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 واقع متطلبات ادارة المعرفة وتطبيقاتها في المكتبات الجامعية 

 ) المكتبة المركزية جامعة القادسية انموذجا(
 

 منصور عيدان عكرب الخالدي  .م.م

 جامعة القادسية - كلية االداب  

 العراق

 

 الملخص
ني تناول اما الفصل الثا، للدراسةتناول الفصل االول االطار العام ية، حيث تضمن البحث ثالثة فصول رئيس   

من خالل استمارة و في حين تناول الفصل الثالث الجانب العملي)التطبيقي( للدراسة.، الجانب النظري للدراسة 

وقد خرجت  ( سؤاال.51القادسية والتي تحتوي على )االستبيان الموزعة على موظفي المكتبة المركزية في جامعة 

الدراسة بجملة من النتائج حيث كشفت ان المكتبة المركزية تهتم الى تحديث المعرفة ولكن تفتقر الى االنظمة 

االلكترونية للتخزين كما كشفت الدراسة قلة التخصيصات المالية الخاصة بالمكتبة المركزية مما اثر على 

صادر مكتبية حديثة تواكب تطورات العصر وانتهى البحث بجملة من المقترحات لتطوير عمل اقتناء)شراء( م

 المكتبة المركزية .

 

 

 

The Reality of Knowledge Management Requirements and 

Their Applications in University Libraries 

(Central Library in University of Qadisiyah as a Model) 
 

 

 

ABSTRACT  

The research included three main chapters, where Chapter I deals with the general 

framework of the study, while the second chapter dealt with the theoretical side of the 

study, and the third chapter dealt with the practical aspect of the study. Through the 

questionnaire distributed to the staff of the Central Library at the University of AL- 

Qadisiyah, which contains (15) questions. The study revealed that the central library is 

interested in updating the knowledge but lacks the electronic storage systems. The 

study also revealed a lack of financial allocations for the central library, which 

affected the acquisition of modern office resources in keeping with modern 

developments. the central Library . 
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 لفصل االولا

 للبحثاالطار العام 

 

  -يمكن ادراج مشكلة البحث بما يلي : -مشكلة البحث : -اوال

 العاملين في المكتبات الجامعية. ما العالقة بين متطلبات ادارة المعرفة وبين -5

 ما هي الترتيبات المقترحة واالجراءات لتطوير عملية تطبيقات ادارة المعرفة في المكتبات .  -2

 كيف ومتى يمكن تطبيق ادارة المعرفة في المكتبات الجامعية . -3

 ما العالقة بين ادارة المعرفة وبين االداء المؤسسي الذي يتمثل برضا المستفيدين في المؤسسة االكاديمية .  -4

  -يمكن تحديد اهداف البحث في النقاط التالية : -اف البحث :اهد -ثانيا :

 تثقيف العنصر البشري وتزويده في المهارات من خالل التدريب بمواجهة التحديات المستقبلية . -5

 توليد المعرفة وخزنها لدى الباحثين بحد ذاتها . -2

 س من خالل الذكاء البشري .تطوير وبناء امكانيات واشاعة ثقافة المعرفة والتحفيز لتطويرها والتناف -3

 العمل على االبداع والوعي والتصميم من خالل التخطيط وتسهم بنشر افضل المهارات في الداخل . -4

  -يمكن ادراج اهمية البحث بما يلي : -اهمية البحث : -ثالثا :

 المساندة والمساعدة في تفعيل وتطوير امكانيات المكتبة النجاح عملية ادارة المعرفة. -5

 ة دور الموظفين العاملين في المكتبات الجامعية حول ادارة المعرفة .اهمي -2

ان يكون هنالك تقييم للممارسات لعمليات ادارة المعرفة في هذه المكتبات ودورها في عملية تطوير انشطة  -3

 خدمات المعلومات .

 تزويد الباحثين والدارسين منهج جديد هو ادارة المعرفة . -4

 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري . -منهج الدراسة : -رابعا :

 الحدود المكانية حيث اقتصرت الدراسة عل المكتبة المركزية لجامعة القادسية .  -: حدود الدراسة -خامسا :

اختصرت عينة الدراسة من العاملين والموظفين والموظفات في االمانة العامة للمكتبة  -: عينة الدراسة -سادسا :

 ( موظف .22المركزية ورؤساء االقسام والشعب حيث بلغ عددهم )

( بعنوان رؤيا مستقبلية لدور اختصاصي المعلومات في 2221دراسة رزوقي) -: الدراسات السابقة -سابعا :

   (. 5ادارة المعرفة )

هدفت الدراسة الى التعرف بالمعرفة المطلوب ادارتها وانواعها كما تبين عمليات ادارة المعرفة ومراحل تنفيذها 

من اجل استشراف الدور المفترض تأديته من قبل المعلومات والمهارات المطلوب اكتسابها للعمل ضمن فريق 

المعرفة فئة اختصت بجمع المعرفة وتنظيمها ادارة المعرفة وقد ركزت الدراسة على فئة معينة من افراد عطر 

واتاحتها وبثها وهي فئة المختصين بالمعلومات كما تركز على دورهم الجديد والرؤيا المستقبلية لهم في عصر 

( فرد 342المعرفة وقد جرى تطبيق المنهج الوسطي التحليلي في هذه الدراسة على عينة عشوائية مكونة من)

زيعها على العاملين داخل الجامعات في قسم ادارة المعلومات في مدينة الرياضباستخدام استبانة تم تو
(1)

 . 

