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:إدارة انًعرفت وإيكانيت تطبيقها وسبم تطىيرها
دراست حانت نهًكتبت انًركزيت في جايعت انسهيًانيت
انًذرس سينــاء شًــال
 قسى انًعهىياث وانًكتباث- كهيـت اآلداب/ انجايعت انًستنصريت
susus47@yahoo.com
:انًهخص
 كالتعرؼ عمى مستكل,ادارة المعرفة في المكتبة المركزية بجامعة السميمانية, يرمي البحث إلى تشخيص كاقع
 النظرم كمنيج دراسة, اتبعت الباحثة المنيج الكثائقي في الجانب.الكعي إلدارة المعرفة لدل العامميف في المكتبة
,  ) مكظفان13 (  كتـ تكزيعو عمى,  اذ تـ اعتماد االستبانة كأداة رئيسة في البحث, الحالة في الجانب العممي

:كخرجت الدراسة بنتائج متعددة اىميا

. )%36(  اذ شكمت نسبة,  عدـ تكافر جية مسؤكلة تعنى باإلشراؼ عمى إدارة المعرفة كتنفيذ عممياتيا.3
 يعد التدريب مف أبرز سبؿ تطكير تطبيؽ إدارة المعرفة في المكتبة مف كجية نظر العامميف مف خالؿ اشتراكيـ.2
.بالدكرات التدريبية
. تكنكلكجيا المعمكمات, جامعة السميمانية, إدارة المعرفة:الكممات المفتاحية

Cognitive management and the possibility of its application and
development: A case study of the central library in Mustansiriya
University
Inst. sienaa shimal
Mustansiriya University /College of arts / Al - Department of
Information and Libraries
Abstract:
The research aims to diagnose the reality of cognitive Management in the Central
Library at the University of Sulaymaniyah, and to identify the level of awareness for the
management of knowledge among workers in the library. The researcher followed the
documentary approach in the theoretical side and the case study method in the practical
side, as has been the adoption of the questionnaire as a key tool in the search was
distributed on (31) employees exited the study results of several most important:
1. The lack of a responsible party means to oversee operations and knowledge
management accounting (16%) .
2. The training is the most prominent ways to develop the application of knowledge
management in the library from the perspective of employees through their participation
in training courses.
Keywords: Cognitive Management, University of Sulaymaniyah, Information
technology.
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اولً /الطار العام لمبحث :
مشكمة البحث:

إف نجاح أية مؤسسة يعتمد عمى مدل مكاكبة إدارتيا لكؿ ما ىك جديد ,فضالن عف قدرتيا ك

امكانيتيا عمى تطبيؽ كتكظيؼ المستحدث منيا في أنشطة المكتبة كي تحصؿ مف خالليا عمى
بقائيا  ,نمكىا ,ككصكليا الى مراكز متقدمة في الخدمات كاالبداع ,ك عمى الرغـ مف ذلؾ لحظت

الباحثة كجكد نقص معرفي لدل العامميف في المكتبة مدار الدراسة ,كضعؼ في االدراؾ لمفيكـ

ادارة المعرفة  ,ككيفية تطبيقيا ,اذ تتحدد مشكمة البحث في الكشؼ عف دكر ادارة المعرفة في

المكتبات الجامعية كماليا مف دكر ميـ كايجابي في االرتقاء بمستكل االداء المعرفي لمعامميف فييا

نحك االفضؿ كذلؾ مف خالؿ االجابة عف التساؤالت االتية:

.3مامستكل فيـ مصطمح ادارة المعرفة لدل مكظفي المكتبة المركزية بجامعة السميمانية ؟
.2ما كاقع ادارة المعرفة كممارسة تطبيقيا في المكتبة ؟

.1ما ابرز المشكالت كالصعكبات التي تكاجييا المكتبة في تطبيؽ ادارة المعرفة ؟
.4ما سبؿ تطكير تطبيؽ إدارة المعرفة في المكتبة المركزية لجامعة السميمانية ؟

.2اىمية البحث :تأتي اىمية البحث مف اىمية المكضكع الذم يتناكلو ,اذ تعد ادارة المعرفة ضركرة
الزمة لجميع المكتبات كمراكز المعمكمات بكصفيا اضخـ حقؿ يمكف استثماره في عصر يعرؼ

باقتصاد المعرفة .اذ جاءت ىذه الدراسة لتساعد ادارة المكتبة عف ادراؾ مفيكـ ادارة المعرفة  ,كفيـ

اعمؽ لتطبيقاتيا مف خالؿ التحميؿ ك التعريؼ بالكاقع الفعمي إلدراؾ العامميف كمدل فيميـ إلدارة
المعرفة كتحميؿ ممارساتيـ الىـ عممياتيا كمف ثـ كضع مقترحات كحمكؿ كبدائؿ كبطريقة تسيـ في

تحقيؽ اىداؼ المكتبة  ,كخدمة المجتمع الجامعي في ظؿ البيئة المعرفية .

