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دور جديد الختصاصيي المكتبات : إدارة المعرفة
  والمعلومات

  
  * عبد المجيد مهناالدكتور

 
  الملخص

  
 المكتبات والمعلومات في إدارة المعرفة      اختصاصي لدور   ويناقشيعرض المقال   

، ولكـن   وعملياتهـا كدور ال يختلف من حيث المبدأ عن ممارسات إدارة المعلومـات      
لتطبيقات التقليدية  نشاطات إلى ا   األعمال أضافت محددات و    التغييرات الجذرية في بيئة   

المعرفة ليست مجرد وثائق وملفات وبرامج يتم تقاسـمها بـل    . في معالجة المعلومات  
الكثير منها يكمن في عقول األفراد والجماعات وعليه فإن إدارتها أكثر مـن مجـرد               

 منها واقتنائـه وتنظيمـه،      المعلومات الصريحة المتدفقة وكيفية انتقاء المطلوب     تعرف  
 المهـارات   وينـاقش ويعـرض   . وكيف تطور دور أمين المكتبة ليصبح مدير معرفة       

  . المطلوبة إلدارة المعرفة والفهم المطلوب لتكوين مدير معرفة ناجح
  
  
  
  

                                                   
   جامعة دمشق- كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-قسم المكتبات والمعلومات  *
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  :تعريف المعرفة
الذي يزيد من قدرة  اإليمان المحقق"ها أنَّبالمعرفة  (Nonaka 1994) كانايعرف نو

على العمـل أو األداء الفعـال    وبهذا التعريف يكون التركيز".  على العمل الفعالالفرد
له فعإننا نهتم بما يمكن أن ت إذْ، وهذا ما يحصل في الغالب. وليس على اكتشاف الحقيقة

كلمة المعرفة لتعني بأننـا نمتلـك    فنحن نستخدم. المعرفة وليس بتعريف المعرفة ذاتها
ك حاالت نمتلك ومع ذلك فهنا .ن قادرين على التعبير عنهابعض المعلومات وبذلك نكو

في مؤسـساتنا التعليميـة    وهذا هو حال المعرفة. فيها المعلومات ولكن ال نعبر عنها
يكـون  ، وإن كان متميـزا  ,والخدمية واإلنتاجية، فليس كل من يكون قادرا على األداء

لالحتفاظ بهـا كجـزء مـن     لعملقادرا على التصريح عن المعلومات المتعلقة بتأدية ا
  .معرفة أو أصول المؤسسة التي يعمل فيها

أن المعرفة وتطبيـق الخبـرات والتقنيـة     (Advinsson,1997) ويؤكد ادفنسون
جميعها تشكل رأس المال الفكـري للمؤسـسة    والمهارات الفنية والعالقات بين العمالء

يعكس لنـا هـذا المفهـوم أن    . ايتعين عليها االستفادة منه فتصبح المعرفة موردا لها
  .اتخاذ الفعل أو العمل المعرفة تمثل القوة على

فولمرا أم (Fulmer) البيانات والمعلومات والمعرفة فله نظرة خاصة نحو العالقة بين .
  :فهو يرى أن

  .مجموعة البيانات ال تشكل معلومات  -
  .مجموعة المعلومات ال تشكل المعرفة  -
  .ليست حكمةمجموعة المعرفة   -
  .مجموعة الحكمة ليست حقيقة  -

ها إنَّأي ،  معينبمجال أو زمان البيانات مبدئيا ليست بذات معنى دون ارتباطهاإن 
الـسياق فإنهـا ال تـرتبط      خالية منولما كانت، (Out of Context)]خالية من السياق

نتباهنا فـإن ذلـك   تجذب ا فعندما نتلقى بيانات معينة. بعالقة معنوية مع أي شيء آخر
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، بعبارة أخـرى . قصدا تلك البيانات معنى أوإلى يعني محاولتنا إيجاد طريق ننسب به 
فقد نـربط كلمـة   . الذهن إننا نحاول ربط تلك البيانات بأشياء أخرى معرفة سابقًا في

أو أية حالة قريبة  بوقت اإلفطار في رمضان أو وقت إقالع الطائرة عند السفر) وقت(
معنى أو قد يكـون   ولكن عندما ال يكون للبيانات سياق في الذهن ال يكون لها. للذهن

فإنـه يـصنع    وفي الغالب يكون السياق قريبا من الحدس ومع ذلـك . لها معنى ضئيل
وقد تعتمد مسألة كون البيانات تمثل أو ال تمثل معلومات علـى فهـم    .المعنى للبيانات

الفهم لمجموعة البيانات بال شك على العالقـات  وتعتمد درجة . إليها الفرد لها ونظرته
  .الفرد قادرا على تبنيها وتطبيقها التي يكون ذلك
   :إدارة المعرفة

هي هندسة وتنظيم البيئة اإلنسانية والعمليات التي تساعد المؤسسة علـى إنتـاج             
المعرفة وتوليدها، من خالل اختيارها وتنظيمها، واستخدامها، ونشرها، وأخيرا نقـل           

مة والخبرات التي تمتلكها المؤسسة لألشخاص المناسبين فـي         اتحويل المعلومات اله  و
في صنع القرارات الرشـيدة،   فَ المختلفة، وتوظَّ نشاطات في ال  لتُضمنالوقت المناسب   
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دوراً رئيساً ومحورياً فـي     وتؤدي. وحل المشكالت 

.  خالل قدرتها على تسريع عملية إنتاج المعرفـة ونقلهـا          بناء نظم إدارة المعرفة، من    
فرة ا  متـو   لها، ومن ثم جع    هاوتنظيم معرفةال جمع   علىوتساعد أدوات إدارة المعرفة     

 .ومتاحة للجميع

عمـل الـشيء بـشكل    "وليس " عمل الشيء الصحيح"على  إدارة المعرفةتركز 
 تراجع المؤسسة عملياتها المعرفة هي إطار عمل بموجبه وهذا يعني أن إدارة" صحيح
في ذلك تكوين المعرفة وبثها وتجديدها وتطبيقهـا   على أنها عمليات معرفة بما هاجميع

 ,Davenport) دافنبـورت  هذا المنطلق يرى ومن. ها وتعزيزباتجاه ديمومة المؤسسة

  : نشاط إلدارة األعمال باعتبار أن أن إدارة المعرفة  (1998
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صـراحة فـي جميـع     ارة األعمـال يـنعكس   إدنشاطاتعنصر المعرفة ل  •
 .ها وممارساتهاوسياسات المستويات في المؤسسة ستراتيجياتا

 كالهما الـصريحة  –االرتباط المباشر بين األصول الفكرية للمؤسسة  وجود  •
 . وبين النتائج اإليجابية لألعمال–التي تمثل خبرة األفراد  الموثقة والضمنية

  :ة المعرفة اآلتيتشمل إدار غالبا ما، عمليا  •

 .وتمثيلها وتطبيقها التعريف باألصول الفكرية المتوافرة لدى المؤسسة  -

 .المؤسسة استحداث معرفة جديدة لتحقيق ميزة التنافس ضمن  -

 .إتاحة الكميات الهائلة من المعلومات لالستخدام واالشتراك بها  -
 . ما ذكر أعالهالمشاركة بأفضل الممارسات والتقنية التي تمكِّن كل  -

إلى المعرفة على أنها أصول أساسية فـي   (Broadbent, 1998) وينظر برودبنت
 من فهم عمليـة تـدفق المعلومـات فـي      البد إدارتها  غرض تنفيذبإدارة األعمال و