 

 

 

                                                           
1

 9نعيمه ، رؤية مستقبلية لدور اختصاصي المعلومات في ادارة المعرفة . مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ، مجلد  رزوقي -

 . 515( ، ص2، عدد )

2-mg\kfnl.Journal\idarat\http://www.Rfml.gov.sa  

http://www.rfml.gov.sa/idarat/kfnl.Journal/mg-2
http://www.rfml.gov.sa/idarat/kfnl.Journal/mg-2
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  Ambrosio 2000 -الدراسة االجنبية :

( بعض االخطاء او المأزق التي km mistakesناقشت هذه الدراسة الفكرية المعنوية اخطاء ادارة المعرفة )

االخفاق في الغالب يكون مكلفا جدا وشخصت خمسة اخطاء  ينبغي تفاديها عند الشروع في ادارة المعرفة الن

 -محتملة في ادارة المعرفة :

 االخفاق في تنسيق الجهود بين تقنية المعلومات وقدرات الموارد البشرية . -5

 الشروع بمشروع ذا قيمة واطئة عن مشروع ذو العوائد الواطئة ال يوفر فرصة التمويل لمشاريع اكبر .  -2

 لحوافز واالجور والمكافآت لفريق العمل .عدم تغيير نظام ا -3

 بناء قاعدة المعرفة في الخيال بدال من الواقع . -4

استقدام شخص خارجي بقيادة مسؤولية التغيير الن ادارة المعرفة تحتاج الى قائد ومسؤول للتغيير في  -1

الداخل
(1)

 . 

 

 

 الفصل الثاني

 الجانب النظري للدراسة

 

مجموعة من االنشطة والعمليات التي تساعد المنظمة على توليد المعرفة والحصول عليها واختيارها  -اوال :

واستخدامها وتنظيمها ونشرها والعمل على تحويل المعرفة بما يتضمن من بيانات ومعلومات وخبرات واتجاهات 

حل المشكالت ورسم عمليات وقدرات سلع او خدمات واستخدام مخرجات ادارة المعرفة في صناعة القرارات و

التعليم وبناء منظومة متكاملة للتخطيط االستراتيجي
(2)

، وهنالك مفهوم اخر الدارة المعرفة بانه عملية خلق الحفاظ 

على تقييم واستعمال المعرفة التنظيمية )المعرفة العملية( والتي من خاللها تسمح للمؤسسة بتحقيق اهدافها
(3)

  ،

رة المعرفة هو مجموع التطبيقات التي تهدف الى انشاء وتنظيم واستغالل المعارف بهدف وهنالك مفهوم اخر الدا

التحسين من االداء التنظيمي
(4)

، نستنتج من هذه التعاريف باعطاء تعريف وافي الدارة المعرفة وهو نظام دقيق  

سة للتأثير مباشرة على يساعد على نشر المعرفة سواء كانت على المستوى الفردي او الجماعي من خالل المؤس

 رفع مستوى اداء العمل .

 يمكن ادراج متطلبات ادارة المعرفة بالنقاط االتية: -: متطلبات ادارة المعرفة -ثانيا :

وهي تتمثل في القيم والمعتقدات التي تقود السلوك االنساني لألفراد العاملين في المنظمة  -الثقافة التنظيمية : -5

العوامل الساندة الرئيسية والضرورية في ادارة المعرفة في المؤسسةاو المؤسسة وتعد من احد 
(5)

، لهذا فان ثقافة  

المنظمة تمثل مجموعة من المميزات التي تتميز بها المنظمة عن باقي المنظمات وتمارس هذه المميزات تأثيرا 

                                                           
1

- Ambrosio Johama(2000) knowledge management mistakes . pp.44 . 
2

  :  51الزامل ، ريم ، ادارة المعرفة لمجتمع عربي قادر على المنافسة ، مجلة العالم الرقمية ، العدد  -

http://searchsuhuf.net.sa/digimag    
3

-  sebastion Hof , Le (( knowledge management )) p3.www.proz.com/1504170-senior 

employees. 

