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  إدارة المعرفة مفھوم المعلومات و
 

  

  * عليأحمدالدكتور 

  

  الملخص
  

ا فـي   مودورهومفهومهما  ف ماهية المعلومات والمعرفة      تعر إلى الدراسة   تهدف
  اقتصاد المعلومات والمعرفةأهميةإلى ، كما تتطرق الدراسة     وتطورهاتقدم المجتمعات   

 المكتبات ومراكز المعلومـات     الفجوة الرقمية بين المجتمعات ودور    ودوره في تقليص    
 المعرفة وردم الهوة الثقافية بين المجتمعات، كما تبحث الدراسة مـصطلحات   إدارةفي  
وموقع الدول العربية على خارطة المجتمع المعرفي والتحديات التـي          ،   المعرفة إدارة

ر والتطو،   في عصر االنفجار المعرفي    اً والعربية خصوص  اًمتواجه البلدان النامية عمو   
  .التقني والتكنولوجي 

  

  

    

  
                                                

 جامعة دمشق–كلية اآلداب -قسم المكتبات والمعلومات  *
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  ::المقدمةالمقدمة
ت علينا نتيجة للتقدم والتطـور       فرض ة جديد اهيم  األخيرة مف   السنوات في   تظهر
ضـفت صـبغة   ، وهذه المفاهيم هي التي أ     كمفهومي البيانات والمعلومات  ، التكنولوجي

فقت ومفهوم المعرفة ليس باألمر الجديد بالطبع فالمعرفة را ،جديدة على مفهوم المعرفة     
اإلنسان منذ أن تفتح وعيه وارتقت معه من مستوياتها البدائية مرافقة التساع مداركـه            

 نالحـظ   إذْ وقد شغل هذا المفهوم البـاحثين        ،وتعمقها حتى وصلت إلى ذراها الحالية     
ن بين المعرفـة واإلدارة والمعرفـة       و وقد ربط الباحث   ، التي تعالجه  البحوثالعديد من   

ما دفع هـؤالء البـاحثين لـربط         أما   ،وعلم المكتبات ،  المعرفةواالقتصاد وبين إدارة    
 أصبح مـن الـضروري وضـع        ، إذْ المعرفة باإلدارة هو الكم الهائل من المعلومات      

 . ظهر ما يسمى بـإدارة المعرفـة       ، ومن ثم  استراتيجية خاصة لكيفية إدارة المعلومات    
 نمط حياة   فيو،  ة واالجتماعية  الحياة االقتصادي  فيجديد اليوم هو حجم تأثير المعرفة       ف

ي نهاية القـرن     التي ظهرت ف   ل الثورة العلمية التكنولوجية   ض وذلك بف  ،اإلنسان عموماً 
م والتكنولوجيا تحقق نوع من التراكم المعرفي       والعشرين ونتيجة للتطور الهائل في العل     

 في التقدم    والثاني  السرعة   ، األول التراكم الرأسمالي   ،واكبه تطوران غاية في األهمية    
 واالنفجـار  العلمي التكنولوجي والذي تجسد في تكنولوجيا االتصال وثورة المعلومات        

  .المعرفي

  ::أهمية البحثأهمية البحث--  
دور إدارة المعرفـة فـي اقتـصاد         المعلومـات و   همية  تأتي أهمية البحث من أ    

 وذلك بعد نمو المعارف وسعي المجتمعات إلى بناء مجتمـع معرفـي راقٍ            ،  المعرفة
وتنظيمها للوصول إلـى البنـاء      ،  لمجتمعات إلى معرفة أهمية إدارة المعارف     وحاجة ا 

في إدارة المعلومـات     التكنولوجيا الحديثة للمعلومات      ودور .األمثل للمجتمع المعرفي  
  .والمعرفة
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  ::ـ مشكلة البحثـ مشكلة البحث
مدى قدرة العالم على بناء مجتمع معرفي متكامل قـائم          في    تكمن مشكلة البحث  

 تنظـيم   قـادرة علـى    جيدة   إدارة ات المجتمعات لبناء   مدى حاج   و ،على أسس سليمة  
 أال ،المجتمعاتالمعارف بشكل مناسب يوصلنا في النهاية إلى أرقى أنواع        المعلومات و 

المعرفة حتى يرتقي اإلنسان من التعامل مع السلع المادية إلى التعامل مع            مجتمع  وهو  
    .السلع المعلوماتية المعرفية 

  ::ـ هدف البحثـ هدف البحث
هإلقاء الضوء على واحد من أحداث أنواع المعارف التي ظهرت           إلىالبحث   فَد 

كما ،   بدأ االهتمام يظهر بموضوع المعرفة وإدارتها واقتصادها       ، إذْ على الساحة العلمية  
والوقوف على ما وصل إليه المجتمع العربي في هذا      ،  ها وتنظيم  إدارة المعارف  يوضح

  .ل المتقدمةالمجال في سعيه للحاق بركب الدو

  :: الدراسة الدراسةفرضياتفرضيات--
اإلنترنت يؤدي إلى تقـدم     الشابكة  ـ  اعتماد المجتمعات على التكنولوجيا الحديثة و       1

  .معرفي
  .ـ إنتاج المعلومات يضع اللبنة األساسية لبناء مجتمع معرفي عربي3
  ـ الوصول إلى  المعرفة يشكل حصانة للمجتمعات ضد تحديات العصر4
  .يؤدي إلى معرفة فعالة هاتنظيموإدارة المعلومات  -5
  .ـ بناء مجتمع معرفي متكامل يوصلنا إلى أرقى أنواع االقتصاد6
 في بناء مجتمع معرفي عربـي قـادر علـى    اًيقف عائقـ التخلف المعرفي العربي     7

  المواجهة
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  ::منهج البحثمنهج البحث  --
 علـى   طلـع او،  ه األنسب لدراسة  الموضوع    وصفب المنهج النظري     الباحث اتبع
وخلصت الدراسة إلى مجموعة مـن النتـائج   ،  ذات الصلة بموضوع الدراسة   األدبيات

  .والتوصيات

  ::تعريفها ومدلولهاتعريفها ومدلولهاالمعلومات المعلومات --  ::األولاألولالمبحث المبحث 

  ::ـ مدلول علم المعلوماتـ مدلول علم المعلوماتأوالًأوالً
ولهذه المشتقات العديد ) علم(المعلومات هي إحدى المفردات المشتقة من المصدر       

 والمعرفة أي القدرة علـى      ،ك طبيعة األمور  من المعاني منها ما يتصل بالعلم أي إدرا       
 ،التمييز والتعليم والتعلم والدراسة واإلحاطة واليقين واإلتقـان واإلرشـاد والتوعيـة           

عني عملية   أصله التيني ي   Information  ومصطلح واإلعالم والشهرة والتمييز والتيسير   
  .االتصال

  : للمعلوماتاآلتيويقدم المنجد التعريف 

المعجم العربي الحديث فيقـدم   أما )).اإلنسان عن قضية أو حادثكل ما يعرفه   ((
  :اآلتيالتعريف 

)). األخبار والتحقيقات أو كل ما يؤدي إلى كشف الحقائق وإيـضاح األمـور            ((
الحقائق عن أي موضوع أو األفكـار      : ((هاأنَّبوعلى أي حال يمكن تعريف المعلومات       

 تكتسب من خالل االتصال أو البحـث أو         والحقائق عن الناس واألماكن أو أي معرفة      
 أو Informationوعلى الرغم من صعوبة التمييز بين المعلومات    )) التعليم أو المالحظة  

  : إال أنه هناك ترابط بين المعاني الثالثةKnowledge والمعرفة Dataالبيانات 
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رات هي المادة الخام المسجلة كرموز أو أرقام أو جمل أو عبـا           : Data: البياناتف
  .يمكن لإلنسان تفسيرها أو تعليلها

ا المعلومات  أمInformation :   فهي نتيجة تجهيز البيانات مثل النقـل أو االختيـار
  . أو هي نتائج التفسيرات أو التعليالت،والتحليل

فإنها األفكار والمفاهيم المستنتجة مـن مجموعـة هـذه          : Knowledgeوالمعرفة  
عية البيانات ـ المعلومات ـ المعرفة ـ الحكمةـ على    ويمكن النظر إلى ربا. التقارير

  : كما في الشكل، يقود كل منها اآلخراًأنها حلقات متصلة مع بعضها بعض

  ) .15 ( الحكمة– المعرفة - المعلومات -البيانات 

 والحكمة ببساطة شديدة    ،في هذا التمثيل  ) الحكمة(ونالحظ دخول العنصر الرابع     
 عـد وقبل  . األمثل للمعارف البشرية المتوافرة في المجتمع     تتضمن التوظيف المنطقي    

مـن اإلحاطـة بمـدى      ال بد    و ،من التحقق من وجوده أوالً    ال بد   المعلومات أنها علم    
 مثـل عـدد     ةاكتسابه صفة العلمية ثم إن وجود العلم يتحقق من خالل أمـور كثيـر             

اً ومؤسساته األكاديميـة    المختصين في مجاالته ورصيده من اإلنتاج الفكري كماً ونوع        
ات يولعلم المعلومات وجود حقيقي ومتكامل منـذ الـستين        .  العلمية ونشاطاته ،والمهنية

 درس تافكو ـ سراسفك ـ ريس وجودية علم   1968أكده علماء المعلومات ففي عام 
 هـذه   Scienceالمعلومات وحددوا سبعة شروط كي يستحق أن يطلق عليه تسمية علم            

  :تيالشروط كاآل

  .ـ وجود مجتمع مهتم بدراسة الظواهر1

  .ـ وجود أشخاص مختصين في مجاالته ولهم مواصفات واهتمامات مشتركة2

  .ـ توفير أساليب وأدوات ومناهج البحث3

  .ـ قيام أساس نظري يستند إليه4
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  .ـ وجود تعليم نظامي لم يهتم بموضوعاته5

  .باحثين في مجاالتهـ توفير قنوات اتصال رسمي وغير رسمي بين المختصين وال6

  .)4(ـ وجود جمعية مهنية ومجلة علمية متخصصة7

  : علم المعلوماتنشأةـ اًثاني
ما زالت الدراسات تبحث عن جذور علم المعلومات والتاريخ الذي يمكن أن نرده            

 كعلم له منهجية ودراسته إلى التوثيق والذي كان يدرس في أمريكا            هم فيرده بعض  ،إليه
 وقد أسهم  ، وفي جامعة كولومبيا   1950منذ عام   )) وسترف ريزرف كيس  ((في جامعة   