التنظيمي الذي يشكل النواحي األساسية الواضـحة   المؤسسة وتطبيق ممارسات التعليم
ـ   وعلى. مؤسسةفي قاعدة المعرفة لتلك ال أن إدارة رى هذا األساس فإن برودبنـت ي

عملية تنظيم الكتب والدوريات أو البحـث   المعرفة ليست وظيفة إدارية كما أنها ليست
بشكل أو بآخر أن تكون جزءا مـن    يمكننشاطاتومع ذلك، فإن هذه ال، نترنتفي اإل

 .سلسلة إدارة المعرفة وعملياتها

  : مراحل إدارة المعرفة
هم فبعـض . نـشاطات و ف الباحثون فيما تتضمنه إدارة المعرفة من عملياتاختل
غـرض  ب.  يتوسع بها آخرون لتشمل أكثر من ذلـك        في حين  مراحل  أربع في يضعها
للموضوع كمـا    عدد من التصنيفات التي وجدناها أقربانتُقيأهم تلك العمليات تعرف 

العمليـات   بـأن  (Alavi,1997) م وأالفـي 2001يرى كل من العلواني  .هي في أدناه
 األساسية في إدارة المعرفة أربع تعمل بمجملها في إطار عمل يحـيط بـه مكونـان   

التفاعل  أساسيان هما العناصر االجتماعية والثقافية والتنظيمية ثم التكولوجيا ومن خالل
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 فهـي تكـوين   ا العمليات األربـع أم.  المعرفةتُدارالتام بين العمليات وهذه العناصر 
  .المعرفة المعرفة واقتناؤها وتنظيم المعرفة وتخزينها وتوزيع المعرفة وبثها وتطبيق

المؤسسة من خاللها للحصول  التي تسعى هاجميع نشاطاتيراد بتكوين المعرفة ال
للمعرفـة الـصريحة    على المعرفة واقتنائها من مصادرها المتعددة كتلـك المحتويـة  

فحسب وإنمـا    يعني الحصول على معرفة جديدةومفهوم تكوين المعرفة ال. والضمنية
المعرفـة    وكذلك المزج بين، وتطوير األفكار والحلول كقيم مضافةاعإلبداالقدرة على 

نوناكـا   ويقترح هنا.  جديدة من هذا المزيجالصريحة والمعرفة الضمنية لتكوين معاٍن
 الحروف ألربعوهي تمثل أوائل  (SECI) وتاكيوتشي نموذجا يعبر عنه بأربعة حروف

  : وهي، عمليات فرعية في دورة تكوين المعرفة
بها عملية تكوين المعرفـة الـضمنية عـن     ويراد (Socialization) التنشئة  •

 .اًبعض طريق تبادل الخبرات واألفكار بين األفراد بعضهم

 أي عملية إظهار المعرفة الضمنية وتجـسيدها  (Externalization) التجسيد  •

ة صريحة من خالل عملية االتصال واعتماد لغة الحـوار          لتتحول إلى معرف  
 .الجماعي والتفكير

 هاوتـصنيف  وهي عملية دمج المعرفة الـصريحة  (Combination) التركيب  •
 .لتحويلها إلى معرفة صريحة جديدة

هذه الصفة من خـالل الـتعلم    حيث تكتسب(Internalization) الصفة الذاتية  •
 .المؤسسة المعرفية جزءا من ممتلكاتتعد لتي واستخدام األدلة واإلرشادات ا

للمؤسسة لكونهـا تبـذل    تخزين المعرفة، فإنها من العمليات األساسيةإلى ا بالنسبة أم
عليه إن لم تقم بعملية  ,جهودا وأمواالً كبيرة في اكتساب المعرفة والمهارات والخبرات

. أو بتعـذر الوصـول   النـسيان تخزينها وتيسير سبل الوصول إليها فقد تفقدها سواء ب
 أن عمليـة التخـزين   (Stein and Zwass,1995) ويؤكد كـل مـن سـتين وزواس   

  .واالسترجاع تمثل الذاكرة التنظيمية للمؤسسة
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الثقافة السائدة فـي المؤسـسة وعلـى هيكلهـا      وتعتمد عملية نقل المعرفة على
د من فرص تشكيل الفـرق  األمر واإلشراف تح فالعقلية اإلدارية القائمة على. التنظيمي

كما . االعتبارات الضرورية في نقل المعرفة  وهذه من،والتفاعل بين األفراد والوحدات
بيروقراطية تتسم بعدم المرونـة فـي نقـل     يقوم الهيكل التنظيمي الهرمي على أسس

التي تقضي بنقل المعرفـة الرسـمية عبـر     فاألوامر اإلدارية، المعرفة والمشاركة بها
بتطبيق المعرفة جعلها أكثـر مالءمـة    وأخيرا يراد .حدودة لن تسمح بتدفقهاقنوات م

من اإلشارة إلى عدد من محـددات        البد   وهنا   . المؤسسة نشاطاتلالستخدام في تنفيذ    
  :  إدارة المعرفةفيالتطبيق التي تؤثر 

 .التنظيمية الثقافة-

 .الهيكل التنظيمي -

 . القيادات التنظيمية -

 .المعلومات تكنولوجيا -

 المعرفـة  في تحديد عمليات أو وظائف إدارة (Alavi , 1997) وتقترب أالفي 
فهـي تـرى أن   ، كبيـر  من عمليات مؤسسات المعلومات والمكتبات الحالية بـشكل 

  :الوظائف خمس لتشمل

  Acquisition التزويد  -
  Organization التنظيم  -
  Storage and Retrieval الخزن واالسترجاع  -
  Distribution التوزيع  -
  disposal )التعشيب(التخلص   -

: فةتمر بها إدارة المعرالتي ساسية األالعمليات  (Macintosh, 2001) ويوسع ماكنتوش
  ج

 :ها وتثمينتقييم المعرفة -1
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تـشريعها   ●تقييمهـا   ● اكتسابها ●استخدامها  ●) بقيمتها التعريف(تثمينها  ● ]
تنفيـذها   ●) ثبوتهـا رسـميأ  (إقرار شرعيتها  ● بها اإلمساك ●) جعلها قانونية(
  .تصنيفها ● تكوينها ● )جعلها سارية المفعول(

 :تطبيق المعرفة -2

 خزنها ●وتنميتها  تطويرها ●تجميعها  ●خزنها  ● اكتسابها ●استغاللها  ● 

 ●صـيانتها   ● توحيدها ●بثها  ● حمايتها ●تحسينها  ●صياغتها  ●نشرها  ● 
  .المحافظة عليها

 :تطوير المعرفة -3
 استبقاؤها ● تقويتها وإنعاشها ●شرحها  ●المشاركة بها  ●

من لي وكيمكلٌّ اأم  (Lee & Kim, 2002)  المعرفة  أن عمليات إدارةفإنهما يريان
المعرفة  فطلب، مختلفة وإنها تتحرك بفعل األحداث والمشكالت التي تواجهها المؤسسة

غالبا ما  بها واستخدامها هي أهم هذه العمليات التيواإلمساك بها وتخزينها والمشاركة 
إلى اسـتدعاء   بل قد تلجأ المؤسسة أحيانًا، يقوم أفراد المؤسسة المعنيون بالبحث عنها

أفكار جديدة  خبراء للحصول على أفكارهم المعرفية وآرائهم ومقترحاتهم من أجل توليد
  أساسـية مثـل  نشاطاتنا وتظهر على السطح ه. أو حلول للمشكالت التي تواجهها