3- Tatiana whitey lagestion du saroir dans les biblio the ques academi ques , General 

conference Argantina,2004,p2.                                                                                                                                         

 
5

العلي ، عبد الستار وقنديلجي عامر ابراهيم والعمري غسان ، المدخل الى ادارة اللمعرفة ، دار المسيرة للنشر والتوزيع  -

 .  2221: عمان ، 5، ط

http://searchsuhuf.net.sa/digimag
http://searchsuhuf.net.sa/digimag
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ء العمل كتبني المنظمة قيمة كبيرا على سلوك االفراد في المنظمة وتمثل االطار الذي يوجه سلوك االفراد اثنا

معينة كالخضوع لالنظمة والقوانين واالهتمام بالعمالء وتحسين الفعالية والكفاءة ، وكذلك هي مجموعة من القيم 

والمعتقدات واالحاسيس الموجودة داحل المنظمة والتي تسود بين العاملين مثل طريقة تعامل االفراد مع بعضهم 

ومن المنظمة وكيفية تفسيرهم لتصرفات االخرين ويتطلب تطبيق ادارة المعرفة في بتوقعات كل فرد من االخر ، 

أي منظمة او أي مؤسسة بان تكون القيم الثقافية السائدة مالءمة ومتوافقة مع مبدأ االستمرار في التعليم وادارة 

عد على ادخال مفهوم المعرفة وان تكون االدارة التنظيمية مشجعة لروح الفريق في العمل وهنالك عوامل تسا

ادارة المعرفة المنظمة او المؤسسة وهي تمثل عوامل ايجابية الدارة المعرفة في المنظمات ويقصد بها الثقافة التي 

تشجع وتحث على العمل وروح الفريق وتبادل االفكار واآلراء لمساعدة االخرين حيث تعتبر الثقافة التنظيمية من 

لمعرفةاكبر واهم عناصر تطبيق ادارة ا
(1)

. 

القيادة المشتركة : وتعني المشاركة في تشجيع الموظفين على التأثير بنشاط في تطوير وتنفيذ القرارات  -2

المؤثرة في وظائفهم وان لهذه النظرية العديد من الفوائد المشتقة من السماح للمرؤوسين في المشاركة في 

الثقة وقادة مؤثرين ويجب ان يشعر اعضاء الفريق بان القرارات المتعلقة بوظائفهم وان نجاح فريق العمل يبدأ ب

قادتهم يؤازرهم ويحميهم الى ان يعطيهم ما يحتاجوه حتى يقوم كل واحد منهم بعمله بكل فاعلية ويكون مدافعا عن 

الفريق
(2)

 . 

حقيق اهداف القيادة االدارية : ان القيادة وفق التعريف االداري هي القدرة على التأثير في العاملين من اجل ت -3

المنظمة او المؤسسة لكون ادارة المعرفة منها وان يعمل كل منهم بوصفهم قائدا ذاتيا لعمله مما يحقق مفهوم ان 

كل واحد هو قائد ، وهي ترتكز على ان العاملين في حاالت كثيرة هم االكثر معرفة وخبرة في العمل الذي يؤدونه 

الرؤيا يتكون لدى الموظفين اطار عمل يعملون من خالله فالقيادة  من غيرهم ومن خالل ربط الوظائف الفردية مع

االدارية تتوقف على توفير هذه االستقاللية المباشرة للموظفين
(3)

، فضال عن توفير الموارد البشرية المؤهلة من  

عرفون بأفراد اهم مقومات وادوات ادارة المعرفة وعليها يتوقف نجاح الدارة المعرفة في تحقيق اهدافها وهم ما ي

المعرفة التي تقع على عاتقهم مسؤولية القيام بالنشاطات الالزمة لتوليد المعرفة وحفظها وتوزيعها باإلضافة الى 

القيام بالبرمجيات الالزمة ذات العالقة
(4 )

. 

متطلبات تكنولوجية : ظهر مصطلح تكنولوجيا المعلومات في بداية السبعينات مع ظهور الحواسيب  -4

ية على نطاق تجاري وان مفهوم تكنولوجيا المعلومات ان كافة االمور التي تتطلب الحواسيب واالجهزة االلكترون

المساعدة لشبكات الحواسيب بانواعها المختلفة ومعالجة المعلومات والبيانات لكافة اشكالها ولكافة المراكز 

فة الى البرامج التي تستخدم في ادارة والوظائف المتعلقة بالتكنولوجيا وخدماتها في االنظمة والمؤسسات اضا

االعمال والوظائف وتسويق المنتجات والخدمات وكل ما يتعلق من برامج واجهزة ومعدات
(5)

، وتشمل االجهزة  

والمعدات وتتمثل في المعدات والمكونات التي تستخدم في نقل وتخزين ومعالجة المعلومات والبيانات ومن امثلة 

اجهزة االتصال السلكية والالسلكية والبرمجيات بمختلف انواعها ووظائفها فهنالك ذلك الحاسوب وملحقاته و

البرمجيات المكتبية التي تعني بتنظيم االعمال اليومية وبرمجيات ادارة الوثائق وهي برمجيات توثق مختلف 

عرفة وبشكل كبير بالشبكة المعلومات التي من شأنها ان تفيد العمال واتاحتها بسهولة اما الشبكات تستعين ادارة الم

                                                           
1

القاهرة ، مركز دراسات واستشارات  -العربية : دراسة حالة .سمير عبد الوهاب ، متطلبات ادارة المعرفة في المدن  -

 . 2221االدارة العامة ، 
2

 . 2222: دار البداية ناشرون وموزعون ، عمان ،  5عبوي ، زيد منير ، القيادة ودورها في العملية االدارية ، ط -
3

 المصدر السابق نفسه . -
4

 . 2253لتمييز والريادة ، عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمر احمد همشري ، ادارة المعرفة الطريق الى ا -
5

 2229، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ،  5العاني ، مزهر شعبان ، نظم المعلومات االدارية : منظور تكنولوجي ، ط -
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العنكبوتية العالمية التي تعتبر اكبر قاعدة معلومات محدثة لحظة بلحظة والتي يمكن من الوصول على مختلف 

اشكال المعلومات من عدة عناصر ويمكن للمنظمة ان تستخدم اضافة الى الشبكة العنكبوتية شبكة داخلية محدودة 

المنظمة او المؤسسةلتشارك االوامر والملفات بين افراد 
(1)

 . 

