University of Barcelona Library has collected 
and preserved manuals and work procedures and   knowledge management system at the 
University of Stuttgart library was limited to achieving the principle of communication 
only between employees  . 

The study ended with a number of recommendations, the most important is the need 
to take advantage of previous  experiences to build knowledge management systems and 
implement it within academic libraries in order to facilitate knowledge sharing and 
experiences exchange among employees and providing clear strategies within academic 
libraries and their institutions to build and implement these systems. 

Keywords : Knowledge Management (KM), Knowledge Management Systems (KMS), 
KMS Implementation Strategy, KMS Development Issues. 

 

 

 