 ومع ذلك فإن مـا يـتم  ، التفسير والفهم والتحليل لتؤدي دورا كبيرا في توليد األفكار

الحصول عليه من معرفة جديدة هنا ال يمكن ألفراد المؤسسة عموما االشتراك بها ما              
مـن أجـل تثبيـت    ، وعليـه . يتم إقرارها وثبوتها رسميا على مستوى المؤسـسة  لم

من تبريرها وإقرارها لكي تتحول إلى معرفة صالحة للتطبيـق  البد رسميا  المعلومات
ويركز هنا كل من لي وكيم على مسألة تبرير األفكار  .ومنتجات المؤسسة في عمليات

،  أثناء عملية تحويلها إلى معرفة مؤكدين ثالثة موضوعات أساسية فيوإقرارها الجدية
  : هي
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. ذاتيـا  أن تتطور بشكل طبيعي كما ال يمكن أن تنظمأن عملية التحويل ال يمكنها -1
وإدارتهـا   إنها تتطلب مشاركة تنظيمية لبناء البيئة المناسبة لعملية توليـد األفكـار  

  .بفاعلية
اآلراء والمقترحات إلى أفكار  المخرجات النهائية لعملية تحويل، المعرفة التنظيمية -2

الحاجة إليها فـي عمليـات    أو، هامبررة يجب أن تكون بمستوى متطلبات السوق ل
  .التطوير

 إن توليـد المعرفـة   إذْوذات كفـاءة   عملية إدارة المعرفة يجب أن تكون كافيـة  -3
  .التنظيمية مكلف جدا للمال والجهد

التالي مراحل طرح الفرد في المؤسسة لفكرته ومن ثـم تبريرهـا    النموذجيبين 
وتكمـن   .بيقها في عملياتها أو منتجاتهامعرفة يمكن للمؤسسة تط وإقرارها لتتحول إلى
التنظيمية في كفاءتها علـى إدارة المعرفـة الداخليـة والخارجيـة      هنا قدرة المؤسسة

وكلمة القدرة هنا إنمـا تعنـي   . مهـام إنتاجية بفاعلية وكفاءة ورفعهـا وتكاملها ألداء
خبـرات داخـل   اإلستراتيجية في التبني المناسب للمصادر والكفاءات وال دور اإلدارة

 .على تكاملها وإعادة صياغتها لمطابقتها مع متطلبات البيئة المتغيـرة  المؤسسة والعمل
مراحـل إدارة  "يقترح الباحثان استخدام عبارة " عمليات إدارة المعرفة"عبارة   منوبدالًً

  : ويصنفانها إلى أربع مراحل كاآلتي "المعرفة
  : Initiation Stage مرحلة المبادرة -1
إدراكها   مناً لبيئة موجهة نحو المعرفة انطالق في هذه المرحلة عملية بناء المؤسسةتتم

فبينمـا   .ألهمية إدارة المعرفة باعتبار أن المعرفة مورد مهم الستمرار ميزة التنـافس 
بـصفة    ملكية الفرد إال أن طبيعة المعرفة تتسمألنَّهالمعرفة والخبرة الذاتية إلى اينظر 

  (Nonaka and Takeuchi, 1995) ما يؤكده كل من نوناكا وتاكيوشياجتماعية وهذا 
  للمؤسسة من التركيز على العالقات اإلنسانية في عمليـة تحفيـز   البد يريان أنه إذْ 

 ومع ذلك فهناك ثالث فئات. األفراد للتعبير عن معرفتهم وتحويلها إلى ملكية المؤسسة
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معرفيـا   مدة على العالقات اإليجابية والمتآلفـة  بناء بيئة معتفيمن العوامل التي تؤثر 
 : هي

والهياكـل التنظيميـة وأسـاليب     اإلستراتيجيات(العوامل المتعلقة بالمؤسسة  •
  .)اإلدارة والسياسات واإلجراءات والعمليات

المواقف اإليجابية لألفراد من ناحية تكوين المعرفة (المتعلقة باألفراد  العوامل •
عمـال معرفـة فـي    بصفتهم : أولهما، اد هنا دورانلألفر، )بها والمشاركة
 .منفذين في امتهان العمل وتطبيق تلك المعرفة بصفتهم: وثانيهما، المؤسسة

الوسيلة أو األداة المهمة في بناء بيئة (المعلومات  العوامل المتعلقة بتكنولوجيا •
 المؤسـسات فـي عـصرنا    أنالجدير بالمالحظة هنا  ومن، )إدارة المعرفة

ها ميـزة من ميزات التنافس بمـا  تعدو الي تتبنى التكنولوجيا بشدة، بـلالح
 ومحركـات  نترنـت واإل (Groupware) في ذلك برمجيات العمل الجمـاعي 

  .ةمعرفال تنظيمفي التي ال غنى عنها البحث 
 
  : Propagation Stage معرفة النشر  -2

ن المعروف أن ما م.  المعلومات وتراكمهالتضخم وهي مرحلة مجابهة المؤسسة
المستويات والهياكل اإلدارية هو عرض واقتـراح   ينجم عن تحفيز األفراد في مختلف

وعليه تكون ، االستفادة منها وتطبيقها في العمل  من المعرفة الكامنة التي يحتمل كثير
منصبة على عمليات تبرير ما يعرض من أفكـار   مهمة إدارة المعرفة في هذه المرحلة

تعديلها أو حتى غض البصر عنهـا بـشكل     مقترحات لتبرير جدواها أووما يقدم من
عملية تبرير المعرفة الفرديـة   إن. تكتيكي دون أن يؤثر على سلوكية الفرد وطموحه

يمكن أن تتحقق من خالل ثالثة  إلقرار صحتها وثبوتها ليست بالعملية البسيطة ولكنها
  : هي، عناصر

  .التنظيمية المعرفةمعايير يعتمد عليها في تعريف   -
 .ه وإجراءاتسياسات التبرير  -
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  .ألولوياتها تنظيم التبريرات طبقًا  -
أن تستخدم مـن   ا دور تكنولوجيا المعلومات في هـذه المرحلة، فإنهـا يمكنأم

األداة الجديدة التي  .قبل المدير في مراقبة المعرفة التنظيمية وتسهيل عمليـة التبريـر
كمساعد لتبرير األهداف  المرحلة أيضا هي أداة المعالجة والتحليلسوف تظهر في هذه 

  .الفردية
  : Internal Integration مرحلة التكامل الداخلي  -3

 التكامل الداخلي والتمويل الخارجي من القضايا الرئيسة التي تواجه العديـد يعد 

لى الرغم مـن  فقد تواجه العديد من المؤسسات مشكالت خطيرة؛ إذ ع  . من المؤسسات 
. منتجاتهـا أو خـدماتها  إلـى  ف قيمة يالمعرفة لديها إال أنها لم تستطع أن تض توافر

. ال تعمل على تكامل تلك المعرفة وتمويلها بما يتطابق وحاجات السوق ببساطة؛ ألنها
هنا دورا بارزا في مراقبة تدفق المعرفة وسبل الوصول إليها وبنـاء   تؤدي التكنولوجيا

  .ورسم خريطة توزيعها عرفةقواعد الم
  : External Integrationمرحلة التكامل الخارجي  -4