 وكانت هذه الجامعة تحوي مركز بحوث التوثيق واالتصال التابع          ،في والدة هذا العلم   
 وهو الذي قام ببحوث تطبيقية رائدة في البحـث اآللـي للمعلومـات              ،لكلية المكتبات 

  .انجاناثان وتطبيقهامستعيناً في ذلك بمفاهيم اللغويات وفئات التصنيف لر

 ، نمو علم المعلومات بالطب الذي بدأ من الممارسات العملية   همبعضمن هنا يشبه    
وتطور إلى علم له نظرياته وتطبيقاته ومجاالته المتعددة المرتبطـة بمعظـم العلـوم              

 كما أن اهتمام علم المعلومات باالتصال العلمي ونقل المعلومات قد أضاف إلى             ،البحتة
  .االعتراف األكاديميرصيده في 

إن الجوانب العملية لعلم المعلومات كانت األسبق في الظهور من جوانبه النظرية            
 وكال الجانبين النظـري والتطبيقـي يكونـان         ،التي وجدت في أواسط القرن العشرين     

كان قليالً ما   ) علم المعلومات ( إن المصطلح الموحد     .الهيكل العلمي الحقيقي لهذا العلم    
الموسوعات والكتب والمجالت قبل إطـالق القمـر الـصناعي الروسـي            يظهر في   

 بـل إن    ، وذلك ال يعني عدم وجود علم المعلومات قبل هذا التاريخ          ،1957) سبوتنك(
  .1950علم المعلومات ذكر سابقاً منذ عام 



                                  أحمد علي        2012  العدد األول-28المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 
  
481 

 عنـدما   1958 هذه إلى عام     بتسميته بدايات ميالد علم المعلومات      همويرى بعض 
)) عـاِلم المعلومـات   (( واستخدم مصطلح    ،لمعلومات في بريطانيا  أنشئ معهد علماء ا   

InformationScinetist     وكان االهتمام األساسـي   )) عاِلم المختبرات (( للتمييز بينه وبين
 أي تنظيم المعلومـات  ،ألعضاء هذا المؤتمر هو إدارة المعلومات العلمية والتكنولوجيا   

كان من بين أوائـل علمـاء المعلومـات        و ،العلمية والنهوض بقطاع البحوث والتنمية    
)) علماء المعلومـات (( وعندما أطلق هؤالء على أنفسهم ،بروكس النكستر ـ سالتون 

 التي  Processesأرادوا تأكيد أهمية الدراسة العلمية للمعلومات العلمية وأهمية العمليات          
ي فـي    وقد اكتسب علم المعلومات تعريفـه الرسـم        ،تتم في معالجة االتصال العلمي    

 وتزايـد   ،1962-1961مؤتمرين علميين عقدهما معهد جورجيا للتكنولوجيا في عام         
اهتمام االتحاد الدولي للتوثيق بالدراسات النظرية للمعلومات واألسـاليب اآلليـة فـي             

ينتـشر فـي أسـماء المعاهـد الدراسـية          ) علم المكتبات ( ثم أخذ مصطلح     ،معالجتها
تخصصة في كل من الواليات المتحـدة األمريكيـة   والجمعيات واالتحادات الوطنية الم   

ات كان البحث في مجاالت علم المعلومـات قـد تطـور        ي وفي بداية الستين   ،وبريطانيا
 ويمكن قياس مظاهر تطور علم المعلومات اعتماداً علـى مؤشـرات            ،بصورة كبيرة 

  :إيجابية وأهم هذه المؤشرات

  .ـ باحثون في مجاالت علم المعلومات1

  .يعملون في حقل المعلوماتـ مدرسون 2

  .ـ مؤسسات بحثية وأكاديمية مهتمة بعلم المعلومات3

  .ـ جمعيات مهنية4

  :اآلتيويمكن أن نلخص األحداث الرئيسية في علم المعلومات على النحو 
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أـ ارتباط وجود علم المعلومات كمصطلح بما يسمى انفجار المعلومات خصوصاً في            
  .بعد الحرب العالمية الثانية مرحلةالعلوم والتكنولوجيا في 

 وذلـك بـدءاً مـن    ،ب ـ واقع األمر يوضح وجود علم المعلومات منذ عدة قـرون  
ممارسات المكتبات والتوثيق والمحاوالت المستمرة للعثور على حلـول لتقـديم           

  .اإلتاحة الفكرية للمعلومات بواسطة اإلتاحة المادية لمحتويات الوثيقة
لمعلومات انطالقاً من هذه الخلفيات المهنية المكتبيـة  جـ ـ ظهور أزمة هوية علم ا 

  .والتوثيقية
دـ انطالقاً من طبيعة علم المعلومات والمعلومات نفسها فإن هذا التخصص هو أساساً     

 حيث يستمد نظرياته من االتصال واالجتماع واللغويات     ، ارتباطات موضوعية  وذ
  .وعلم النفس والرياضيات
ت المتفردة هي توصيل المعلومات المسجلة بين الشخص هـ ـ عناصر علم المعلوما 

 وذلك عن طريق تيـسير اإلتاحـة        ،الذي قام بتوليدها وإنشائها والمستفيدين منها     
  .الفكرية والمادية للمعلومات بواسطة النظم التي تنظم مصادر المعلومات

  :وـ ظهور االتجاهات التالية بعد الحرب العالمية الثانية
ت علم المعلومات من البيئة العلمية التكنولوجية إلى فهـم البيئـات            ـ امتداد دراسا  1

  .في المجتمع هاجميع
 فضالً عـن البعـد الزمنـي المـرتبط          ،ـ فهم أكثر عمقاً لظاهرة الشك والغموض      2

  .بالمعلومات
  .ـ زيادة االهتمام بالجوانب اإلنسانية لمعامالت المعلومات3

ات هو محور دراسات المعلومات والعلوم       علم المعلوم  إن: ويمكن القول بعد ذلك   
  صـناعيةً  اً أقمـار  تعد،  األخرى كالمكتبات والتوثيق وجوانب من الحاسوب واالتصال      

  ).7(تدور في فلك علم المعلومات 
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  :ـ المعلومات في المفهوم الحديثاًثالث
فـي فلنـدا أن     " تامبير"أكد علماء المعلومات في مؤتمرهم الذي عقد في جامعة          

  :الت التالية هي التي تقع في قلب علم المعلوماتالمجا

 Informaticsالتحرك نحو علم الحاسب : ـ اإلنفورما تيكا

   Information seekingـ التنقيب عن المعلومات 
   Information retrievalـ استرجاع المعلومات 

   Information mangementـ إدارة المعلومات 
   System designـ تصميم نظم استرجاع المعلومات 

يهتم علم المكتبات والمعلومـات باالتـصال     : "اآلتيوظهر ذلك جلياً في تعبيرهم      
 ،بواسطة المعلومات المسجلة بين مولد المعلومات وهو المنتج وبين المستفيد اإلنساني          

ويهدف هذا العلم إلى وضع المفاهيم المتصلة ببيئات المعلومات واحتياجـات األفـراد             
 فضالً عن تنظيم مـصادر المعلومـات   ،ذه المعلومات وكيفية البحث والجماعات من ه  

النظم التي تتصل بعملية تنظيم المعلومات فتشمل        أما   .لتيسير الوصول إلى المعلومات   
 هذا المفهـوم يؤكـد الجانـب         إن  أي ،المكتبات وخدمات المعلومات وقواعد البيانات    

لم المعلومات محدد بدراسـة ظـاهرة        وكنتيجة فإن ع   ،اإلنساني في المجاالت السابقة   
وهناك نتيجة  . محددة في االتصال والمتعلقة بالمعلومات التي تقدمها المصادر المسجلة        

 وهي أن علم المكتبات والمعلومات ال يزعم أنه علم كل دراسـة             ،أخرى لهذا المفهوم  
  .للمعلومات هناك مجاالت أخرى تدرس المعلومات ولكن أهدافها مختلفة

 علم المعلومات ليس محدوداً بدراسة المعلومات العلميـة ونقلهـا فـي       هذا وكان 
المجتمع وإن كان بدأ على يد العلماء في مجاالت العلوم الطبيعيـة اسـتجابة لحاجـة                

ـ  كما أن مجال علم المعلومات ال يركز فقط على طر        ،العلماء والباحثين  ق التـسجيل  ائ
  ).15(والتوصيل 
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  :ـ سمات مجتمع المعلوماتاًرابع
ال يخفى على أحد أن مسألة بناء مجتمع المعلومات تأتي في رأس سلم أولويـات               

وأكبر دليل  ،المجتمعات والحكومات في جميع أنحاء العالم في القرن الحادي والعشرين         
 ولكن قبل كـل شـيء   . هذه المسألةالتي تناقش  تعدد المؤتمرات والندواتعلى ذلك 

  : وهييجب أن يكون عليها هذا المجتمعيجب علينا أن نحدد أهم السمات التي 

 وقد نما عـدد المـرتبطين       ،ـ أولى سمات مجتمع المعلومات هي االتصالية العالية       1
يرة مذهلة فاقت كل التوقعات حتى بلغ عـددهم عـام           تبشبكة اإلنترنت العالمية بو   

نترنت شبكة اإل عدد المضيفات األساسية ل   إلى  بالنسبة   أما   ،) مليون 729.2 (2005
  . مضيفا54143ًي العالم قد بلغ إجمالياً ف

ـ ثاني سمات مجتمع المعلومات هي المشاركة الفعالة في إغناء المحتوى الرقمـي             2
شـبكة  همة هو دون شك عدد المواقع علـى         م مؤشرات المحتوى الرقمي ال    ،وأحد

 وتظهر اإلحصاءات التي نشرت حديثاً وجود       ، مليون موقع  36اإلنترنت التي تبلغ    
  . اإلنترنت شبكة مليار صفحة معلومات منشورة على320ن أكثر م

ـ ثالث سمات مجتمع المعلومات هي نشر المعرفة والدليل على نشر المعرفة هـو              3
 وكذلك ارتفاع مستوى الطباعة والنشر العلمي هو        ،انخفاض عدد األميين في العالم    

  .هم من أركان نشر المعرفةمركن 

  .ي دعم التطوير والبحث العلميـ رابع سمات مجتمع المعلومات ه4

ـ خامس سمة من سمات مجتمع المعلومات هي إتاحة التعليم المتطور والنفاذ إلـى              5
  .اً جميعالثقافة والمعرفة والتقانات الحديثة ألفراد المجتمع