 المعلومات في ظل ادارة المعرفة : ئيدور اخصا -ثالثا :

 -البد من اخصائي المعلومات دور مهم في معرفة ادارة المعرفة وعلى النحو االتي :

 تجديد االفكار الجديدة واحتياجات المستفيدين وتصنيف القوى البشرية . -5

 تحديد النواقص واالمكانيات واالداء . -2

 ت تعمل على تدعيم ادارة المعرفة.التأكد من ان البيئة التحتية لتقنية المعلوما -3

 المشكالت وتطوير ادارة المكتبة. التخطيط واالسهام في صناعة القرارات وحل -4

 استشاري معلومات بمساعدة وتوجيه المستفيدين . -1

 تدريب المستفيدين علال استخدام المصادر االلكترونية . -1

 وتقديمها للمستفيدين . تحليل المعلومات -7

 انشاء ملفات بحث للرجوع اليها وقت الحاجة . -2

مساعدة المستفيد في استخدام شبكات المعلومات الدولية واالنترنت -9
(2)

 . 

 معوقات ادارة المعرفة في المكتبات الجامعية : -رابعا :

 اال وهي:تواجه ادارة المعرفة مجموعة من المعوقات او المشكالت في المكتبات الجامعية 

هنالك غموض في الحدود الفاصلة بين المعرفة الظاهرة والمعرفة الضمنية بسبب التداخل بين االثنين بحيث  -5

 يجعل من الصعب الفصل بينهما .

 صعوبة قياس مدى نجاح برنامج ادارة المعرفة حيث ان اثارها ومردوداتها لم تفحص بعد . -2

الضروري وضعها في برنامج ادارة المعرفة وهل المعرفة صعوبة تجديد المعلومات والمعارف التي من  -3

 التي وضعت كافية ام ال ؟ .

ترويج نظام ادارة المعرفة بصورة غير واقعية وغير متوافقة مع قدرات وامكانيات النظام مما ينعكس في  -4

 صورة فشل واحباطات متكررة .

ام ادارة المعرفة وهذا يعني نقص واضح عدم توفر الكادر البشري المؤهل بالشكل الكافي للقيام بمهام نظ -1

ببرنامج التدريب النوعية الهادفة
(3)

  . 

 مراحل ادارة المعرفة في المكتبات الجامعية  -خامسا :

 -هنالك مراحل عامة لتطوير ادارة المعرفة في المكتبات الجامعية وهي :

لتغيير التنظيمي خالل ادارة معرفتها مرحلة المبادرة : تحتاج المكتبة الجامعية الى وضع خطة طويلة المدى ل -5

التنظيمية بطريقة استراتيجية ونظامية ويعتبر بناء فرق عمل في هذه المرحلة امرا ضروريا حتى تتم االستفادة من 

قوى العمل الموجودة من اجل انجاز االعمال وتقديم الخدمات والمهام المختلفة بان ادارة المعرفة تتطلب نشاطا 

كة التطويعية ألعضاء التنظيم عندما يشتركون بنفس الرؤيا واالهداف وبالتالي يجب ان تحدد اجتماعيا للمشار

                                                           
1

على مستوى االداء : دراسة  المدلل ، عبد هللا وليد ، تطبيق ادارة المعرفة في المؤسسات الحكومية الفلسطينية واثرها -

 . 2252تطبيقية ، رسالة ماجستير في الجامعة االسالمية ، 
2

لطفية علي الكميشي ، دور المكتبة االلكترونية وتحديث العملية التعليمية والتربوية:دراسة مطبقة على قطاع التعليم العام  -

 . 2221/ شعيبة طرابلس ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، 
3

وسي ، عبد الرحمن ، ادارة المعرفة في منظمات االعمال وعالقاتها بالمداخل االدارية الحديثة : مدخل تحليلي . الجام -

 . 2253عمان : دار وائل للنشر ، 
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المكتبة الجامعية الرؤى واالهداف المشتركة بإدارة المعرفة ونشرها بين االفراد العاملين من خالل قنوات 

 االتصال المختلفة .

البدء في استثمار وضع البيئة االساسية للمعرفة مرحلة االنتشار : تحاول المكتبة الجامعية في هذه المرحلة  -2

بهدف تسهيل وتحفيز انشطة للمعرفة ونظرا الن المكتبة الجامعية قد اعدت إلدارة المعرفة فانه يمكن البدء في 

تنفيذ خطتها وفي هذه المرحلة يركز المديريون على كيفية بناء هذه القاعدة المعرفية بكفاءة وكيفية زيادة االنشطة 

رتبطة بالمعرفة داخل المكتبة الجامعية التي تحاول في بداية هذه المرحلة ايضا تحديد عملية ادارة المعرفة على الم

نطاق واسع بحيث تشمل االدارة والسياسات المرتبطة
(1)

  . 