.1اىداؼ البحث :في ضكء تحديد مشكمة الدراسة كأىميتيا ؛ فاف اليدؼ الرئيس بشكؿ خاص
يتمثؿ في التعرؼ بكاقع ادارة المعرفة في المكتبة المركزية بجامعة السميمانية ,كبشكؿ عاـ يمكف
تحديد األىداؼ التي يسعى البحث إلى تحقيقيا ,كىي :

 .3تشخيص الكاقع الحالي لممكتبة المركزية بجامعة السميمانية.

.2التعرؼ عمى مستكل الكعي إلدارة المعرفة لدل العامميف في المكتبة.
 .1بياف كاقع ادارة المعرفة ,كممارسة تطبيقيا في المكتبة.

.4تشخيص المشكالت ك المعكقات التي تكاجو ادارة المكتبة لتطبيؽ ادارة المعرفة كممارستيا.
.5معرفة سبؿ تطكير تطبيؽ إدارة المعرفة في المكتبة المركزية لجامعة السميمانية.
 .4حدكد البحث:

أ .الح ػ ػػدكد المكانية :يقتصر البحث عمى المكتبة المركزية بجامعة السميمانية .
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ب .الح ػ ػػدكد الزمانية :تـ جمع بيانات البحث في العاـ الدراسي 2135/2134

ج .الحدكد المكضكعية :ادارة المعرفة في المكتبة المركزية ػ ػ جامعة السميمانية مف خالؿ تحديد
مفيكـ ادارة المعرفة كما يدركيا العاممكف ,كتحديد ممارستيـ ليا.

 .5منيج البحث :تـ استعماؿ المنيج الكثائقي في الجانب النظرم ,كمنيج دراسة الحالة في

الجانب العممي  ,اذ تـ اتباع اسمكب استطالع آراء العامميف في المكتبة المركزية بجامعة
السميمانية .

 .6مجتمع البحث :حددت الباحثة مجتمع الدراسة عمى أف يتككف مف جميع العامميف (ممف

يحممكف شيادة الدبمكـ فأعمى ) في المكتبة المركزية بجامعة السميمانية كالبالغ عددھـ (.)13
 .7ادكات جمع البيانات :تـ االعتماد عمى االدكات أدناه ؛ لغرض جمع البيانات  ,كىي :

أ .االستبانة :تـ اعداد نمكذج االستبانة كتكزعيو عمػى الخبػراء* لبيػاف أرئػييـ مػف حيػث قبػكؿ الفقػرات
كعدميا كاذا كانت ىناؾ فقرات تحتاج الى تعديؿ اك حذؼ اك اضافة  ,ككما مبيف في الممحؽ(.)3

ب .المقابمػػة  :تػػـ اعتمػػاد المقابمػػة الشخصػػية مػػع مػػدير المكتبػػة ألجػػؿ معرفػػة عػػدد المػػالؾ الػػكظيفي
كتخصصػػاتيـ كتحديػػد طبيعػػة خػػدمات المعمكمػػات المقدمػػة كحجػػـ المجمكعػػة المكتبيػػة المت ػكافرة فػػي

المكتبة.

ج .المالحظة :تـ اعتماد المالحظة لمتأكد مف ضماف كمصداقية اإلجابة عف أسئمة االستبانة

د .الكثائؽ كالسجالت :تـ االعتماد عمى السجالت كالكثائؽ الرسمية لممكتبة كفيارسيا كالمصادر
العممية التي تحتكييا

 .8الدراسات الس ػػابقػػة :نعيمة حسف جبر رزكقي

(.)3

رؤية مستقبمية لدكر اختصاصيي المعمكمات

في إدارة المعرفة .مجمة مكتبة الممؾ فيد الكطنية  ,مج  , 9ع.)2114( 2متاح عمى:

http://alyaseer.net

ترمي الكرقة التعريؼ بالمعرفة المطمكب إدارتيا كأنكاعيا كما تبيف عمميات إدارة المعرفة

كمراحؿ تنفيذىا مف أجؿ استشراؼ الدكر المفركض تأديتو مف قبؿ اخصائيك المعمكمات مف

الميارات المطمكب اكتسابيا لمعمؿ ضمف فريؽ إدارة المعرفة .
اما االستنتاجات فكانت اىميا :