  هذه المرحلة األخيرة من مراحل إدارة المعرفة حيث يصبح مـن الـصعوبة        تعد
بميزة التنافس في حالة تركيز موارد ووقت المؤسسة التنفيذي علـى   بمكان االستمرار
 قليلـة فقـط لتمكنهـا مـن األداء فـي      اتنشاطبشكل كبير وعلى  معلوماتها الداخلية
أخذنا في الحسبان حـدة التنافس وزيادة عـدد المؤسسات  وإذا ما. المستويات العالمية

وجدنا أن لتغيير الحاد والسريع في البيئة أو الخدمية مع ا المتنافسة سواء اإلنتاجية منها
ارجية مـن خـالل   بحاجة إلى تكامل معرفتها مع المعارف الخ معظم المؤسسات اليوم

  .اإلستراتيجية والشركات المشتركة شبكات االتصاالت والتحالفات
  : في إدارة المعرفة  المعلوماتاختصاصيدور 

مـن معرفـة     لنا البد ، ها ومراحلبعد هذا العرض ألهم عمليات إدارة المعرفة
ـ   صاصيالدور الجديد الختصاصيي المعلومات الذي يجب أن يضطلع به ليكون اخت
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 مـن تجـسيد العمليـات        البد   مبدئيا  . رفة أو عضـوا ضمن فريق عمل المعرفة      مع
 لتتبـع  استُعِرضـتْ  التي نشاطاتإطار عمـل جامع لمعظم العمليات وال وتوافقها في

إلى وكذا الحال بالنسبة . المعلومات وما عليه وما يفترض أن يعمل موقف اختصاصيي
   .لمراحلا

لمعرفة ال تختلف مبدئيا عن ممارسات وعمليـات   إدارة انشاطاتعمليات و إن
ولكن التغييرات الجذرية في بيئة األعمال قد أضـافت محـددات    ,تخصص المعلومات

فإذا ما قارنا البيئة التقليديـة  . التقليدية في معالجة المعلومات لتطبيقاتعلى ا نشاطاتو
وجدناها مندفعـة   حاليا التغيير البيئي السائدبفي مختلف المؤسسات  لألعمال التنظيمية
 لضمان الفاعلية المعتمدة باألساس على األغلبية والتقارب محددة مسبقًاً بخطط وأهداف

وعليه فقد تم نمذجة نظم إدارة المعلومـات والمعرفـة لتحقيـق التزامهـا      ،والطاعة
 مع عـصر  هذا األسلوب في إدارة المعلومات قد يكون متوافقًاً. التنظيمية بالروتينيات

 يمكن أن ينظـر إلـى طبيعـة      ، ومن ثم  نسبيا وفي بيئة يمكن التنبؤ بها      متسم بالثبوت 
الجدول أعاله منسجمة مع أعمال اختصاصي المعلومات في التعامل مـع   األعمال في
الصريحة المتمثلة بأنواع مصادر المعلومات التقليدية أو حتى اإللكترونية  نوع المعرفة
 والكتـب  واألسطواناتارير والكتيبات واألشرطة الفيلمية والدوريات والتق مثل الكتب
  .واألقراص الممغنطة والمدمجة وغيرها من مصادر المعلومات اإللكترونية

 وتتبع ،تتمركز مجمل الفعاليات في عمليات االختيار واالنتقاء ففي تكوين المعرفة
 أو اإللكترونية كتالوجات وفهارس الناشرين المطبوعة منها المعرفة الجديدة من خالل
ينفرد بهذه العمليات قسم التزويـد الـذي تقـوم    . نترنتاإل أو المباشرة باستخدام شبكة
وفي . المعرفة الموجودة بالفعل وفهم متطلبات المستفيدين سياسة العمل فيه على إيجاد
القسم بالبحث بين المصادر المتعددة وتحويل معلوماتهـا   مؤسسات إدارة األعمال يقوم

البحث عن أخبار المتنافسين في السوق أو حالة الـسوق   ط مناسب للمستفيد مثلإلى نم
 .وغير ذلك
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المعرفة، فإن من أكثر األعمال الفنية التي يتسم بها عمل اختـصاصي   ا تنظيمأم
هو تنظيم المجموعة المكتبية بما في ذلك فهرستها ) تقليديا أمين المكتبة أو(المعلومات 
ييس التنظيم باالعتماد على خطط مقننة وكل ذلك يتجمع في قسم وتوحيد مقا وتصنيفها
ا في إدارة األعمال، فإن هذه العمليات تمتد أيضا إلـى توحيـد   أم. والتصنيف الفهرسة

اإلنتاج وتصميم اإلعالنات وتجميع األخبار وتبويبها في ملفات منظمة طبقًا  مواصفات
  .أو موضوعي أو مكاني وغير ذلك لنظام زمني

مؤسسات المعلومات   التي تسعىنشاطاتخدمات الخزن واالسترجاع من التعد و
المعلومـات   إلى تطويرها باستخدام تكنولوجيا المعلومـات وتـصميم قواعـد ونظـم    

المدمجـة أو    االشتراك بقواعد البيانات المتوافرة على األقراصفضالً عنالمتخصصة 
مؤسسات  رة أصبحت من مستلزماتوهذه األخي. نترنتمباشرة على الخط أو عبر اإل

 يضاف إلى ذلـك أن معظـم مؤسـسات   . المعلومات وذلك لتحقيق التكامل المعرفي

 ومع تطور أجهزة الحاسـوب ، منذ أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات، المعلومات

ولـصعوبة اسـتجابة مؤسـسات المعلومـات        ،  واالتصاالت بعيدة المدى   ةالمايكروي
فإنها سعت إلى تحقيق التكامـل المعرفـي   ، ن المتجددة والمتزايدةالمستفيدي الحتياجات

ـ   عبر المشاركة دة وبمصادر المعلومات والبرامج التعاونية الستغالل المعرفـة الموج
  .مكتباتها والمتوافرة في

 منها  اًولكن المعرفة ليست مجرد وثائق وملفات وبرامج يتم تقاسمها، بل إن كثير           
تعـرف  جماعات؛ وعليه فإن عملية إدارتها أكثر من مجرد في عقول األفراد وال يكمن

تقـوم   إنها، المعلومات الصريحة المتدفقة وكيفية انتقاء المطلوب منها واقتنائه وتنظيمه
  : على أساسين رئيسين هما

لكي تـتمكن مـن    هاواستغاللإلى إدارتها  استخدام معلومات المؤسسة التي تحتاج  -
  .ئة سريعة التغيرد والديمومة في ظل بيوالوج
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 تطبيق كفاءات األفراد ومهاراتهم ومواهبهم وأفكـارهم ومبـادراتهم والتزامـاتهم     -

  .ودوافعهم
نمطًا تعد  تحوالً كميا لمعظم المؤسسات وهي بهذاتعد وعليه، فإن إدارة المعرفة 

   .ألعمالإدارة ا من اإلدارة التي تركز على الخبرة وعلى استخدام الخبرة البشرية لميزة
  عـن عـدم اسـتخدام   اختصاصي المراجع بصفته موظف مبيعات يعرف شيًئاً

، بالطريقة التي ترغب المؤسسة بها وتنفق مبالغ كبيرة من أجلهـا       هاواستغاللالخدمات  
معرفة تنظيمية إنما يصبح ما يعرفه معرفة عندما تكون هنـاك  تعد ذلك فهذه ال  ومع

 والخبرات الضمنية المدفونة في عقـول األفـراد   من شأنها إظهار المعلومات عمليات
وهذا يعني أن عملية توليد األفكار وتفـسيرها  . استخدامها لفائدة المؤسسة بهدف إعادة