ـ السمة السادسة لمجتمع المعلومات هي النمو االقتصادي المعتمد على التكنولوجيا           6
  ).9(عى باقتصاد المعرفة  وهي ما يد،المتطورة
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  :ـ العرب ومجتمع المعلوماتاًخامس
النادي العربـي  سس  ُأ وقد   ،ال يثير الواقع العربي بحالته الراهنة أي تفاؤل واقعي        

  وطـرح حلـوالً    ،للمعلومات الذي حاول أن يثير هذه المشكالت التي يواجهها العرب         
 وبعد تأسيـسه   ،ء هذا النادي  يمكن لها أن تعالج تلك المشكالت ومن وجهة نظر أعضا         

المبررات : نحو استراتيجية عربية للمعلومات   "بستة أشهر تقريباً أصدر دراسة بعنوان       
وهي ليست خطة متكاملة ألنه ال يـستطيع أن يتحـدث عـن             " والمنطلقات واألهداف 

 فذلك يحتاج إلـى سـبر حقيقـي         ،أهداف محددة الستراتيجية عربية لم يتم بناؤها بعد       
 ومن ثم   ،عربي الراهن لتحديد األرضية التي ستنطلق منها الخطة االستراتيجية        للواقع ال 

 ثم تحديد المسار الفعلي الذي سيربط نقطة االنطـالق     ،تحديد األهداف التي تطمح إليها    
 ولكن النادي طرح خطوطاً عامة لهذه االستراتيجية إسهاماً منـه فـي             ،بهدفها النهائي 

 ولعلنا هنا نستطيع إيجاز األفكار المتـضمنة        ،ى الحل إثارة المشكلة وتلمس الطريق إل    
في تلك الدراسة التي شملت مبادرات وبرامج بهدف االنتقال إلى مجتمـع المعلومـات     

  : وهيالعربي

  ::التعليمالتعليم: : 11

ما المبادرة التي يجب أن نبدأ بها؟ البنية التحتيـة أم التعلـيم؟ ألجبنـا               : لو سئلنا 
 نعتقد أنه ليس من المنطقـي أن نفـصل بـين هـذين          التعليم أوالً على الرغم من أننا     

 إن للتعلـيم أفـضلية   : ولكننا نقول،العنصرين ثم نختار أحدهما مع إسقاط اآلخر تماماً       
على جميع العناصر األخرى رغم أن العملية متكاملة وال يمكن إهمـال أي عنـصر               

سألة ال تحـسم باسـتيراد    ولكن لماذا التعليم أهم من البنية التحتية؟ ألن الم   ،إهماالً تاماً 
وعلينا بذل جهود مضاعفة لتحقيق نهـضة علميـة         ،  ناٍمتكنولوجيا متقدمة إلى مجتمع     

 وهذه النهضة لن تتحقق باالقتصاد وحده أو بالثقافة وحـدها أو          ،ثقافية اجتماعية شاملة  
يـة   ولكن للعلـم األولو ، بل بكل هذه العناصر معاً،بالتكنولوجيا أو العلم أو التعليم فقط  
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األولى في مجتمع المعلومات والتعليم هو الرافعة التي تـستطيع أن تؤهـل المجتمـع           
 فالتعليم سيرورة أساسية سترافق مواطن مجتمع المعلومـات مـن           ،لالنتقال المطلوب 

اطلبوا العلـم   : (( وبذلك ينطبق هنا الحديث الشريف     ،لحظة والدته وحتى لحظة الموت    
لمتطلبات التطور االقتصادية التي للتعليم من أن يستجيب     ال بد    و ،))من المهد إلى اللحد   

تخلق مهناً جديدة ذات دخل مرتفع يكون عامالً مساعداً على تسريع التطور وإنجـازه              
 لنمو مواهب اإلبداع واالبتكار والخيال      ى وأن يكون الحاضنة المثل    ،بأقصر وقت ممكن  

  .العلمي

  ::منظومة البحث العلمي واإلبداعمنظومة البحث العلمي واإلبداع: : 2ً2ً

لة التي يواجهها العرب اليوم تكمن في مواجهة بنيـة متخلفـة متعـددة         إن المشك 
 وللبحث العلمي واإلبداع دور رائـد  ، والسعي إلى تأسيس نهضة تنموية شاملة ،الوجوه

 وإن إنشاء منظومة عربية للمعلومات العلمية تدعم      ،في هذه الحركة التاريخية الصاعدة    
 ذلك من شأنه ألنهمة لمجتمع المعلومات ملالبحث العلمي واإلبداع هي إحدى الركائز ا      

توفير الشرط األساسي لنقل التكنولوجيا وتوطينها ودعم اإلبداع العربي في المجـاالت            
  .العلمية

  ::البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: : 33

، ها حجر األساس الذي سيقوم عليه البنـاء       إنَّن أهم ركائز مجتمع المعلومات إذ       م
 إال  ،دعاء بالسعي نحو بناء مجتمع المعلومات دون وضع حجر األسـاس           يمكن اال  وال

 للتعليم ومنظومة البحث العلمي أولوية فألنهما عمليـة مـستمرة           إن: أننا عندما نقول  
مسألة البنية التحتية فهي ممكنة منذ البداية بجهود متواضعة وبشكل           أما   .وطويلة األمد 

 لمستوى تطور المجتمع وقدرته على االستيعاب مـع إمكانيـة          متواٍز مع التعليم ووفقاً   
من استبدال هذه التجهيزات دائماً فهي      ال بد    هاجميع وفي األحوال    ،التطوير والتحديث 

 البدء مـن بنيـة تحتيـة        منال بد   فلذلك  ،  بطبيعتها تتطلب التحديث واالستبدال دورياً    
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اير المراحل الالحقـة مـن المـسيرة        مناسبة لدرجة تطور المجتمع واالرتقاء بها لتس      
الصاعدة ومن البديهي أن أي برنامج وطني يجب أن يتبنى العمل على زيادة الطلـب               

في سبيل ذلـك مـن إصـدار        ال بد    و ،على تكنولوجيا المعلومات كي يدعم انتشارها     
القوانين التي تنظم تداول المعلومات وتدعم الجودة واالعتمادية وتأسـيس حاضـنات            

  .لوجيا ومراكز داعمة لالستثمار في هذا المجالالتكنو

  ::التوجه نحو اقتصاد المعرفةالتوجه نحو اقتصاد المعرفة: : 44

 وال يمكن ألية خطـة      ،اقتصاد المعرفة هو المحرك األساسي لمجتمع المعلومات      
 إذ  ،ناجحة أن تهمل أو تؤجل تحقيق الشروط الالزمة لالنطالق نحو اقتصاد المعرفـة            

 بما في ذلـك     ،مدة على التكنولوجيا المتقدمة   يتطلب األمر تهيئة لنشوء الصناعات المعت     
صناعة المحتوى والتجارة اإللكترونية والتوجه نحو تحويل المعلومات العلمية العربية          

مـسألة   ، والسـيما  إلى الشكل الرقمي وحل المشكالت الناجمة عـن هـذا التحويـل           
  وتحديث بنى المؤسسات المالية وجذب االستثمارات وضـمان وجـود          ،المصطلحات

تدفق مستمر لهذه االستثمارات في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتطـوير أقنيـة تبـادل      
فـي مجـال إقامـة       هوتطـوير ودعم التعاون العربي    ،  المعلومات بين البلدان العربية   

  .مشروعات صناعية تكنولوجيا متقدمة

  :: اإلنترنت اإلنترنت) ) الشابكةالشابكة ( (::55

 فهي تجمـع بـين أهـم    ،اإلنترنت هي أهم تقنية مستخدمة في عصرنا   ))الشابكةالشابكة((
اإلنترنـت هـي    شبكة   المعلومات واالتصاالت و   اثورت: سمتين في مجتمع المعلومات   
من وضع خطة عربية لطريقـة التعامـل مـع         ال بد    و ،األوسع نمواً واألسرع تطوراً   

 ،اإلنترنت خاصة في مجال تبادل المعلومات والنشر اإللكتروني واألعمال اإللكترونية         
 وتعزيز التعاون بين الباحثين     ، وتطوير خدمات المعلومات   ، البشرية ودعم تعليم القوى  

  .العرب
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  ::الثقافة ونشر الوعي المعرفيالثقافة ونشر الوعي المعرفي: : 66

فر إمكانية النفـاذ إلـى      االثقافة هي أفضل ثمار مجتمع المعلومات ويجب أن تتو        
 والثقافة للجميع مبدأ غير قابل لإلهمال فـي مجتمـع      ،جميعاً مصادر الثقافة للمواطنين  

مـن تـسهيل   ال بد  ف،مات فهو يشكل أحد المحركات األساسية لإلبداع واالبتكار   المعلو
وتـشجيع النـوادي والجمعيـات       هـا وتوزيعتبادل المواد الثقافية المطبوعة والرقمية      

والملتقيات الثقافية ودعم النشاطات الفكرية بما في ذلك المكتبات والدوريات والكتـب            
 والفنية بما في ذلـك المـسرح        ،بالنشاطات الثقافية  وكذلك االهتمام    ،اإلنترنتشبكة  و

 والسعي لالهتمام باللغات األجنبية في مختلـف المراحـل          ،والسينما والمعارض الفنية  
  .التعليمية

وأخيراً يجب أن نؤكد أن الصورة القائمة المرسـومة حـول الواقـع العربـي               
 نـرى فـي الواقـع        بل على العكس إننا    ،للمعلومات ال تنفي إمكانية النهوض العربي     

العربي عناصر إيجابية عديدة ولكنها لألسف عناصر كامنـة وبحاجـة إلـى اإلدارة              
 فالعرب ورثـة    ،والتصميم إلخراجها من طور الوجود بالقوة إلى طور الوجود بالفعل         

حضارة عريقة تمتد جذورها إلى بدايات المدنية في فجر التاريخ اإلنساني قبل عـشرة              
  ).9. (آالف سنة

  :ـ مصادر المعلوماتاًسادس
 ولكن ،ن من مصادر المعلوماتان أساسياكما نعرف أن الكتب والدوريات مصدر     