مرحلة التكامل : يتم في هذه المرحلة النظر الى االنشطة المعرفة على انها انشطة يومية لدى المكتبة  -3

عية وتركز االدارة على تكامل المعرفة التنظيمية وعلى انشطتها وبالتالي فان االفراد العاملين يصبحون الجام

معتادين على مثل هذه االنشطة مما يعكس على مستواها ومدى تراكمها وينصب االهتمام الرئيس للمديرين في 

جميعها في منتجات معرفية وخدمات هذه المرحلة على كيفية احداث نوع من التكامل من المعرفة الموزعة وت

وعمليات خاصة بالمعرفة نظرا الن المخرجات النهائية هي المنتجات او الخدمات على مستوى الجامعة ويمكن 

تحقيق ذلك من خالل تحديد المجاالت المعرفية الرئيسية وربطها باألفراد والعمليات االدارية الرئيسية وتمثل 

 في هذه المرحلة.الجودة والقيم محورين رئيسين 

مرحلة التداخل : وتعتبر هذه المرحلة اخر مراحل ادارة المعرفة التي تمثل التكامل الخارجي حيث تحاول  -4

المكتبة الجامعية ان تتكامل مع بعض المكتبات واالفراد الخارجين عنها مثل الموردين والمؤسسات البحثية 

امعية الموارد والوقت واالنشطة لتحسين االداء للوصول الى والجامعات االخرى وفي هذه الحالة توفر المكتبة الج

المستوى العالمي بما يتناسب مع المنافسة بين المكتبات المختلفة وكذلك تركز على المعرفة الرئيسية لمحاولة 

ادخال معارف جديدة من المكتبات االخرى
(2)

  . 

 

 

 الفصل الثالث 

 الجانب العملي للدراسة 

 

 المركزيةنبذة عن المكتبة  .5

 شعب ووحدات المكتبة المركزية  .2

 الخدمات التي تقدمها المكتبة المركزية .3

 تحليل اسئلة االستبانة  .4

 المكتبة المركزية : نشأة وتطور -3-1

حيث تحتوي المكتبة على العديد من المعاجم العربية  5993أسست المكتبة المركزية في جامعة القادسية سنه    

واألجنبية وتشمل على ستة وحدات إدارية وهي على نحو االتي وحده اإلعارة العربية ووحده اإلعارة األجنبية 

ه المراجع العربية ووحده الدوريات فضال عن ووحده الرسائل الجامعية ووحده النظم االليه واالنترنيت ووحد

عنوان باللغة العربية  52122تأسيس وحدات إضافية كالتزويد والتبادل واالهداء وغيرها وتحتوي أيضا على 

رسائل ماجستير  1112عنوان باللغة اإلنكليزية في مختلف تخصصات االنسانية والعلمية وكذلك  712وكذلك 

دورية باللغة العربية واألجنبية في مختلف  3322العلمية واإلنسانية حيث تشتمل ودكتوراه في مختلف تخصصات 
                                                           

1
 . 2253همشري ، عمر احمد ، ادارة لمعرفة الطريق الى التحييز والريادة . عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع ،  -

2
 . 2227حسين ، ادارة المعرفة في التعليم ، االسكندرية ، دار وفاء لدنيا الطباعة ،  البيالوي ، حسن -
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عنوان باللغة العربية االنسكلوبيديه والمعاجم العربية والقواميس  2592التخصصات وكذلك تشتمل مراجع العربية 

ية والعلمية قرص موجود على الحاسبة في كل تخصصات اإلنسان 3222واألدلة واالطالس وكذلك تحتوي على 

،  وكذلك تقدم المكتبة كبداية عام دراسي جديد على فضال الى العديد من كتب التي تحت التصنيف والفهرسة

 تدريب الطلبة على كيفية استخدام مصادر المعلومات.

 شعب ووحدات المكتبة المركزية في جامعة القادسية : -3-2

 تضم المكتبة المركزية الوحدات االدارية األتية:

 وحدة اإلعارة : أ. وحدة االعارة العربية.   ب. وحدة االعارة االجنبية.    -5 

 وحدة المراجع.    -2 

 وحدة الدوريات.    -3 

 وحدة الرسائل واألطاريح الجامعية.    -4 

 وحدة االقراص الليزرية.    -1 

 وحدة النظم االلية واالنترنت.    -1 

 هرس والتصنيف(.وحدة االجراءات الفنية )الف    -7 

وكذلك تضم المكتبة وحدة المخازن وحدة الصيانة والخدمات اضافة الى وحدة االستعالمات ، وفيما يلي موجز    

 بهذه الوحدات.