واستخدامها تكون حلقة خارج التوصـيف الـوظيفي الحـالي الختـصاصي      وفهمها
تمتـع  اختصاصي المعلومات يمكن أن يكون محلالً مدهشًا حيث ي ,ببساطة. المعلومات

 وهذه بؤرة عمل الفهرسـة والتـصنيف والتحليـل    ،وتحديثها بقدرة في مناقشة األفكار
كمـا يتمتـع   . وغير ذلك من المهارات العمليـة  الموضوعي والتكشيف واالستخالص
كمستفيدين يسعى ضمن رسالته األولى إلـى تلبيـة    بأحاسيس دافئة حول أهمية األفراد

الناس بفاعلية يختلف عـن فهـم أهميـة األفـراد      ولكن القدرة على إدارة، احتياجاتهم
التأكيـد هنـا أن عمال اإلدارة ليـسوا عمـاالً    منالبد ومع ذلك ، بوصفهم مستفيدين

أن إدارة المعرفـة الـضمنية منهـا علـى وجـه       الـذي يبدو هنا هو. للمعرفة أيضا
واحـدة أو  تمتلكه جماعة واحدة وال مهنـة   ليس عمالً فرديا وال يمكن أن، الخصوص

يمكن الختصاصي المعلومـات أن   إنما يشترك به فريق عمل متكامل، تخصص واحد
  .المتعددة لالعبين اآلخرين في الفريق يؤدي فيه دورا أساسيا إذا ما فهم وجهات النظر

المعرفة فإن المشكلة تتعلق بنـوع المعرفـة    مراحل إدارةإلى كذا الحال بالنسبة 
تأدية المراحل ال يتوقف على مهنة واحدة أو فئـة   د هنا أنكما يؤك. وليس في إنجازها

ومتواصل في جهوده قادر على اإلمساك بالمعرفة  واحدة إنما على فريق عمل متعاون
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 ويكون مستعدا للمشاركة بها داخل المؤسـسة  ,وتفسيرها وتحليلها لتكوين معرفة جديدة
  .هاوخارج

ومات مركزا على بنـاء البنيـة   اختصاصي المعل ففي مرحلة المبادرة يكون دور
فهو في الغالب مهتم ببنـاء  ، )مركز أو أرشيف مكتبة أو(التحتية لمؤسسة المعلومات 

التكنولوجيا وتطبيقاتهـا فـي عمليـات خـزن      المجموعة وتنظيمها واستخدام أحدث
بالمناسب من المعلومـات فـي الوقـت      بهدف تزويد المستفيدهاواسترجاعالمعلومات 
  .المناسب
إن دور إذْ. بالشك من أساسيات العمـل المعلومـاتي   لعالقات العامة، فهياا أم 

هو فهم اهتمامات المستفيد واالقتـراب مـن    اختصاصي المعلومات بوصفه استشاريا
يفرض عليه العزلة فـي أقـسام التزويـد     أفكاره بدالً من ممارسة دوره التقليدي الذي
واإلعارة إلـى غيـر المتخصـصين أو     دينوالفهرسة والتصنيف تاركًا خدمة المستفي

يجعله مـن أكثـر األفـراد فـي      هذا الدور الجديد الختصاصي المعلومات. أشباههم
علـى اسـتقراء أفكـارهم     المؤسسة عارفًا بما يفكر به العاملون في المؤسسة وقادراً

الـرئيس يمكنـه أن    بهذا الدور. غرض ترجمتها إلى طلبات يبحث لها عن معلوماتب
الثقافة التنظيمية   كما يمكنه تطوير،لالعب األساس في فريق إدارة المعرفة فعالًيكون ا

  .هموخبرات معه  الهتمامات المستفيدين الذين يتعاملونوتوجيهها طبقاً
معدا  يظهر دور اختصاصي المعلومات جليا في كونه، وفيما يتعلق بمرحلة النشر

الوصفية  إعداد الكشافات والمستخلصاتوهنا يبرز دوره في . وناشرا في الوقت نفسه
عناصـرها   أو التحليلية للمعرفة واألفكار والمقترحات وفهرستها موضوعيا إلبراز أهم

موحـدة   ويمكن هنا اعتماد أو صياغة اسـتمارة . ومحاورها العملية والعلمية وأهدافها
المقـاييس   عكما يمكنه التعاون أيضا في وض. تعكس عملية المعالجة والتحليل لألفكار

يمتلكه من معرفـة   والمعايير المتعلقة بتبرير المقترحات واألفكار الجديدة وتحكيمها لما
نقـديا مـن خـالل     كما يمتلك حدسا. في منهجية البحث العلمي وأسس توثيقه وتقييمه
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المجموعـات   وتنميـة  لعمليات انتقاء مصادر المعلومـات  تعليمه وخبرته وممارسته
هي قدرته علـى   ,وهذا ما يجب في اختصاصي المعلومات، من ناحية أخرى. المكتبية

وتجريد المخرجات   بربط األفكارنترنتانتقاء مصادر المعلومات المباشرة من شبكة اإل
بأسس تقيـيم   من الفيض المسترجع الذي يتسم بالعموم وعدم المصداقية وذلك لمعرفته

  .نترنتصفحات اإل
في الوقت الحاضـر   يسعى اختصاصي المعلومات، رحلة التكامل الداخليوفي م

دوره  نحو اكتساب مهارات استخدام محركات البحث وإستراتيجيات البحـث ليتحـول  
 وليكسر الحاجز بينه وبين محلل النظم الذي، الجديد من وسيط إلى استشاري معلومات

غيـاب مهـارات اسـتخدام      احتل منصبا ودورا مهما في مؤسسات المعلومات عنـد          
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يمكن الختصاصي المعلومـات  . من قبله التكنولوجيا

تحليلية بناء على ما تتجمع لديه من إحصائيات تتعلـق بالطلبـات    من إجراء دراسات
وهو . تهم التطويريةاطاالعاملين من حيث مبادراتهم واهتماماتهم ونش واالستخدام لتقييم

، االتجاهات المستقبلية لمؤسسته ومشاركتها فـي وضـع الخطـط    تعرف  ول  بذلك يحا 
مالية جديدة تساند سياسات المؤسسة فـي دورهـا التنمـوي     ولتبرير حاجاته لموارد

  .والتطويرية الشاملة والتطويري ضمن الخطط التنظيمية
المعلومات متميزا إذا  في المراحل الثالث أعاله يمكن أن يكون دور اختصاصي

واستخدام التكنولوجيا وأتقـن   ا ُأعد اإلعداد الكافي واكتسب مهارات العالقات العامةم
ولكن يبقـى دوره فـي المرحلـة     .دوره الفعلي في التطوير والتعليم والثقافة التنظيمية   

، الختـصاصي المعلومـات   فقد أثبتت الممارسـات الواقعيـة  . الرابعة موضع نقاش
مؤسسته تاركًا الكثير من  ه بالدور الداخلي ضمنءاكتفا، وخصوصا في الوطن العربي

إلى فئات أخـرى  ، فيها التي كان من الواجب عليه أن يأخذ دوره،  األخرىنشاطاتال
أو خدمة المجتمع أو  من العاملين مثل ُأولئك الذين يعملون في وحدات التعليم المستمر

ــسيطرة   ــيس وال ــات أو التقي ــم المعلوم ــات أو نظ ــات المعلوم ــةالن تقني  .وعي
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ينبغـي علـي   هنا إلى أربعـة أدوار   (Albert & Young, 2000)  ويونغتشير ألبرت
   :المعلومات أن يضطلع بها اختصاصي