الدوريات والكتب ليسا إال نوعين اثنين من األنواع المتعددة لمصادر المعلومات التـي             
قد مضى ذلك العهد الـذي كـان فيـه           و ،يلجأ إليها الباحث والدارس طلباً للمعلومات     

 ولم يعد النشر يقتصر علـى       ،لة الوحيدة أو األساسية لنقل المعلومات     الكتاب هو الوسي  
ما وجدت وسائل أخـرى      وإنّ ،تسجيل المعلومات في صورة مكتوبة ألغراض القراءة      

تشغل السمع والبصر في اإلنسان أحدهما أو كالهما معاً مثل االسطوانات والـشرائح             
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ا دخل مجال النشر ما يـسمى        كم ،والشفافات والصور والتسجيالت الصوتية والمرئية    
إعادة تسجيل النصوص المكتوبة    ما  إ  وهو ما يعني   ،MicroPublshingبالنشر المصغر   

 أو التسجيل لمعلومات جديدة فـي شـكل         ،على هيئة كتب ودوريات في شكل مصغر      
 وهكذا وجدت نوعية من نوعيات أوعية أو مصادر المعلومات تسمى           ،مصغر مباشرة 

 MicroFilm وتشمل الميكرو فيلم Miicro Publishingة المصغرة المصغرات أو األوعي
جسم الميكروفيش يحمـل بـالمواد المـصورة    و المصورة Micro Ficheوالمكروفيش 

  .وبشكل غير مقروء بالعين المجردة لما يستدعي وضعه داخل جهاز القارئ

      :إدارة المعلومات وعالقتها بإدارة المعرفة :المبحث الثاني-  

  : المعرفةفهومـ مأوالً    
 عملية بحث عن إجابة     عدهة اليونانية القديمة  يمكن      مرحلإن تاريخ الفلسفة منذ ال    

 الفروق الجوهرية بين المذهب العقلي والمذهب     من رغمعلى ال و)) ما المعرفة ((لسؤال  
) )معتقد صادق مبـرر ((التجريبي فقد اتفق الفالسفة الغربيون عموماً على أن المعرفة          

 غير أن تعريف المعرفة أبعد ما ،وهو مفهوم طرحه أول مرة أفالطون في أحد مؤلفاته   
 فوفقاً لهذا التعريف ال يشكل اعتقادنا فـي صـدق   ،يكون عن الكمال من حيث المنطق   

 هناك فرصة ولو ضـئيلة ألن يكـون معتقـدنا           ما دامت شيء ما معرفتنا الحقيقية به      
رفة في الفلسفة الغربية يكتفيه قدر كبير من النـزوع   ولذا فإن السعي وراء المع   ؛خاطئاً

 وهو ما دفع فالسفة عديدين إلى البحث عن طريقة تساعدهم علـى تبـين               ،إلى الشك 
حقيقة المعرفة بما ال يدع مجاالً للشك مـستهدفين اكتـشاف المعرفـة الجوهريـة أو             

  ). 3 (. عليها كلّهااألساسية بال دليل التي يمكن تأسيس المعارف األخرى

) Grey2003( فقد قـام  ،وقد بقي الجدل قائماًُ حول هذا السؤال المهم إلى وقتنا هذا   
المعرفة هي االسـتفادة الكاملـة مـن المعلومـات          : (يآلتبتوضيح مفهوم المعرفة كا   

 ومـا  ،والبيانات بصحبة إمكانيات ومهارات األشخاص من كفاءات وأفكار وبـديهيات     
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والمعرفة ). لمال، القوة، التعليم، المرونة، والمنافسة    يصاحب ذلك من التزام وتحضير ا     
 ومع ذلـك    ،تقدم الردود على التساؤالت والحاالت الحرجة وهي األكثر تعلقاً باألعمال         

أن تخزن في العقل الفردي أو ترمـز فـي          أما  إ  والمعرفة ،تبقى الممتلك األكثر إهماالً   
  ).13(التسهيالت األنظمة وت، الخدماوالوثائق المنتجات، والعمليات التنظيمية، 

  : أقسام المعرفة:اً ثاني
أنه إذا أردنـا تطبيـق إدارة المعرفـة فـي           ) ChunWeichoo2003(وكما ذكر   

إن المعرفـة    تها، وبني تهاوطبيعفهم ماهية المعرفة التنظيمية     إلى  المنظمات نحتاج أوالً    
لمعرفة التنظيمية   وا ،ق مختلفة ائفي المنظمات متطورة من عدة مصادر ومترابطة بطر       

 Explici ومعرفـة صـريحة   ،Taci .Knowledgeيمكن أن تقسم إلى معرفة ضـمنية  

Knowledge      وهناك بعض األفكار المهمة هي  بل   ، أو صناعة  ئاً المعرفة ليست شي   بأن
  . وتقاسم الخبرات والتجارباًبعضنتيجة لعمل األشخاص مع بعضهم 

  : Tacit Knowledgeـ المعرفة الضمنية 
لمعرفة الضمنية هي المعرفة الشخصية التي تستخدم مـن قبـل العديـد مـن                ا

  .  وذلك الستغالل عمل العاملين وفهم عالمهم،المنظمات
المعرفة الضمنية هي المهارات ومن ضمن ذلك القدرة علـى التفكيـر واتخـاذ              

عرف  وتتضمن ماذا ي   .إلخ... القرارات واألفعال الناتجة عن الخبرة الفردية والمعتقدات      
 ولكن هذه المعرفة ال تكون موثقـة أو منتزعـة           ، وماذا يفعل بهذه المعرفة    ،الشخص

بشكل رسمي يمكن التشارك بالمعرفة الضمنية على الرغم من أنها غير قابلة للتعبيـر              
 إنما يمكن التلميح إليها وتوضيحها من خالل المحادثة بأشكالها          ،كلياً بكلمات أو رموز   

 ومـن خـالل التـشارك     ،عابير المجازية أو النماذج والتناظر    التي تتضمن استخدام الت   
 سـرد الروايـات      ألن ،العمومي للروايات والروايات تقدم قنوات للتعلـيم الـضمني        

Storytelling    وسياق المعرفة Knowledge     هي حلقات غنية تـسمح للمـستمعين بـأن 
  . األدوار وخوض التجارب قدر اإلمكانأداءيعيشوا الحالة األصلية و
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  : Explicit Knowledgeـ المعرفة الصريحة 
 ولـذلك يمكـن أن   ، من الرموزاًهي المعرفة التي ظهرت رسمياً مستخدمة نظام    

ـ ئاًالمعرفة الصريحة يمكن أن تكون شـي  تكون متصلة بسهولة أو منشورة و       أو اً، مبني
  Object – based Rule-based .هؤديمبنية على الدور الذي ت

  :همة في المنظمات من بينهاميحة عدداً من األهداف التخدم المعرفة الصرو
المعرفة الصريحة تسهل التنسيق بين النـشاطات والمهـام المختلفـة فـي          : أوالً
  .المنظمة
 ،جـراءات العقالنيـة   ممارسة المعرفة الصريحة تبني المهارات التقنية واإل      : ثانياً

 القـدرة والـشرعية     وبهذا تساعد المنظمات على تقديم صورة عن نفسها من ناحيـة          
 ومنذ أن كانت المعرفة الصريحة مرمزة بقيت مع المنظمات حتى بعد أن             ،والمسؤولية
  .ها المنظمة نفسهاوها ومؤلفويترك مخترع

 ولكنهـا   ،وهناك آخرين ناقشوا إدارة المعرفة التي هي أكثر من معرفة ضـمنية           
عطاءك الجـواب    واستطاع بسهولة إ    إذا سألت شخصاً سؤاالً    ،ليست  معرفة صريحة   

 فهو يزودك بمعرفة من خالل التـساؤل        ، غير مكتوب أو مرمز في أي مكان بعد        ألنَّه
 والمعرفـة    المعرفـة الـضمنية    : هما ، تنقسم المعرفة إلى قسمين رئيسيين     .والمناقشة
 ولكن إذا نظرنـا     ،صين قاموا بتقسيمها إلى أكثر من ذلك      تخم ولكن بعض ال   .الصريحة

 أو تحـت  ،تحـت المعرفـة الـضمنية    أما سوف نجده ينصب  ف إلى حقيقة هذا التقسيم   
  :المعرفة الصريحة من هذه األنواع

   :Cultural knowledge المعرفة الثقافية -اًثالث

 قاعدة حقيقية للتجـارب  تعدتتضمن المعرفة الثقافية في المنظمات المعتقدات التي   
ؤدي إلى بيـان نـوع      تي  توتشارك هذه المعتقدات ال   ،  والمالحظات الخاصة بالمنظمة  

 وبيان المعرفة المفيدة وذات قيمة للمنظمة لتقوم        ،المنظمة ونوع المعرفة التي تحتاجها    
 ويقـوم الموظفـون    . وتشكل المعرفة الثقافية أهـداف المنظمـة وهويتهـا         .بمتابعتها
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وهي تبقى مع المنظمـات   هوهدف وفهم شكل نشاطهم  ،باستعمالها لفهم بيئتهم ومحيطهم   
  . ترك الموظفين لهاحتى بعد

  : Social Knowled المعرفة االجتماعية  :اًرابع
يتم التشارك بها بشكل غير رسمي مـن قبـل األفـراد وضـمن المجموعـات                

 وكمعرفة ضمنية هي    ،صريحة أو ضمنية   أما    ويمكن أن تكون   ،والجماعات والشبكات 
 التعاون ومعايير   ألداء متعلق بمسؤولية  ا وهو مستوى عالي     ،مدعمة من خالل التفاعل   

  .المشاركة القيمة

  : Costumer Knowledgeـ معرفة المستفيدين اًخامس
 وهذه المعرفـة مفيـدة      ،وهي تعني معرفة المستفيدين والمعرفة حول المستفيدين      

  .)13( هذاتللمنظمات والمستفيدين في الوقت 

  :ـ مجتمع المعرفةاًسادس
معرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفـاءة     هو ذلك المجتمع الذي يقوم أساساً على نشر ال        

مع المدني والـسياسة والحيـاة   تاالقتصاد والمج: ها جميعفي مجاالت النشاط المجتمعي 
  .)12(الرتقاء بالحالة اإلنسانية باطراد أي تحقيق التنمية اإلنسانيةإلى اوصوالً ،الخاصة

 لهذه   وإذا حاولنا وضع تصور منطقي بسيط لتسلسل دورة المعرفة فإننا نجد أن           
حيث تنطلق المعرفـة    )) توليد المعرفة ((الدورة ثالث محطات رئيسية تبدأ من محطة        