: تعد االعارة من الوحدات الرئيسة في المكتبة المركزية اذ يقع على عاتق العاملين فيها  وحدة االعارة  -5

مسؤولية تحقيق االهداف التي من اجلها وجدت المكتبات الجامعية واعارة الكتب لشريحة االساتذة وطلبة 

هو امين مكتبة أي من ذوي  الدراسات العليا االولية والعاملين في الجامعة ويتولى مسؤول وحدة االعارة العربية

  -االختصاص وتكون االعارة على نوعين :

 االعارة الداخلية -5

 االعارة الخارجية -2

ً أي مع بدأ الدوام وحتى الساعة الثانية والنصف     حيث تفتح وحدة االعارة العربية في الساعة الثامنة صباحا

اربعة موظفين يوجد شخص متخصص في ظهرا حيث يتوزع العاملين في الوحدة ويبلغ عدد موظفو االعارة 

المكتبات والمعلومات وتتابع الوحدة عملية اعادة الكتب المعارة في اوقاتها وحسب تعليمات االعارة وتتم عملية 

االعارة بالرجوع الى الفهارس الموجودة حيث يقوم الباحث بتسجيل عنوان الكتاب المطلوب واسم مؤلفه ورقم 

ارة الذي يقوم بتلبية الطلب ، ويودع الباحث في وحدة االعارة بطاقته أي هوية التصنيف ويسلمه لموظف االع

 المكتبة الخاصة به في وحدة االعارة عند الضرورة التي يسترجعها عند اعادته الكتب المعارة .

 اما االعارة الداخلية فهي للكتب المرجعية والنادرة والموسوعات التي ال تعار خارج المكتبة .   

: يعتبر قسم المراجع في المكتبة المركزية في جامعة القادسية من االقسام المهمة في المكتبة  المراجعوحدة  -2

حيث تتوفر فيه الظروف القرائية الجيدة من االنارة والتهوية والمناضد والكراسي والتكييف المالئم والهدوء 

المستويات ابتداءا من المرحلة االولى الى  ويرتاد قسم المراجع في المكتبة المركزية طلبة الجامعة على مختلف

مرحلة الدارسات العليا واالساتذة حيث يضم القسم المفاهيم والموسوعات واألطالس وكتب التراجم واالدلة 

واالحصائيات وغيرها وقد رتبت المراجع في هذه القاعة وفق نظام تصنيف ديوي العشري مع مراعاة الترتيب 

ام الرفوف المفتوح الذي يسمح للباحثين بتناول المراجع المطلوب قبلهم شخصياً واعادته الهجائي وتعتمد القاعة نظ

بعد االنتهاء ، اما من ناحية الكادر المتوفر فان هنالك موظفة واحدة تدير القسم غير متخصصة في مجال المكتبات 

 والمعلومات.

ورية تتضمن مجلت وبحوث ومؤتمرات : وهي الوحدة المسؤولة عن اعارة الدوريات والد وحدة الدوريات  -3

 وندوات وادلة التي تصدر بشكل دوري ومنتظم.
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ومن خلل المقابالت التي تم اجرائها مع مسؤول الوحدة في المكتبة المركزية كونها توفر عدة عوامل من بينها    

هارس والكشافات االختيار واالقتناء والذين بدورهما يعطيان الفرص لعدة عناصر اساسية بالمكتبة مثل الف

والمستخلصات وقواعد البيانات ويحتوي قسم الدوريات في المكتبة المركزية عددا من الدوريات العربية واالجنبية 

دورية في مختلف االختصاصات العلمية واالنسانية ومرتبة حسب المواضيع  119حيث تشمل الدوريات العربية  

ية وتشمل كل االختصاصات ويدير قسم الدوريات في المكتبة دور 5254اما الدوريات االجنبية فيبلغ عددها 

 المركزية موظف واحد غير مختص .

: وهي من الوحدات المهمة التي تضم الرسائل واألطاريح الجامعية في  وحدة الرسائل واألطاريح الجامعية -4

 روحة جامعية .( رسالة وأط 2222كافة التخصصات اإلنسانية والعلمية منها الورقي وعددها حوالي) 

: تضم وحدة االقراص الليزرية مجموعة من األطاريح والرسائل الجامعية في مختلف وحدة االقراص الليزرية -1

االختصاصات العلمية واالنسانية والطبية ، فضل عن توفير مجموعة من االقراص االلكترونية التي تحتوي على 

امل على ذاكرة حاسوب من النوع الخارجي حيث يقدر عددها بيانات المكتبة المركزية وقد تم حفظ نصوصها بالك

في جميع التخصصات وقد تم فهرسة جميعها وفق نظام ديوي للتصنيف وأطروحة ( رسالة  51222أكثر من) 

 العشري العالمي .

نت : وهي من الوحدات الحديثة في المكتبة المركزية حيث تقوم بخدمة االنتروحدة النظم االلية واالنترنت -1 

 للمستفيدين في مختلف االختصاصات من خلل التصفح وعرض الكتب والبحوث.

( : وهي من الوحدات المهمة في المكتبة المركزية حيث تقوم  وحدة االجراءات الفنية ) الفهرس والتصنيف -7

متبع هذه الوحدة بفهرسة وتصنيف الكتب الواردة للمكتبة المركزية حسب االختصاصات وحسب نوع التصنيف ال

 في المكتبة .