أف اإلشكاؿ ال يكمف فيما يقكـ بو اختصاصيي المعمكمات مف عمميات أك ما ينجزه في مراحؿ ,إنما
اإلشكاؿ يقع في نكع المعرفة التي يديرىا .فيك ناجح في إدارة المعرفة الصريحة كينجح في إدارة

* الخبراء :
 .1أ.م.د خلود علي عريبي  /قسن الوعلوهات والوكتبات
 .2أ.م.د أنغام حسين يونس  /قسن الوعلوهات والوكتبات
 .3أ.م.د عالء الذين جويل  /قسن علن النفس
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المعرفة الضمنية بعد تحكيميا إلى معرفة صريحة كلكف يبقى دكره غير كاضح في عممية التحكيؿ
كىي بؤرة العمؿ الحالي إلدارة المعرفة في أية مؤسسة كانت خدمية أك إنتاجية أك تعميمية.

اىـ التكصيات تتمثؿ بػ:

.3التأكيد عمى كرش العمؿ كالدكرات التدريبية لمديرم المؤسسات لتكعيتيـ بدكر اختصاصيي

المعمكمات في التخطيط كالتطكير المعرفي لمؤسساتيـ كإلدراؾ أىميتيـ في المشاركة بمشاريع

البحث كالتطكير ك عمميات اتخاذ الق اررات ك تصميـ المؤسسة كصياغة االحتياجات.

ب .سمراء كحالت

()2

 .تمكيف المعرفة في المنظمة الجزائرية:دراسة ميدانية بمكتبات جامعة

باتنة(.رسالة ماجستير)/اشراؼ نجيبو قمكح .جامعة منتكرم .كمية العمكـ االنسانية ك العمكـ
االجتماعية .قسـ عمـ المكتبات  219 . 2119,ص.

ترمي ىذه الدراسة إلى تعميؽ الفيـ حكؿ حقيقة المعرفة كادارتيا التي تتطمب معرفة بإدارة

تأخذالفرد كالمعرفة الضمنية التي بحكزتو الكجييف لعممة التفكؽ ,مع الكقكؼ عمى كضعية

المنظمةالجزائرية إزاء المعرفة كتمكينيا .تـ اعتماد االستبانة كأداة لمدراسة كتـ تكزيعو عمى عينة

الدراسة البالغ عددىا  366مكظفان.
خرجت الدراسة بنتائج اىميا :

 .3ما يزاؿ االىتماـ باألمكر المادية يطغى عمى تفكير األفراد العامميف بالمكتبات محؿ الدراسة,
كذلؾ عمى حساب االىتماـ بالمعرفة .

 .2أف قمة الكعي بأىمية المعرفة التنظيمية كسبيؿ لتطكير العمؿ المكتبي ليس مف جانب األفراد

العامميف فقط ,بؿ حتى بالنسبة لمقادة الذم يعد ىميـ األكبر إنجاز العمؿ كليس محاكلة تحسينو
كتطكيره.

اما اىـ التكصيات فتتمثؿ ب ػ:
.3نشر الكعي بأىمية المعرفة كالحث عمى تعمميا كتمكينيا كالعمؿ بيا مف أجؿ تممس قيمتيا

الحقيقية في أكساط المكتبات الجامعية لجامعة باتنة.

.2جعؿ العمؿ المكتبي عمالن معر نفيا كحصر المعرفة كتكافر إمكانيات فعالة الكتسابيا مع العمؿ
عمى تكليدىا كتشاركيا كنقميا كمف ثـ تكظيفيا.

ج .سامرة احمد( .)1عمميات االدارة المعرفية كاثرىا في القدرات االبداعية  .مجمة كمية بغداد لمعمكـ
االقتصادية الجامعة العدد _.)2132 (,11ص_255ص.281

يرمي البحث الى تقديـ اطار نظرم في المكضكعيف القدرات االبداعية كاالدارة المعرفية عمى

كفؽ احدث المراجع العممية في ىذا المجاؿ .كتشخيص مستكل عمميات ادارة المعرفة كالقدرات
االبداعية في عمؿ المكتبات محؿ الد ارسة .كاختيرت عينة عمدية مف مديرم كامناء المكتبات
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الجامعية في مدينة بغداد كتـ استخداـ االستبانة كاداة لجمع المعمكمات كبمغ عدد االستبانة

المسترجعة)  ( 40نسخة مف استبانة كقد تكصؿ البحث الى نتائج اىميا :

 .3عدـ بمكغ مستكل المتغيرات المدركسة الى المستكل المطمكب مع كجكد تاثير لعمميات ادارة

المعرفة بالقدرات االبداعية

 .2اكدت النتائج كجكد خمؿ في عمميات تشخيص المعرفة كتكليدىا كخزنيا  .كيمكف القكؿ اف

العينة اكدت كجكد تحديد الىداؼ المعرفة مع قمة عمميات تكليدىا كاف تكزيع كاستخداـ ىذه المعرفة
القميمة يككف بصكرة مقبكلة.