المستفيدين ال ينتظرون عربة ال يعرفون أنهـا    إنإذْ: المقارنة وأفضل الممارسات  -
 تقـف  المعلومات بوصفه مهنيا ليقرر أيـن  إنها وظيفة اختصاصي. قادمة ليرتادوها

، قد ال يجد اختصاصي المعلومات. واالبتكار العربة لتأخذ المسافرين في رحلة العمل
كيف يمكن أن ينجزوا أعمالهم وإن كـان   الثقة بنفسه ليقول للمستفيدين، لسوء الحظ

فـإدارة المعرفـة   . بقراءاتهم ومتابعتها بالفعل قادرا على توجيههم من خالل التحكم
وبـذلك فـإن أفـضل    ، يكون عليه وليس على ما يجب أنالمبكرة تركز على ماذا 

إال أنها تستنسخ المعرفـة   , في إدارة المعرفةعنصرا قيماًتعد وإن كانت ، الممارسات
مثلما أن إيجاد قيمـة مـن    .الحالية فقط؛ ألنها األفضل بين ما هو موجود قيد العمل

فكارا قديمة وال يـؤدي إلـى   أ عنصرا قيما أيضا ولكنه يموليعد المعرفة الموجودة 
 وإن ،في عقـول األفـراد   إن المعرفة األساسية تكمن في المعرفة الضمنية. االبتكار

خـالل مـؤتمرات    القوة الحقيقية إلدارتها تكمن في تحويلها إلى معرفة صريحة من
وورش العمـل   الفيديو واللقاء بذوي الخبرة وإدارة التعاون ونظم المشاركة بالمعرفة

  . وبرامج التعلم والثقافة التنظيميةنشاطات من وغيرها
وهذه بدورها . وهذه تتأتى من رقابة االتصاالت: المعلومات أو رقابة المعرفة رقابة  -

غرض بليس ، قنوات تدفق المعلومات ضمن المؤسسة ورسم خريطتهاتعرف  تتطلب
لهـا  وتحلّالمعلومات وتقييدها إنما لـتفحص المعلومـات المطلوبـة     التحكم بمحتوى

أصول المؤسسة لتحقيق إعادة استخدامها أو المشاركة بها رها ولتصبح ضمنوتفس.  
غرض تحـسين  بلمعرفة أداة تؤدي إلى توليد الحاجة إلدارة اتعد  وهذه: اإلنترانيت  -

قد أصبح الويـب  ف. والمعلومات الداخلية والخارجية معا لبياناتإلى اوسائل الوصول 
  .مع بعضهم داخليا وخارجيا بط العاملينأرخص وأسهل طريق لر
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مالحظـات   ما يـدون مـن   إن : (Groupware) المالحظات وبرمجيات المجموعة  -
الشبكية وبرمجيـات   كما يمكن تحديثه عبر االتصاالت. يسهل تحليله وتكشيفه وتوحيده

 .اإللكترونية المجموعة والبريد اإللكتروني وطاوالت النقاش

  :علومات إلدارة المعرفة  الماختصاصيمهارات 
  :  المعلومات إلى نوعين من القدرات للتعامل مع المعرفة وإدارتها هما اختصاصييحتاج 
  Understandingالفهم المطلوب إلدارة المعرفة   -1

    الفهم المطلوب إلدارة المعرفة( 1 )             الجدول رقم 
 Knowledge about knowledgeالمعرفة حول المعرفة   Peopleاألشخاص  

  معرفة طبيعة هذه المعرفة  فهم احتياجات التحليل
  إبداع المعرفة اإلنسانية  المجموعة الديناميكية التنظيمية

  معرفة كيف يكتسب األشخاص المعرفة  فهم علم نفس األشخاص في المجموعات
  فهم انتشار المعرفة   معرفة التشارك الثقافية إلبداعاالستراتيجيات 

ق األشخاص بالتعليم والتفكير وامتـصاص      ائفهم طر   فهم استخدام المعرفة
  فهم اتجاهات المعرفة  األفكار

  فهم أساليب التعليم
  فهم علم اإلدراك

 Informationالمعلومات  

  فهم مبادئ إدارة المعلومات  فهم كيف يتشارك األشخاص بالمعلومات
  Organisationالمنظمات    ماتفهم أنظمة إدارة المعلو
  الكشافات والفهارس

  فهم كيفية استخدام المعلومات  فهم الثقافة التنظيمية
  فهم البناء والسياسة واالحتياجات الخاصة بالمنظمة  تأليف المعلومات

  فهم النظرية الكلية لنظرية المعلومات
  فهم منتجات األعمال وخدماتها
  فهم دور المعرفة في المنظمات

  رةفهم كيفية تكامل المعلومات والمعرفة في أنظمة اإلدا

  فهم األسواق الخارجية وفائدة المنافسة
  فهم كلفة المساعدات إلدارة المعرفة

 Technologyالتكنولوجيا  

 - الوظـائف  -األغراض: فهم كيفية عمل المنظمات     فهم مواصفات النظام وتطبيقاته
  فهم دمج التكنولوجيا في المنظمات  . المهام-التصورات

  لمنظمةإلى افهم قيمة المعرفة بالنسبة 
  فهم متطلبات المستفيدين

   والتشبيك والبنية التحتية للمعلوماتنترنتفهم اإل

-  Data miningالبحث عن المعلومات   
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، ن مركز إلدارة معرفة ناجحة    كو فروع الفهم المدركة لي    (1)يلخص الجدول رقم    
اص والعوامل التنظيمية وعرفـت     وهناك خمس فئات من الفهم عرفت بوضوح األشخ       

 االتجاهات مثل احتياجات المستفيدين والمعرفـة الديناميكيـة والتفكيـر النقـدي      أيضاً
  .(Todd, 2003)والتحليل 
ن الجدول أن هناك بعض التأكيد الذي أعطى الفهم لطبيعة المعرفة اإلنـسانية            يبي ،

مثل الفهم كيف   ، ابقاًكيف نمت وكيف نظمت وبنيت واكتملت في المعرفة الموجودة س         
 فهم معرفة األشخاص الديناميكية     وتأكيد أيضاً .  ومكتمالً  وموثقاً يمكن أن يكون مكتسباً   

وكيف يتعلم األشخاص وكيف يفكرون ويتشاركون األفكار وكيف يستهلكون المعلومات   
وفهم ديناميكية الجماعة التي تنـشئ وتحـدد تـشارك المعرفـة            . ويمنحون معرفتهم 

هم مثل توليد المعرفـة واسـتخدام   مأن فهم المنظمات     اإلدراك   كان أيضاً و. الشخصية
 وكيفيـة   - القيمـة  - السياسة - الديناميكية - الثقافة - الهيكل التنظيمي  -الوحدة المستقلة 

  . وتشكيلهاخلق المعرفة ومتابعة صياغتها من قبل المنظمة
لومـات   المع اختـصاصي  ألنه يجب علـى      مهمة جداً إن إدارة المعرفة موضوع     
التـي تقـوم    كلّها   ومعرفة ماذا يجري في المستويات       معرفة مؤسسته أو منظمته جيداً    

 هو فهم منظمة بعينها والمعرفة التي تحتويها وكيـف تتطـور            واألكثر عمقاً ، بالعمل
اضـح أن  ومن الو. وتجمع معرفتها وفهم أغراض هذه المعرفة التي تستخدم من أجلها         