فرة من جهة وبين عقل اإلنسان وقدرته على        امن التفاعل بين الحقائق والمعارف المتو     
 وال شك أن العطاء المعرفي لهذا التفاعـل محكـوم           ،التفكير واإلبداع من جهة أخرى    

همة لهذا التفاعل يحتاج إلى     م من األمثلة ال   يعدث العلمي الذي     فالبح ،بالبيئة المحيطة به  
 وينطبق هذا أيضاً على نواحي      ،بيئة علمية مناسبة كي يعطي العطاء المعرفي المأمول       

المحطة الثانية في دورة المعرفة فهـي محطـة    أما .اإلبداع المعرفي المختلفة األخرى  
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سم اإلنسان إلى الغذاء بمختلف أصنافه فإن        وكما يحتاج ج   ،فرةاالمتو)) نشر المعرفة ((
 وعلى ذلك فـإن ضـرورة اكتـساب         ،عقل اإلنسان يحتاج إلى المعرفة بشتى أنواعها      

 بـل إن الحـصول      ،إلنسان تماثل ضرورة الحصول على الغذاء     إلى ا المعرفة بالنسبة   
فادة على الغذاء بات مرتبطاً باكتساب المعرفة واستخدامها في المهن المختلفة واالسـت           

  .منها في تأمين الدخل من أجل الحصول على المتطلبات

وهنا نأتي إلى المحطة الثالثة من محطـات دورة المعرفـة أال وهـي محطـة                
 فبقدر استخدام المعرفة في تنظيم األعمال وتسخير الوسائل وحل          ،))استخدام المعرفة ((

 فقوة المعرفة تأتي    ،المشكالت تكون كفاءة األعمال ويكون مردودها وفوائدها المرجوة       
 فدون هذا التوظيف تبقى المعرفة شكالً جمـيالً         ،من توظيفها بكفاءة في شؤون الحياة     

  . تنقصه الروح التي تبث به الحياة

 ، فنشر المعرفة وكذلك اسـتخدامها     ،وتغذي محطات دورة المعرفة بعضها بعضاً     
 نشرها واالسـتفادة    طلبت وتوليد المعرفة  ي    ،يؤديان إلى ظهور مصادر جديدة لتوليدها     

 كما أن توظيف المعرفة واالستفادة منها على نطاق واسع ال يـتم دون نـشرها                ،منها
  . )4(وجعلها متاحة للجميع

 ويوفر  ،إن مجتمع المعرفة في هذا العصر هو المجتمع الذي يهتم بدورة المعرفة           
التقنيـة الحديثـة    بما في ذلك البيئـة  ،البيئة المناسبة لتفعيلها وتنشيطها وزيادة عطائها 

 بما يـسهم فـي تطـوير        ،بشكلها العام وبيئة تقنيات المعلومات على وجه الخصوص       
 وأركان مجتمع   .إمكانات اإلنسان وتعزيز التنمية والسعي نحو بناء حياة كريمة للجميع         

  : هيالمعرفة

  .ـ إطالق حريات الرأي والتعبير والتنظيم
  .ـ النشر الكامل لتعليم راقي النوعية

  .طين العلمـ تو
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  .ـ التحول نحو نمط إنتاج المعرفة في البيئة االجتماعية واالقتصادية
  .)12(ـ تأسيس نموذج معرفي عربي عام أصيل منفتح ومستنير 

  :ـ خصائص مجتمع المعرفةاًسابع
  منها توافر مستوى عالٍ    ،ويتميز مجتمع المعرفة بعدد من المميزات والخصائص      

 ،قوة العمل التي تملكها المعرفة وتستطيع التعامل معهـا         ونمو متزايد في     ،من التعليم 
 وتحـول مؤسـسات المجتمـع       ،وكذلك القدرة على اإلنتاج باستخدام الذكاء الصناعي      

مـع  ) ذكيـة (الخاصة والحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى هيئـات ومنظمـات     
 وإمكـان إعـادة صـياغتها    ،االحتفاظ بأشكال المعرفة المختلفة في بنوك المعلومـات   

 وذلك فضالً  عن وجـود مراكـز للبحـوث        ،وتشكيلها أو تحويلها إلى خطط تنظيمية     
القادرة على إنتاج المعرفة واالستفادة من الخبرات المتراكمة والمـساعدة فـي خلـق              
وتوفير المناخ الثقافي الذي يمكنه فهم مغزى هـذه التغيـرات والتجديـدات يتقبلهـا               

مجتمع المعرفة يختلف عن مجتمع المعلومـات الـذي يقـوم علـى       ف .ويتجاوب معها 
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في أنه مجتمع قادر على إنتـاج البرمجيـات             

 وليس فقط استخدام أو حتى إنتـاج المعـدات الـصلبة أو             ،)أشكال المعرفة المختلفة  (
فـي المجتمـع    ) لعمـل ا( وإذا كان    ،األجهزة التي تستخدم في الحصول على المعرفة      

 تعدفي مجتمع المعرفة المستقبلي     ) المعرفة(الصناعي يعتمد على المعرفة المتاحة فإن       
 ولذا تحتاج هذه المعرفة إلى مراجعة مستمرة كما تحتاج إلى تكنولوجيـا           ،)العمل(هي  

المعلومات حتى يمكن تحويلها إلى مشروعات وسلع تقوم عليها اقتصاديات المعرفـة            
ن للمعرفة فإن   ان األساسي ا وإذا كانت التجربة والتعليم هما المصدر      ،مع الجديد في المجت 

المشكلة التي يتعين التصدي لها هي تحديد نوع المعرفة التي سوف يحتاج إليها مجتمع             
 ألن المعرفة التي ال تباع وال تشترى كما قال  ؛ والتي يمكن تطبيقها وتسويقها    ،المستقبل

  )2( عديمة الجدوى والفائدة تعد سوف أحد المفكرين األمريكيين
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  :العربي وطنالمعرفة في ال واقع اًثامن
يعاني الوطن العربي من وجود تخلف معرفي في وقت تبرز فيه ثقافـة عالميـة               

 ولكن  ، وما زال التوسع الكمي في التعليم منقوصاً بسبب ارتفاع معدالت األمية           ،جديدة
 وهذا يقوض أحد أهم ، العربية هي تردي نوعيته   المشكلة األخطر في التعليم في البلدان     

ويطرح تحـديات   ،  أهدافه األساسية وهو تحسين نوعية الحياة وإغناء قدرة المجتمعات        
خطيرة في وجه المكونات الرئيسية للنظام التربوي التي تؤثر فـي نوعيـة التربيـة               

 وسائل اإلعالم   تعد و ،والتعليم وهي السياسات التعليمية والمدرسون والمناهج الدراسية      
 ولكن ما زال اإلعالم العربي ووسـائط الوصـول إليـه          ،من أهم آليات نشر المعرفة    

وبنيته التحتية ومضمونه يعاني من الضعف والقصور ما يجعله دون مستوى التحـدي        
 1000 لكـل  53 فعدد الصحف في البلدان العربية يقل عـن         ،في بناء مجتمع المعرفة   

 ، شخص في البلدان المتقدمة والـصحافة      1000 لكل    صحيفة 258شخص مقارنة مع    
في أغلب البلدان العربية تحكمها بيئة تتسم بالتقييد الشديد لحرية الصحافة والتعبير عن             

 وتكشف الممارسات الفعلية في كثير من البلدان العربية عن انتهاكات مـستمرة        ،الرأي
ما زال نمط ملكية الدولة هو       و ،للحريات الصحفية والتضييق عليها بالعقوبات والتهديد     

همة لنـشر   م الترجمة من القنوات ال    تعد و ،السائد خاصة ما يتعلق باإلذاعة والتلفزيون     
 إال أن حركة الترجمة العربية ما زالت مشوبة بالفوضى          ،المعرفة والتواصل مع العالم   

 فكان متوسط الكتب المترجمة لكل مليون شخص من العرب في الـسنوات             ،والضعف
 بلغ ، في حين أي أقل من كتاب واحد كل سنة، كتب 4.4ولى من الثمانينيات يساوي     األ

عن أسباب التخلـف المعرفـي فـي     أما . في إسبانيااً كتاب920 كتاباً في المجر و 519
 نمط اإلنتاج السائد في البلدان العربية الذي يعتمـد علـى        أن تعود إلى فالوطن العربي   

 وهو مـا    ، وهو ما يسمى االقتصاد الريعي     ، رأسها النفط  استنضاب المواد الخام وعلى   
 ويهدد فرص إنتاجها محلياً وتوظيفها بفعالية في        ،يضعف الطلب على اقتصاد المعرفة    

 ، وكذلك وضع الحريات وحقوق اإلنسان في الدول العربية والعالم         ،النشاط االقتصادي 
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 ومن هنـا    ،عادة واالنتماء وأن القمع والتهميش أسهما في قتل الرغبة في اإلنجاز والس         
 ومن ثم ابتعاد المواطنين عن المـشاركة        ،ساد الشعور بالال مباالة واالكتئاب السياسي     

 إنتاج المعرفة في البالد العربيـة، ولكـن     في وهذا ما أثر     ،في إحداث التغيير المنشود   
 وذلك بتوفير مناخ حر بوضـع حـد للرقابـة           ،يمكننا بناء مجتمع جديد ملم بالمعرفة     

، وكذلك بإقامة منظمة عربيـة مـستقلة        ها ونشر إلدارية واألمنية على إنتاج المعرفة    ا
ومراجعة سياسة التعليم فـي الـسنوات العـشر          هاجميعالعتماد برامج التعليم العالي     

 وإدخال إصالحات جذرية عليها، وأهم أمر من هذه األمور هـو اسـتقالل              ،الماضية
 وأن يتم اإلنتاج    ، وفك االرتباط بينهما   ،العربيالمعرفة عن النشاط السياسي في الوطن       

  )1(المعرفي بمنأى عن أي إرغام سياسي 

  :عناصرها، مستوياتها، مفهومهاإدارة المعرفة   ::المبحث الثالثالمبحث الثالث  --

  :إدارة المعرفة– أوالً
إدارة المعرفة هي انضباط أكاديمي إلدارة العمليات المنظمة حيث تعـالج كيفيـة      

التكنولوجيـا والتـدريب لرفـع      والعمليات،  والمبادئ،  وفة،  استخدام األشخاص للمعر  
الرأسمال الفكري للمنظمة من خالل زيادة تتبع المعرفة والتعليم التنظيمـي واالبتكـار      