 الخدمات التي تقدمها المكتبة المركزية : -3-3

الدددورات التدريبيددة التددي تنظمهددا المكتبددة المركزيددة لموظفيهددا ومددوظفي الجامعددة مجددال اإلجددراءات الفنيددة  .5

 )الفهرسة والتصنيف( .

 واألساتذة .الخدمات التقليدية مثل خدمات اإلعارة العربية واألجنبية للباحثين وموظفي الجامعة  .2

 التكنولوجيا والمعدات المتوفرة في المكتبة مثل األقراص الليزرية وخدمات االنترنت واالستنساخ . .3

يسمح للباحثين والدارسين امكانيدة التصدفح للمكتبدة االلكترونيدة مكتبدة األقدراص الليزريدة( وطباعدة وتحميدل  .4

 كافة البيانات والمعلومات .

و جديددد مدن اصدددارات داخليدة او خارجيددة او اي تعليمدات تخددص المكتبددة خدمدة االحاطددة الجاريدة لكددل مدا هدد .1

 المركزية .

االعالن عن قواعد البيانات المختلفة التي تشترك بها المكتبة وتوفرها والخدمات التدي تقددمها المكتبدة واضدح  .1

 على موقع المكتبة على شبكة االنترنيت 

 ن ان تقدمة لدعم اهدافها وتلبية احتياجاتهم .العالقات والتعريف بأهداف المكتبة ودورها وما يمك .7

 تحليل اسئلة االستبانة : 3-4

لمعرفة واقع متطلبات ادارة المعرفة وتطبيقاتها في المكتبات لجامعية وبالذات المكتبة المركزية لجامعة القادسية    

( موظف من 22دهم )عينة الدراسة قام الباحث باعداد استبانة والتي وزعت  على موظفي المكتبة والبالغ عد

 سؤال موزعة على اربعة محاور  هي : 51العاملين في االمانة العامة للمكتبة المركزية . وجاءت االستبانة في 

 مستويات تصنيف ادارة المعرفة . -5

 عمل ومشاركة ادارة المعرفة. -2

 تطبيق ادارة المعرفة في المكتبة . -3

 المعوقات التي تواجه الموظفين الدارة المعرفة . -4
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 مستويات تصنيف ادارة المعرفة : 3-4-1

( والذي يتضح من خالله اراء الموظفين حول 1( اسئلة كما هي مبينة في الجدول )5ضم هذا المحور )ي  

% ( من اجابات 08مستويات تصنيف ادارة المعرفة في المكتبة المركزية لجامعة القادسية .فكانت اعلى نسبة)

 مكتبة تهتم بتحديث المعرفة التي يحتاج اليها الباحثون والدارسون في المكتبةالالموظفين بنعم واشاروا الى ان 

 .  المكتبة تستخدم انظمة الكترونية لتخزين المعرفة % (من اجابات الموظفين بنعم اشاروا الى ان35واقل نسبة )

 

 ( يبين مستويات تصنيف ادارة المعرفة1جدول )

 كال نعم الفقرة ت

 النسبة  العدد النسبة  العدد

هل للمكتبة القدرة على توفير البرامج واالنظمة التي تساعد على  5

 خلق معرفة جديدة ؟

2 42% 52 12% 

هل للمكتبة القابلية على تمكين موظفيها من اجراء التجارب  2

 والخبرات واقامة الندوات ؟

55 11% 9 41% 

الباحثون هل تهتم المكتبة بتحديث المعرفة التي يحتاج اليها  3

 والدارسون في المكتبة ؟

51 22% 4 22% 

 %11 53 %31 7 هل تستخدم المكتبة انظمة الكترونية لتخزين المعرفة ؟ 4

هل بامكان المكتبة تنظيم االوعية وفق نظام فهرسة ونظام عالمي  1

. 

54 72% 1 32% 

 المصدر / استمارة االستبيان

 

 عمل ومشاركة ادارة المعرفة :3-4-2

( والذي يتضح من خالله اراء الموظفين حول 2( اسئلة كما هي مبينة في الجدول )3ضم هذا المحور )ي     

% ( من اجابات 08في المكتبة المركزية لجامعة القادسية ، وكانت اعلى نسبة ) عمل ومشاركة ادارة المعرفة

واعلى ، عد في مشاركة ادارة المعرفة للمكتبة ليس لها نظام اداري محكم وفعال يسا الموظفين بكال اشاروا الى ان

للمكتبة لديها اهتمام في معرفة الوثائق ونشرات % ( من اجابات الموظفين بنعم واشاروا الى ان 08نسبة)

 . االحاطة الجارية 

 

 ( يبين عمل ومشاركة ادارة المعرفة في المكتبة2جدول )

 ت
 السؤال

 كال نعم 

 النسبة  العدد النسبة العدد

للمكتبة نظام اداري محكم وفعال يساعد في مشاركة هل  5

 ادارة المعرفة ؟

4 22% 51 22% 

يوجد داخل المكتبة تسهيالت تكنولوجية للمشاركة في اطار  2

 المعرفة ؟

1 32% 54 72% 

هل للمكتبة اهتمام في معرفة الوثائق ونشرات االحاطة  3

 الجارية ؟

54 72% 1 32% 

 االستبيانالمصدر / استمارة 



 