 للمبـادئ األساسـية إلدارة المعلومـات والتنظـيم          فهـم إدارة المعرفة تعتمد علـى      
وقد ركزت  . هائواالسترجاع واستعمال المعلومات وبعض الفهم لهيكل المعلومات وبنا       

 على استخدام التكنولوجيا وأكدت فهم كيف لتكنولوجيا المعلومـات       إدارة المعرفة أيضاً  
 اسـتخدام تكنولوجيـا     كذلك فإن ، أن تندمج في إدارة المعرفة وتشكل المهام التنظيمية       

 لتحـسين المنظمـة والوصـول والتـدفق واالسـتخدام           نترنت اإل الشبكات خصوصاً 
 إال أنه    ومهندساً  المعلومات مبرمجاً  اختصاصيللمعلومات في المنظمة وربما ال يكون       
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خدمـة  في  فهم حول ماذا تكون التقنيات وكيفية عملها وإمكاناتها لتسخيرها          يحتاج إلى   
  .إدارة المعرفة

 Skillsالمهارات   -2
    المهارات المطلوبة إلدارة المعرفة ( 2 )جدول رقم 

  المهارات اإلدراكية   
Cognitive Skills  

  مهارات األشخاص
People Skills 

  فريق العمل  مهارات التفكير
  تشارك المهارات   مهارات تحليلية

  المثابرة  التأليف
  التحفيز  الحكم
  التحالف والدعم  التقييم
  بناء عالقات وثيقة  درة على إبراز المجالالق

  اتصال المهارات  االتصال الشفهي والكتابي
  تشبيك المهارات  تقديم المهارات

  المهارات المنظمة وإدارة األعمال  القابلية للتعاون مع أنواع أخرى من المهنيين
Organisation and Business Skills مقابلة المهارات  

  ار الخام والمفاوضةتعارض القر  التسويق
  الصياغة السياسية

  ذكاء األعمال
  مهارات اإلدارة

Management Skills 

  إدارة التغيير  القدرة على ربط النتائج بالمنظمة
  البحث وإدارة البحث  النظرة المستقبلية

  مهارات معالجة المعلومات  إدارة المشاريع
Information Processing Skills  البشريةإدارة الموارد  

  إدارة قاعدة بيانات  تجهيز المعلومات
  تسجيل المعلومات

  أساليب الخزن واالسترجاع
  مهارات تكنولوجيا المعلومات

Information Technology Skills  
  تصميم قاعدة بيانات   تنظيم المعلومات
  مهارات أنظمة المعلومات  توزيع المعلومات

  مهارات الويب  الفهرسة والتصنيف
  نترنتمهارات اإل  ون اإلدارةمضم

  استخدام المجموعات البرمجية  -
  مهارات برامج الكومبيوتر  -
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إلدارة ان مركـز    كـو ي يوجز مجموعة من المهارات المدركة ل      (2)الجدول رقم   
وهناك ست فئات من المهارات المعرفة والمحددة ويتم بوضوح تأكيـد           ، معرفة ناجحة 

كية والعوامل التنظيمية حول التكنولوجيا وكل فئة       مهارات األشخاص والمهارات اإلدرا   
  :يأتممثلة بمجموعة من المهارات المحددة كما ي

إن المهارات هي مركز للتطوير الكلي وتطـوير التعـاون والبيئـة التنظيميـة              
وقـد عـرف    ، التعاونية حيث يكون تبادل المعرفـة والمعلومـات سـهالً وممكنـاً           

 -التشاركو -المفاوضاتو -ية مثل االتصال  ون مهارات األشخاص المركز   صختصمال
كذلك فإن هذه المهارات تتوافق مع وجهات النظر الـسائدة    ، همةمفرق العمل كأمور    و

في إدارة المعرفة المتمركزة على الوضع اإلدراكي والمعرفـة الفرديـة والمجمعـة              
مهـارات   وخاصـة أن ال ،والتنافس وقيمة اندماج المعرفة الجماعية في البيئة التنظيمية   

حليل والتـأليف  اإلدراكية والمهارات العقلية مرتبطة بالمعرفة والمعلومات من خالل الت  
  . نتائج هذه المعالجة الفكريةوالتقييم والوصول إلى 

  بعـض ومساعدة األشخاص المشاركة بمعلوماتهم كمرشدين مـن خـالل معلومـات        
ـ   ،  وتمكينهم من التواصل   يناآلخراألشخاص   م لمعرفـة كيفيـة   واالتصال هو أمر مه

     .   تشارك المعرفة فإذا لم يتم االتصال بالمعرفة فال يمكن الحصول عليها
  : المعلومات وتطور دوره إلى مدير المعرفةاختصاصي

 المعلومـات  ومتخصـصو ن و األدوار التي يقوم بها المكتبي(Church, 2003)يوضح 
  وكيف أن هذه األدوار تطورت لتصبح إدارة معرفة 

  أقل من جانـب    كان دور المكتبيين يقتضي عمالً    : Consultantري  االستشا -1
، كثير من االستشارات عمل بحوث نيابة عن المستفيدين و    العمل المرجعي أو  

بعض ،  في المنظمات يرين عن بعد للمستفيدين وللمد    اًوهذا الدور يتطلب دعم   
 .هذه االستشارات عن بعد كان الستراتيجيات بحث معقدة
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 المعلومات شعروا أن دورهـم كـان        متخصصيبعض  : Analystالمحلل   -2
يتطلب ازدياد القيمة المضافة لشكل التحليل وترجمة المعلومـات التـي قـد       

 .قدمت للمستفيدين

عندما كان البحـث يـنظم ويقـاد علـى     : Trainer/ Facilitatorالمدرب  -3
 يـؤدي مستوى المستفيدين فإن أغلب اآلراء جاءت بأن تدريب المـستفيدين           

 التدريب فهناك نشاطات أخـرى      وفضالً عن ،  في أداء عملهم   لحوظاً م دوراً
هذه النـشاطات تتـضمن تـسهيل       ، مثل التطوير ودعم األدوات والخدمات    

 .المساعدة ألي مستفيد يستطيع الوصول إلى المعلومات

مـع إدخـال   : Intranet Content Managerمدير محتـوى االنترانـت    -4
ـ تممشتركة فإن الوظيفة الرئيسية ل    نترنت ال البيانات الخارجية إلى اإل     صصخ

نترنت حيث تسهل الوصـول إلـى       خدمات المعلومات هي إدارة محتوى اإل     
 .المعلومات بواسطة هذا النظام

البيانات المدخلة : Product Planner and Marketerالمخطط والمسوق  -5
 فضالً عـن   المعلومات ليصبحوا مطورين ومخططين      صصختمتمثل قوة ل  

 . وتجهيزهااد المعلومات وخدمات توصيل االستراتيجياتمسؤولية إعد

يـزداد  : Corporate Knowledge Managerمدير معرفة المؤسـسات   -6
يزيد   استطاع أن  اً ونافع اً قيم اً استراتيجي اًمصدربوصفها  ف على المعرفة    تعر 

المتخصـصين   المعلومات وكنتيجة لذلك فـإن بعـض        متخصصمن أهمية   
 -إدارة قواعد البيانـات و -المكتبة: مثلكلّها لومات وا بدمج وظائف المع تنبؤ
، بوظيفـة واحـدة   كلّهـا   ودمج هذه الوظائف    ، تشارك المعرفة و -التنافسو