  .واألداء

 ،أن إدارة المعرفة مصطلح جديد نسبياً) Inter-Agency study Team,2003(ذكرو
 فمضت المعرفة بـشكل     ، الصناعي ولكنه مفهوم قديم تم السيطرة عليه من قبل العمل        

 إن  ،نيممباشر من خالل عالقات النصح بين الخبراء والصناع المهرة والصناع المتعل          
 المعرفة والمعلومات أصبحت ممتلكات     إذْ إن   المعرفة في هذه البيئة تمثل القوة للعمل        

 فةدارة المعر وجهات نظر للتعبير عن مصطلح إ      وهناك   أساسية ألي شركة أو منظمة،    
 ،بعض األشخاص يفضلون استعمال مصطلح مشاركة المعرفة بـدل إدارة المعرفـة            
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 ولكن مصطلح إدارة المعرفـة هـو        ،اآلخر يفضل مصطلح خدمات المعرفة    هم  بعضو
  :يأتماي ومن أبرز تعاريف إدارة المعرفة ،األكثر شعبية واستخداماً

لمناسبة من األشخاص ـ إدارة المعرفة هي استراتيجية واعية للحصول على المعرفة ا       
 ومساعدة األشخاص في مشاركة المعلومات وتوظيفها       ،المناسبين في الوقت المناسب   

  .في أعمالهم بحيث يحسنون األداء التنظيمي
التقنية وتقديم المعلومـات    والتنظيم،  واالختيار،  وهي عمليات منظمة من االكتشاف،      -

  .هم وفهم الهتمامهمبطريقة تساعد العاملين على تحسين المنطقة المحددة
ـ إن نشاطات إدارة المعرفة المحددة تساعد المنظمات في التركيـز علـى اكتـساب       

 كما تساعد في التركيز علـى التعلـيم         ،لحل المشاكل  ها واستعمال هاوتخزينالمعرفة  
  .الديناميكي والتخطيط االستراتيجي واتخاذ القرارات

 تحكـم  وتوجـه إبـداع المعرفـة     هي مجموعة من العمليات التي: ـ إدارة المعرفة  
  .ونشرها واإلفادة منها واستعمالها

ـ أن هناك بعض التعـاريف المتناقـضة و       ) Loughridge1999 (وبرأي ستعمل ت
 وهناك كثير من سـوء الفهـم األساسـي الظـاهر            ،مصطلحات معرفة أو معلومات   

 ،متلكونها أننا نستطيع إدارة المعرفة كما ندير األشخاص الذين ي         نا وقد ذكر  ،والضمني
ولكن في الحقيقة ال نستطيع أن ندير المعرفـة مباشـرة إنمـا نـستطيع فقـط إدارة                  
المعلومات عن المعرفة الممتلكة من قبل األشخاص في المنظمات والمعلومات ال تكون     

ـ  وهنـاك عال ،مكتملة بالضرورة ألن حدود المعرفة الشخصية يتغير بشكل مستمر         ة ق
  : تتمثل فيمعقدة بين المعلومات والمعرفة

  .ـ المعلومات هي صلة بين المعرفة ومالحظة الظواهر
  .ها وتدعمـ المعلومات تزود المعرفة

  .ـ المعلومات هي مقدار من المعرفة
  .ـ المعلومات هي المعرفة المفيدة والمستعملة
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أن إدارة المعرفة ليست انتزاع المعرفة المحفوظة في        )Sveiby-2003(كما أوضح   
 ها وخلق ما هي االهتمام بكيفية خلق بيئة لألشخاص إلبداع المعرفة         إن ،عقول األشخاص 

تطلـب  ي، وإدارة المعرفة ليست مجرد إضافة بسيطة إلى العمل المعتاد إنما   تهاومشارك
 كما أن إدارة المعرفة ليست مجرد استثمار في         اً استراتيجي اً وتغيير اً عميق اً سلوكي اًتجذر

جيا هي أدوات لتبادل المعلومات ولكنها ال يمكن أن         تكنولوجيا المعلومات إنما التكنولو   
  .تقود التغيير أبداً

بوصـفها  ا لفهم تطبيقاًت إدارة المعرفة      إن التعاريف المثالية الموجودة واسعة جد     
 أقسام مكونة لها التـي هـي        ة وتفهم إدارة المعرفة بشكل أفضل من خالل ثالث        اً،نظام

  : وهية فعالة وناجحةأساسية لتطبيق ناجح ألنظمة إدارة معرف
، وهي ضرورية إلدارة    تها وإتاح ها وتقديم مهمتها خزن المعلومات  : التكنولوجيا-
 وال يمكن أن يطبق برنـامج إدارة معرفـة فعـال دون عمـل تكنولوجيـا                 ،المعرفة

  .المعلومات
المشاركة واستعمال المعرفـة، إن     و،  التنظيمواإلبداع،  واالكتساب،  : العمليات -

لتنفيذ مهام المنظمـة،     هاوتصنيفجراءات تقوم بترميز القواعد واألساليب      العمليات واإل 
 إذْ إنَّها والعمليات ضرورية من أجل االنتزاع والسيطرة وتوزيع المعرفة والمعلومات،          

 وإذا كانت المنظمة سـتتابع تحـسين        ،ضرورية لتطبيق ناجح لبرنامج إدارة المعرفة     
فإن هذه العمليات واإلجراءات تـضمن تعلـم        الخبرات والتعلم من التجارب الماضية      

  .دروس القيمة والمستخلصة من العملال
  :الثقافة -اًثاني

 لبرنـامج إدارة   اإلخفاق ومهما كان النجاح أو      ،هي أصعب مكون إلدارة المعرفة    
المعرفة فهو غالباً مجرد تابع، فيما إذا كانت ثقافة المنظمة تـشجع أو تعيـق انتقـال                 

  .)13(بحرية ضمن هيكل المنظمة  تهاومشاركالمعرفة 

  :تحديد المفاهيم األساسية إلدارة المعرفة يمكن )Taylor (برأي و
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 ـ التنظيم ـ تصميم العمل   زالتدريب ـ التطوير ـ التحفي  : ـ مفاهيم األشخاص
  .ـ تغيير الثقافة وتشجيع الفكر

  .مستمرتها بشكل تحفيز المعلومات ـ إعادة هندس: ـ مفاهيم العمليات

  :ها ومستويات مسارات إدارة المعرفة:اًالثث 

يمتلك الباحثون والمهنيون فـي     : ـ المسار األول إلدارة المعرفة هو إدارة المعلومات       
 وذلك ضـمن بنـاء أنظمـة    ، في مجال الحاسب وعلم المعلوماتاًهذا الحقل تعليم  

  .إلخ...المعلومات اإلدارية والذكاء الصناعي وإعادة الهندسة وجماعات العمل

يمتلك الباحثون والمهنيون فـي     : ـ المسار الثاني إلدارة المعرفة هو إدارة األشخاص       
 ،هذا الحقل تعليمهم في مجال الفلسفة وعلم النفس والسيكولوجيا أو إدارة األعمـال            

  .وذلك ضمن التقدير والتغيير وتحسين المهارات الفردية البشرية والسلوك
 لهـا  معقدة مـن المهـارات الديناميكيـة       ومجموعة   ،المعرفة هنا هي العمليات   ف

  .مستويات
التركيز على البحث والممارسة ويكـون فـي        ) المنظور الفردي (المستوى األول    - 

  .الفرد
التركيز على البحث والممارسة ويكون فـي       ) المنظور التنظيمي (المستوى الثاني    - 

  .المنظمة
  :عوامل نمو إدارة المعرفة: اًرابع

ركات الحديثة أهمية المعرفة وما لهـا مـن فائـدة فـي         الحظت المنظمات والش  
ق وأساليب تضع على عاتقها نمو المعرفة وتوزيعها هي         ائ ولذلك فإن أية طر    ،المنافسة

سـهمت بنمـو إدارة المعرفـة       أ وهناك عوامل متنوعة     ،مفاتيح للنجاح في يومنا هذا    
  :واالهتمام بها نميز منها

  .ـ تعجيل خطوات التغيير
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  .كاك الموظفينـ ازدياد احت
  .ـ النمو في النطاق التنظيمي

  .ـ التكامل المعرفي
  .ـ الزيادة في تشبيك المنظمات

  .ـ كثافة معرفية نامية من المنتجات والخدمات
  .ـ الثورة في تقنيات المعلومات

  : عناصر إدارة المعرفة:اًخامس
  .ـ التعليم األكاديمي

  .ـ استشارة إدارة األعمال لتحسين العمليات
  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتـ 

  .ـ التدريب والتطوير والبحث
  .ـ الموارد البشرية

  .ـ النشر ووسائل اإلعالم من كتب ودوريات والويب

  : اإلطار العام إلدارة المعرفة-اًسادس
ـ      صتخمعن بعض ال  ) 2002الصباغ،  (يحدد    شملين إطاراً عاماً إلدارة المعرفة ي

  :أربع فعاليات رئيسية هي

؟ وما الذي تحتويه؟ ومـا   دالموار تعريف موارد المعرفة التي تمتلكها المنظمة ما         ـ1
  فر المداخل إليها؟اطبيعة استخدامها؟ وما الهيئة التي تتوافر بها؟ وما مدى تو

ـ تحليل كيف يمكن للمعرفة أن تضيف قيمة، وما فرص استخدام موارد المعرفـة؟         2
دامها في الوقت الحاضـر؟ ومـا الـذي         وما تأثير استخدامها؟ وما معوقات استخ     

  لمنظمة؟إلى استشكله قيمتها بالنسبة 
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ـ تحديد ماهية النشاطات المطلوبة لتحقيق استخدام أفضل للمعرفة؟ كيـف نخطـط             3
  للنشاطات التي سنستخدم من خاللها موارد المعرفة؟ وكيف نقوم بهذه النشاطات؟

 هل استخدام المعرفة يـضيف      ،ـ مراجعة استخدام المعرفة لضمان القيمة المضافة      4
  قيمة جديدة؟ 

  : استراتيجية إدارة المعرفة-اًسابع
  .تها واستراتيجيها وأهدافـ تحديد مفتاح المعرفة التنظيمية من مهام المنظمة1
  .ـ تحديد مهمة المعرفة خالل عملية التحليل الوظيفي2
 وتحليـل لـألدوار     ـ تحديد دور المعرفة الفردية من خالل التحليل للبناء التنظيمي         3