 

 

 

186 

 

 DOI: 10.33193/JALHSS.41.12 

 

 تطبيق ادارة المعرفة في المكتبة : 3-4-3

 ( والذي يتضح من خالله اراء الموظفين تطبيق3( اسئلة كما هي مبينة في الجدول )3ضم هذا المحور )ي     

% ( من اجابات الموظفين بنعم 58في المكتبة المركزية لجامعة القادسية ، وكانت اعلى نسبة ) ادارة المعرفة

% ( من اجابات الموظفين بنعم 38واقل نسبة )،  تهتم المكتبة بتطبيق ادارة المعرفة للعاملين بها اناشاروا الى 

 .  المكتبة تمتلك وسائل واساليب تساعد على تطبيق ادارة المعرفةواشاروا الى ان 

 

 ( يبين تطبيق ادارة المعرفة في المكتبة3جدول )

 ت
 السؤال

 كال نعم 

 النسبة العدد النسبة العدد

 %12 52 %12 52 بمدى تهتم المكتبة بتطبيق ادارة المعرفة للعاملين بها 5

هل تقوم المكتبة بعمليات ادارة المعرفة نحو تحسين  2

 الخدمات الموجودة

2 42% 52 12% 

هل المكتبة تمتلك وسائل واساليب تساعد على تطبيق  3

 ادارة المعرفة 

1 32% 54 72% 

 االستبيانالمصدر / استمارة 

 

 : في المكتبةالمعوقات التي تواجه الموظفين الدارة المعرفة  3-4-4

المعوقات  ( والذي يتضح من خالله اراء الموظفين حول4( اسئلة كما مبينة في الجدول )4ضم هذا المحور )ي     

% ( من 522اعلى نسبة )في المكتبة المركزية لجامعة القادسية ، وكانت التي تواجه الموظفين الدارة المعرفة 

عدم وجود المستلزمات الكافية صعوبة الحصول على الدعم المالي ، و الى  اجابات الموظفين بنعم اشاروا الى

قلة اهتمام المرؤوسين  % ( من اجابات الموظفين بنعم واشاروا الى12واقل نسبة )،  لتطبيق االدارة االلكترونية

  بالمكتبة .

 

 ( يبين المعوقات التي تواجه الموظفين الدارة المعرفة4جدول )

 ت
 السؤال

 كال نعم 

 النسبة العدد النسبة العدد

 %42 2 %12 52 قلة اهتمام المرؤوسين بالمكتبة . 5

 %22 4 %22 51 عدم وجود قرار اداري موحد. 2

 - - %522 22 صعوبة الحصول على الدعم المالي. 3

 - - %522 22 المستلزمات الكافية لتطبيق االدارة االلكترونية .عدم وجود  4

 المصدر / استمارة االستبيان

 

 : في المكتبة المركزيةمعوقات اخرى وجود الموظفين الى آراء واشارك 

 عدم االهتمام بالموظفين من ناحية الحوافز والمكافآت . -5

 نقص في الحواسيب واالثاث الالزمة في المكتبة . -2

حاجة موظفي المكتبة االشتراك بدورات تطويرية ووش عمل تدريبية وخاصة على االنظمة والبرامج  -3

 ،الجديدة التي تتعلق بتقديم خدمات المكتبة 
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 عدم وجود ميزانية مالية للمكتبة . -4

 

 النتائج :

 المكتبة تهتم بتحديث المعرفة التي يحتاج اليها الباحثون والدارسون في المكتبة .ان   -5

ليس لها نظام اداري محكم وفعال يساعد في و المكتبة تفتقر الى استخدام انظمة الكترونية لتخزين المعرفة ان -2

 مشاركة ادارة المعرفة.

 المكتبة التمتلك وسائل واساليب كافية تساعد على تطبيق ادارة المعرفة فيها .ان  -3

 . اد نشرات االحاطة الجارية لها للمكتبة لديها اهتمام القنتاء المصادر الحديثة للمكتبة واعدان  -4

 عدم وجود ميزانية مالية محددة للمكتبة وصعوبة حصولها على الدعم المالي .    -1

 

 : المقترحات

 النها الرافد االساس الذي يزود االساتذة والطلبة بالمعرفة .رة الجامعات بالمكتبات المركزية اهتمام ادا -5

 في  المكتبات. وتطبيقاتهااشتراك الموظفين في دورات تطويرية وورش عمل تطويرية تتعلق بادارة المعرفة  -2

 .ت المعلومات في المكتبة وادارتهاالتي تتعلق بتقديم خدما الحديثةتدريب الموظفين على االنظمة والبرامجيات  -3

 دارة االلكترونيةاثاث مكتبية كافية  لتطبيق االوملحقاتها وتوفير اجهزة حواسيب  -4

 توفير ميزانية مستقلة للمكتبة  تضم تخصيصات مالية كافية . -1
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