ووجود مدير المعرفة هو التمكن من خلق قيمة للمؤسسة من خالل تـسهيل             
 من المعلومات ومن خالل عمل شـبكة للعـاملين   الوصول إلى مستوى عالٍ 

 .لمستخدمة في البنية التحتية للشركةوأفكارهم المشتركة ا
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وهذا التغيير يهدد العديـد  ، إن المسؤوليات الجديدة تتمثل في الترحيب بهذا التغيير 
 المكتبات والمعلومات ألنه يتطلب العديد من المهارات المختلفـة          متخصصيمن  

: ويشدد على االنتقال إلى المهارات التقنية في المكتبات وإدارة المهـارات مثـل            
، نترنتإدارة اإل : استراتيجية وترويج اإلدارة والتفاعل مع تقنيات المعلومات مثل       

 وفهـم بنيـة     الحاسوباستخدامات  متخصص المعلومات معرفة    هذا يتطلب من    
 المعلومات البحث فـي     متخصصللتعود على هذه التغيرات يجب على       ، الشبكات

 واالنتقال إلـى  ،فعة للمؤسسةما بعد الحدود الحالية والتفكير من حيث الفائدة والمن       
 من التحضير والتجهيز وطريقة جديـدة فـي          كبيراً إدارة المعرفة يتطلب مقداراً   

  .التفكير
  :الخالصة

والـدور الـذي    هـا ومراحلالمعرفـة   عمليات إدارةعلى نظرة فاحصة إن إلقاء 
اإلشكال ال يكمن فيما   أن– في واقع األمر – المعلومات تعكس لنا متخصصيمارسه 
إنما اإلشكال يقـع   , المعلومات من عمليات أو ما ينجزه في مراحلمتخصصيقوم به 

وينجح فـي إدارة   فهو ناجح في إدارة المعرفة الصريحة. في نوع المعرفة التي يديرها
واضح فـي    ولكن يبقى دوره غير،المعرفة الضمنية بعد تحويلها إلى معرفة صريحة

خدميـة   لي إلدارة المعرفة في أي مؤسسة كانت وهي بؤرة العمل الحا،عملية التحويل
  .أو إنتاجية أو تعليمية

تحويل المعرفة الـضمنية   وإذا كان الهدف األساس من إدارة المعرفة هو عملية
بين إدارة المعرفـة   فإن الفجوة،  والتحكم فيهااإلى معرفة صريحة؛ ليتمكن من إدارته

وتنظيم وتـوفير سـبل    من تزويد(ل  المعلومات بالفعمتخصصالتقليدية التي يمارسها 
الـنظم وقواعـد    وصول وإتاحة للمعلومات وتعشيب استخدام للتكنولوجيا في تـصميم 

المعرفـة تبقـى    وبين المفهـوم الحـالي إلدارة  ). إلخ... نترنتالبيانات واالتصال باإل
العمليـة ال   منصبة على عملية التحويل للمعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة، وهـذه 
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مسنود  أن تتحقق فرديا أو من قبل تخصص منفرد إنما تتم من خالل فريق عمليمكن 
نظـم   وتبادل األفكار المعرفية بوجـود ، وتشجيع عمليات التعلم، بدعم قيادة المؤسسة

 كمـا أن . اتصال فعالة ونزعة جماعية تشجع على نقل المعرفة مقارنة بالعمل الفردي

  : عن المعلومات أن يعرف شيًئا اختصاصيعلى 
  .إدارة المعلومات الضمنية -   

  .التعلم التنظيمي  -
  .العالقات العامة -
  .التكنولوجيا مهارات استخدام -
وجعلها   المعلومات مهارات ممتازة في تنظيم مصادر المعلوماتاختصاصيإن 

 ولكن هذا العمل يمثل طبقة أخيرة فـي سلـسلة طبقـات إدارة   ، في متناول اآلخرين

مصادر المعلومات ولديه حدس إلى  قاد بالرغبة في توفير سبل الوصول       إنه ين . المعرفة
، نحو المشاركة بتلك المصادر من خالل الشبكات وتبادل اإلعارة بين المكتبـات  كبير

وهـذا  . فإنه غارق في البحث عن التميز من خالل تنظيم مصادر المعلومـات  ومن ثم
. هارس والكـشافات والمستخلـصات  المتضمنة في إعداد األدلة والف يتجسد في جهوده

المعرفة من قبل جماعة واحدة وال من مهنة واحدة إنما من قبـل   واقعيا ال تُمتلك إدارة
 المعلومات دور الالعب األساس إذا ما أتقن فن لمتخصص فريق عمل يمكن أن يكون
عامـة  فالعالقات ال. الفهم لوجهات النظر المتعددة في المؤسسة العالقات العامة وتكتيك
، تؤدي دورا حاسما في نقل المعرفة ونشرها واالستفادة منهـا  بين األفراد والجماعات

 لمتخـصص الثقافة التنظيمية والتعلم التنظيمي التي يمكـن   وهذه العالقات من وظائف
. فيها من خالل تعزيز القيم والمعايير والممارسات المشتركة المعلومات أن يأخذ دوره

مقارنة بالمعايير والممارسات التي يمكن مالحظتها والتي تمثـل   فالقيم معرفة ضمنية
  .التنظيمية رموز الثقافة
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يريدون  إنه يحتاج إلى فهم كيف يفكر األفراد وليس فقط ما يعرفه األفراد أو ما
 وهو بذلك يشخص الحاجة ويوجه بـصفته استـشاريا  . معرفته ليزودهم بالمعلومات

 اكتساب معرفة متخصصة في المجال الـذي يعمـل          يملي عليه هذا الدور   . متخصصا
أخرى أن يمتهن مفاهيم وصناعة المجال الموضوعي الذي يحيط به ليقـدم   بعبارة، فيه

ومن هنا يأتي دور أقـسام المكتبـات   . دوره الفعلي في إدارة المعرفة خدماته ويمارس
  : التوجه نحو والمعلومات في

الطبيـة   معلومـات أو المكتبـات   تقنيات المتخصصالتخصصات الفرعية مثل   •
 .وغيرها

والمعلومـات لفـتح    الدبلومات والدراسات العليا لغير خريجي أقسام المكتبـات   •
 لشهادات المتخصصة فـي الـصحة العامـة أو العلـوم أو     االمجال أمام حملة 

 .اإلنسانيات ليعمل كل في مجال تخصصه
مؤسسات لتوعيتهم بدور التدريبية لمديري ال التأكيد على ورش العمل والدورات  •

المعرفـي لمؤسـساتهم وإلدراك     المعلومات في التخطيط والتطـوير متخصص
 : أهميتهم في المشاركة بـ

  .والتطوير مشاريع البحث  -
  .عمليات اتخاذ القرارات  -
  .تصميم المؤسسة وصياغة االحتياجات  -
للحصول علـى    الشخص الذي يذهب إليه المستفيدون       ألنَّهوضع سياسات المعرفة     -

  .من معرفة وما وصله من جديد أو البحث عما يريدون معرفته ه إليما يحتاجون
وليات الملقاة على عاتق اختصاصي     ؤالعديد من المس  ) 2008(ويذكر عبد الهادي    

  :المعلومات والمعرفة واألدوار التي ينبغي عليه مواجهتها ومنها
  . في بناء العالم الرقمياإلسهام -
 . وتصميمهاكار النظم اآللية للمكتبات في ابتاإلسهام -
 .أداء دور مؤثر في حياة المستفيد من المعلومات -
 .أداء دور مقدم المعلومات -
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