  .الفردية
  .ها االحتياجات والممتلكاتضـ تحديد مشاكل المعرفة وفر4
  .ـ من حيث التخصص تطوير المقاالت ونماذج البرمجيات الخاصة بالمعرفة5
والحلـول إلرضـاء أهـداف إدارة      هـا  وتطبيق هاوتطويرـ تصميم االستراتيجيات    6

  .المعرفة
ـ بإن االستراتيجيات والحلول تحـيط       خاص وتحـيط بعمليـات ومظـاهر       األش

 وهذا المنهج في اإلدارة يخلط مشروع اإلدارة وتبـديل أسـاليب اإلدارة             ،التكنولوجيا
 على متابعة عمليات إدارة المعرفة      اًبهدف تبديل وتحول المهارات وترك المستفيد قادر      

  .بشكل أفضل حتى بعد نهاية المهمة

   هل تحتاج المعرفة إلى إدارة؟:اًمناث
لت كانت مشكلة الباحثين أو الساعين إلى العلم والمعرفة، تـتلخص فـي        لعقود خ 

بسبب قلتها أو بسبب صعوبة الوصـول        أما   صعوبة التوصل إلى المعلومة المطلوبة،    
وكانت المكتبات العالميـة والمحليـة والموسـوعات واألرشـيف والتقـارير             ..إليها
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 ل علـى المعلومـة واقتنائهـا   والدراسات المتنوعة هي المصادر األكثر أهمية للحصو   
  .فادة منهاإلوا

ومع ظهور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتطـورة، وسـرعة انتـشارها           
وتوفرها لدى العامة تغير الحال، وأصبحت مشكلة الباحثين عن المعرفة تتمحور حول            

 فرة،ااالختيار الصحيح للمعلومة المطلوبة وسط كم هائل من المراجع والوثائق المتـو           
خاصة في شبكة المعلومات الدولية اإلنترنت وخالل العقد األخير، وبـالتزامن مـع             و

ثورة المعلوماتية واالتصاالت الهائلة ووصولها إلى كل فرد ومؤسسة فـي المجتمـع             
 إلى الوجود تعابير علمية جديدة مثل إدارة المعرفـة واقتـصاد         تبتكلفة معقولة، ظهر  

  .المعرفة ومجتمعات المعرفة

اً  من هذه النظرية الشمولية للمعرفة في عالم اليوم، يصبح من البديهي أن              انطالق
يرتهن نجاح الفرد أو المؤسسة بالقدرة على إدارة المعرفة بصورة فعالة، بما يـنعكس              
بصورة إيجابية على  مستوى األداء واإلنتاجية والجودة التي تشكل بمجموعها عناصر            

بمجرد ظهور منافسين جدد في أي مجـال مـن            التنافس طويل المدى الذي ال ينتهي       
  .مجاالت استخدام المعرفة

ويفهم من ذلك أن إدارة المعرفة ترتكز على القيام بمجموعة من العمليات الالزمة       
لمتابعة اإلدارة بارتباطها الوثيق مع الجودة الشاملة، لتشكال معاً وجهين لعملة واحدة ال        

  .ريمكن أن يعمل أحدهما بمعزل عن اآلخ

إن أول العمليات الالزمة إلدارة المعرفة، هي استقاء المعلومة الدقيقة والصحيحة           
 ومن ثم تبادلها عبر وسائل التفاعل المختلفة داخل منظمات األعمال بما فـي          ،وتوثيقها

اإلنترنت أي شبكة المعلومات الداخلية التي تتيح لكل عامل في المؤسسة أن            شبكة  ذلك  
ـ ... الئه كل حسب حاجتهيتبادل المعرفة مع زم   االجتماعـات  ؤديومن الطبيعي أن ت

التشاورية لمختلف المراتب والمستويات دوراً مهماً  في تبادل المعلومات والمعـارف            
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 وأن يسهم ذلك في صناعة القرارات من األسفل إلى األعلى وبـالعكس بـدالً    ،واآلراء
ية بعيداً عن األطر التحتيـة      من أن تتخذ الهيئات العليا قرارات غير مدروسة وال واقع         

ـ  لألطـر كذلك فإن التعلم والتـدريب المـستمرين      . لمنظمة األعمال   ا بمختلـف مهنه
 ركنا أساساً من أركان المعرفة، وتنمية الموارد البشرية التي يجب أن             يعد اومستوياته

فـإدارة المعرفـة   ...  المتالك تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت   تسير في خط موازٍ   
إدارة الموارد البـشرية  ت إدارة معلومات فحسب، بل إنها في جوهرها تعتمد على         ليس

 إن تدفق المعرفة في شرايين منظمات األعمال، باالستفادة مـن تكنولوجيـا             ،وتنميتها
المعلومات بوصفها وسيلة رئيسية من وسائل المعرفة الحديثة، عن طريق بناء قاعـدة             

 عليـة ال اة وجماعية تفاعلية مستمرة، يـسهم بف  وقاعدة  خبرات فردي علمية،معلومات  
مثيل لها في اتخاذ القرار الصحيح وفي حل المشكالت التي تواجه منظمات األعمـال              
المختلفة، كما  يساعد في دراسات الجدوى االقتصادية والتوفير االقتصادي وفي إعادة            

بمـستوى األداء  وإعادة تنظيم الهياكل إلى جانب النهـوض     ) الهندرة(هندسة العمليات   
الجيـل  ( وقد أصبح الـتعلم االلكترونـي       ، طويلة ممتدة  مدةوالبقاء في ميدان المنافسة     

متاحاً ألعداد كبيرة من الطامحين إلى زيادة معـارفهم وخبـراتهم           ) الخامس من التعلم  
 عناء التعلم التقليدي الذي يتطلب جهوداً ذهنية وعضلية أكبر مما يزيد من             تحملدون  

  ).20(دفق المعرفة واالستفادة منها بأقل زمن وأعلى فاعلية ممكنة إمكانيات ت

  : والتنظيماإلدارة المعرفة في نظريات :اًتاسع
 يميلون إلى التركيز علـى المعـارف         االقتصاديين من بين األسباب التي جعلت      

لمعـارف جديـدة بواسـطة الموضـوعات        )) الخلق الفاعل والذاتي  ((القائمة وإهمال   
علـى علـم    )) إضفاء الصبغة العلميـة   ((سبب يتعلق بالتوجه القوي نحو      االقتصادية  
 ويميل االقتصاديون إلى قبول المنظور الديكارتي للمعرفـة الـذي يفـصل             ،االقتصاد

 نجد اتجاهاً مماثالً في نظريات      في حين المعرفة االقتصادية عن الموضوع االقتصادي      
 إن المنهج اإلنـساني  .))ة اإلنسانيةإضفاء الصبغ ((اإلدارة لوجود اتجاه قوي آخر نحو       
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ربما يكون قد نبع  من اهتمام باحثي اإلدارة القوي بممارسات اإلدارة علـى عكـس                
 ويمكن  تقسيم تطور أدبيات اإلدارة       ،اهتمام االقتصاديين األساسي ببناء نماذج تجريدية     

  :خالل القرن الماضي إلى خطين

إلى سايمون إلى االنـشغال  المعاصـر        العلمي من تايلور    (( الخط األول هو الخط      -
  .))بإضفاء الصبغة العلمية على االستراتيجية

الخط اإلنساني من مايو إلى ويك إلـى االهتمـام الحـديث            ((الخط الثاني فهو     أما   -
والحقيقة أن تاريخ دراسات اإلدارة عبر القرن الماضي  يمكـن      )) بالثقافة التنظيمية 

هدن المعسكرين والمحاوالت غير الناجحة للتوفيق بينهما       سلسلة من المجاالت بي    ع ،
  ).3( ما يبدو شديد الشبه بعملية تطور الفلسفة الغربية ذاوه

  :آلية عمل إدارة المعرفة :عاشراً

 ففي  ،تتم إدارة المعرفة في المنظمات بناء على مستويات العمل في المنظمة كافة           

اج المنظمة إلى إمكانية تحليل أعمالها      المستوى األعلى وهو المستوى االستراتيجي تحت     

في ضوء المعرفة التي تمتلكها حالياً والمعرفة التـي تحتاجهـا لألعمـال              هاوتخطيط

هو المستوى التكتيكي فتهتم المنظمـة بتعريـف   وفي المستوى األوسط    أما   .المستقبلية

بلية واستحصال معرفـة جديـدة السـتخداماتها المـستق         تهاوصياغالمتوافرة  المعرفة  

 وهو  ،المستوى األدنى  أما   ،واستحداث أنظمة تتيح تطبيقات فعالة للمعرفة في المنظمة       

 فالمعرفة تستخدم في األعمال اليومية النمطية من قبل األفراد الذين           ،المستوى التشغيلي 

  .)11 (يحتاجون إلى المعرفة المناسبة في الوقت المناسب
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ـ    إدارةخـصائص   : المبحث الرابع - ي المكتبـات ومراكـز      المعرفـة ف
  المعلومات 

  :عالقة إدارة المعرفة بعلم المكتبات-" أوال 
تخـزين واسـتعمال   ونـشر،  ومعالجة، واألعمال التقليدية في المكتبة هي جمع،      

وفي عصر االقتصاد المعرفـي أصـبحت       ،  لمعلومات لتقديم الخدمات للمجتمع   وثائق ا 
 أنها شـاركت فـي ابتكـار المعرفـة           كما ، لتخزين المعرفة اإلنسانية   اًالمكتبات مكان 

  .وأصبحت حلقة ربط مهمة في سلسلة ابتكار المعرفة

ـ  ال بد   و  الجديـدة  اتعوللمكتبات في القرن الواحد والعشرين من مواجهة الموض
ف المعرفـة   تعـر القتـصاد المعرفـي تتعلـق اإلدارة ب        ففي عصر ا   ،إلدارة المعرفة 

تخزينها والتشارك فيها، وذلك لخلـق  وها، استعمالوتصميمها، وتطويرها، وواكتسابها،  
وسيلة للتحول الكامل والمشاركة في المعرفة الضمنية والصريحة والجمع بين الحاالت           

  .الطارئة والقدرة على االبتكار وإيجاد الحلول باستخدام حكمة الفريق

ومنذ أن أصبحت المعرفة القوة القائدة لتطور المجتمع تزايـد انتبـاه المجتمـع              
  . وتزايدت مطالبة األفراد لهذه المعرفة بالتدريج،ومات والمعرفةللمعل

 ذلـك فـإن المعلومـات      فضالً عـن  كل هذا قد قدم بيئة جديدة لتطور المكتبات         
 حتماً فإن المجتمع يتطلب     ، للنظام االقتصادي الحديث   اً مهم اًوالمعرفة أصبحت عنصر  

ـ اًة أصـبحت موضـوع  إدارة مشددة للمعلومات والمعرفة، كما أن إدارة المعرف   اً مهم
 وتتطلب إدارة المعرفة في المكتبات تركيز االهتمام علـى البحـوث            ،يواجه المكتبات 

 التبادل والتشارك في المعرفة     فضالً عن  ،الناجحة وتطوير المعرفة وخلق قاعدة معرفة     
  .ن والعمل على تدريب هذا الفريقومن قبل الفريق في المكتبة بمن فيهم المستفيد
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المـشاركة فيهـا    و،  ة المعرفة تدمج نفسها بالعملية الكاملة لتبادل المعرفة       إن إدار 
 كذلك فإن إدارة المعرفة أصبحت مفتاح القوة القائدة         ،وابتكارها وتطبيقها في المنظمات   
له من رفع   ال بد    هاوتطبيق وإن تنفيذ إدارة المعرفة      ،البتكار المعرفة وتبادلها وتطبيقها   

 وإعادة التنظيم هذه سـوف تكـون        ،ة بتغير أعمال المكتبات   مستوى المنظمات الخاص  
  .)13(عملية من المزج اإلضافي إلدارة أعمال المكتبة مع إدارة المعرفة

سيزداد دور إدارة المعرفة في المكتبات تدريجياً بالترافق مـع نمـو االقتـصاد              
فوق  جديـد فـي اإلدارة يتميـز بـالن      أسـلوب فإدارة المعرفة هي     ه،وتطورالمعرفي  

  : اإلدارة التقليدية من حيث تفوقوبخصائص

ـ إدارة المعرفة في المكتبات يعتمد على إدارة الموارد المختلفة ولكن نواتهـا هـي     1
  .الموارد البشرية

ـ من الموارد األكثر أهمية في نظام إدارة المعرفة المواهب التي تحقـق المعرفـة              2
  .صر االقتصاد المعرفي مركز االهتمام في عتقد أصبحو ،وتنافس المواهب

ـ إن المكتبات في عصر االقتصاد المعرفي يجب عليها مهمـة إلحـاق التـدريب               3
 وذلك لرفع مستوى المعرفـة العلميـة     ،ر المكتبة طالمهني والتعليم مدى الحياة أل    

  .والقدرة على اكتساب المعرفة وابتكارها
  .ة موضوعيةها ذات أهميتعدـ إدارة المعرفة تقدر القيمة اإلنسانية و4
 ، إذْ إنر المكتبة طـ إدارة المعرفة تدور حول توجيه القدرات واإلمكانات المميزة أل         5

  . هي طريقة مهمة لزيادة كفاءة العملاألطرتطوير موارد المعرفة في أذهان 
ـ إن موضوعية إدارة المعرفة في المكتبات تعمل على ترقية ابتكار المعرفة الـذي            6

قتصاد المعرفي نواة مجتمع االيعد.  
 وصلة وصل مهمـة فـي      ،ـ تمثل المكتبات رابطاً أساسياً في سلسلة النظام العلمي        7

  .ابتكار المعرفة
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 من عملية البحث العلمي فـإن عمـل   اً المكتبة أخذت على عاتقها جزء    لما كانت ـ    8
  .المكتبة هو جزء من ابتكار المعرفة

عرفة فالمكتبات تعمل كقنـاة لتوجيـه   ـ يجب أن تنتبه المكتبات للتحول الحاصل للم       9
  .نتائج ابتكار المعرفة إلى قوة مثمرة وعملية

 ،ـ إدارة المعرفة في المكتبات تعزز وتقوي العالقات بين المكتبات مـع بعـضها          10
 وذلك لتقوية شبكة العمل المعرفي واإلسراع فـي تـدفق   ،وبين المكتبة والمستفيد 

  .المعرفة
ة في عصر االقتصاد المعرفي أن تقوم المكتبات بتطوير         ـ إن قاعدة ابتكار المعرف    11

، وبنـاء المكتبـة االفتراضـية،     البحوثوتطبيقها خارج نطاق     هاونقلالمعلومات  
  .وحماية الخاصية الفكرية في العصر اإللكتروني

 وذلـك ألن    ،ة أداة إلدارة المعرفة في المكتبات     نزلـ إن تقنيات المعلومات هي بم     12
 وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات الواسـعة هـي        ،و نقطة البداية  اقتناء المعرفة ه  

  .ها وتقلل من تكلفتهائفرصة القتناء المعرفة ألنها تزيد من سرعة اقتنا
ـ في العصر الحديث من المستحيل إنجاز مهام إدارة المعرفة باالعتماد على ذكاء             13

مـن الممكـن     وقد أصبح    ،األشخاص فقط، ذلك ألن المعرفة تتغير بمضي األيام       
 وبهذا يتم بناء الحاسوبمعرفة العاملين عن طريق شبكات   بربط مصادر المعرفة    

  .شبكات المعرفة في المكتبات

 بمخازن المعرفة فـي     اً ومتجمع اًمن أن يكون متراكم   ال بد   ـ إن اكتساب المعرفة     14
ين  وهنا تكون األفضلية لتكنولوجيا المعلومات في هذا الحقل من التخز          ،المكتبات

المعرفي ليس فقط لتحديد الكمية ولكن ألغراض االسـترجاع والتنظـيم وأمـن             
  .المعلومات

فـي مجـاالت     هاوتبادلـ إن تكنولوجيا المعلومات ضرورية في تطبيق المعرفة         15
  .)13(عديدة فهي توظف كمصدر وأداة االبتكار المعرفة
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  :ـ مدير المعرفةاًثاني
  أـ من يقوم بهذه المهمة؟

 يظنون أن تكنولوجيا المعلومـات هـي      MISم المعلومات اإلدارية    إن جماعة نظ  
الـذين غالبـاً ال      همنفـس أالحل الكامل إلدارة المعرفة، لسوء الحظ أنهم األشـخاص          

 هنـاك  ،يستطيعون تمثيل المعرفة لمنظماتهم وال يفهمون سلوك مستفيدي المعلومـات        
 لكن هناك أيضاً عدد من ،فةعدد من المكتبيين اشتركوا بنشاطات ومشاريع إدارة المعر    

 ومع هذا ،األشخاص البعيدين عن إظهار أي تقدم حقيقي للنشاط المهني في هذا المجال          
أن علـوم المكتبـات تـستطيع     ذلك ،فإن المكتبيين هم أفضل المؤهلين إلدارة المعرفة 

 ىفـضل  وأية مهنة هي ال،كثير من تطبيق أساليب إدارة المعرفة وتكنولوجياتهااكتساب  
 المعلومـات  مختـصي  إن ،المناسبة لتطوير االحتماالت المتكاملة لنظام المعلومـات    و

  .يملكون سابقاً الخبرة في التوسط بين وصل المستفيدين بنظم المعلومات

  :ب ـ اختصاصي المعلومات

نشاطاً يتطلب تعليماً على مـستوى شـهادة        اختصاصي المعلومات   تتضمن مهنة   
 ويلتزم االختصاصيون بالمواصـفات التـي   ،لى منها أو على مستوى أع ،البكالوريوس

يفرضها أو ينشئها مجتمع من األفراد يتشاركون في اهتمامات نظرية أو فنيـة عامـة          
يمكن التمييز بـين اختـصاصي المعلومـات        . ويتفقون على األخالقيات الخاصة بهم    

و المهـتم   وغيره من االختصاصيين الذين قد يشتغلون أيضاً بالبيانات من منطلق أنه ه           
 ومن ثم بالعمليات الفكرية المعرفية المنجزة على البيانات         ،أو المنشغل  بنقل المحتوى    

ويؤكد هذا الوصف أن اختصاصي المعلومات هو المنـشغل    . بواسطة المستفيد النهائي  
)  واالسترجاع لتخزيناالقتناء وا (تناول  ت ثم بعمليات    ،أساساً بالمستفيدين من المعلومات   

   .)13 ( وإرشادهم لإلفادة منها يمكن استخدامها إلعالم األفرادللمواد التي
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  ::النتائج والتوصياتالنتائج والتوصيات
  ::ـ النتائجـ النتائج

  .من أهم سمات عصرنا الحاضر االنفجار المعلوماتي) 1(
للمعلومات أهيمة كبيرة ودور حضاري في خدمة البحث العلمي والمجتمع بكـل            ) 2(

 . البشريةنشاطاته

)3 (تصادية جديدة ومورداً اقتـصادياً يـساعد علـى الـوفرة        المعلومات سلعة اق   تعد
 .االقتصادية

 .السعي المتسارع من قبل الدول المتقدمة لبناء المجتمع المعرفي) 4(

 .وسيلة جديدة لتسويق المعلوماتبوصفها اإلنترنت شبكة دخول ) 5(

 .سعي المجتمعات العربية للحاق بركب التطور المعرفي) 6(

 . لالقتصاد التقليدياً قوياًمنافسبوصفه لمعرفي دخول االقتصاد ا) 7(
 . من االقتصاداً جديداًنمطبوصفه ظهور اقتصاد المعلومات ) 8(

اعتماد البالد على االقتصاد المعرفي بدالً من االقتصاد التقليدي هو السبيل الوحيد            ) 9(
 .لمواجهة تحديات العصر

  ::التوصياتالتوصيات
 أو  إجراء بحوث أكثر حوله سواء عربيـاً      ـ ضرورة االهتمام بدراسة هذا المجال و      1

  .عالمياً
 للدخول إلى اقتـصاد     ـ على المجتمعات العربية البدء بإنتاج المعلومات بشكل كافٍ        2

  .المعرفة
  .من قبل المجتمعات العربيةتعميم ثقافة إدارة المعلومات ـ ضرورة 3
  .صيغ مناسبة إلدارة المعرفة من وضع البدـ 4
 معرفية جيدة تكون حصانة للمجتمعات ضد تحديات العـصر          ـ ضرورة بناء قاعدة   5

  . غيرها الثقافيةسواء االقتصادية أو السياسية أو
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