كخرجت بتكصيات كاف ابرزىا :

. 3زيادة اىتماـ االدارات المسؤكلة عف المكتبات المدركسة بالمعرفة كزيادة القدرات المعرفية
لمعامميف في ىذه المكتبات كفسح المجاؿ ليـ لممشاركة في الدكرات التطكيرية ذات العالقة
بالمكتبات.

 . 2تشكيؿ مجمكعات عمؿ لمعامميف في المكتبات تقكـ بعقد لقاءات دكرية كباستخداـ كسيمة

لكصؼ االفكاركذلؾ لتشخيص تكاجد المعرفة التي تحتاجيا مكتباتيـ كتشجيع عمميات االبداع.
مكانة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة :

 .3ركزت الدراسة عمى المكظفيف مف ىـ مف حممة الشيادات الجامعية (الدبمكـ  -الدكتكراة) في
حيف ركزت الدراسات السابقة عمى المدراء في المكتبة .

 .2ركزت الدراسة عمى معرفة مستكل الكعي لدل المكظفيف في المكتبة مع طرح سبؿ لتطكير
كتطبيؽ ادارة المعرفة في المكتبة مدار الدراسة .

ثانياً /الجانب النظري :

.4مفهوم ادارة المعرفة:
فعميا عف المعنى كالمضمكف الذم أجمع
أعطيت إلدارة المعرفة عدة تعريفات لكنيا ال تخرج ن
عميو جميع مف قاـ بتعريفيا كلكف بكممات مختمفة كنعرض بعض ىذه التعريفات :فقد عرفيا عبد

المطيؼ محمكد بأنيا" :عبارة عف العمميات التي تساعد المنظمات عمى تكليد كالحصكؿ عمى

المعرفة ,اختيارىا كتنظيميا كاستخداميا كنشرىا كتحكيؿ المعمكمات اليامة كالخبرات التي تمتمكيا
المنظمة التي تعد ضركرية لألنشطة اإلدارية المختمفة كاتخاذ الق اررات كحؿ المشكالت كالتعمـ

كالتخطيط االستراتيجي" )4(.كعرفيا كركس  )5( Crossبأنيا " :نظاـ تكليد مزدىر كبيئة تعمـ

مف شأنيا تشجيع كتكليد كؿ مف المعرفة الشخصية ك المعرفة النظمية ,كتجميعيا ,كاستخداميا

كاعادة استخداميا سعيا كراء قيمة جديدة لألعماؿ" .كعرفيا محمكد عكاد الزيات بأنيا " )6( :الجيد
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المنظـ الكاعي المكجو مف قبؿ منظمة أك مؤسسة ما مف أجؿ التقاط كجمع كتصنيؼ كتنظيـ كخزف
كافة أنكاع المعرفة ذات العالقة بنشاط تمؾ المؤسسة كجعميا جاىزة لمتداكؿ كالمشاركة بيف أفراد

كأقساـ ككحدات المؤسسة بما يرفع مستكل كفاءة اتخاذ الق اررات كاألداء التنظيمي" ,اما قنديمجي()7

فقد عرفيا تعريفان شامالن تـ استخمصو مف عدة تعريفات مف مجاالت متعددة بأنيا المصطمح

المعبر عف العمميات كاألدكات كالسمككيات التي يشترؾ في صياغتيا كأدائيا المستفيديف في

المنظمة ,الكتساب كتكزيع المعرفة لتنعكس الى اعماؿ لمكصكؿ الى أفضؿ التطبيقات بقصد

المنافسة طكيمة األمد.

.2اهمية إدارة المعرفة:
تتضح اىمية ادارة المعرفة مف خالؿ ما يأتي

)8(:

 .3تعد إدارة المعرفة فرصة كبيرة لممنظمات لتخفيض التكاليؼ كرفع مكجكداتيا الداخمية لتكليد

اإليرادات الجديدة

 .2تعد عممية نظامية تكاممية لتنسيؽ أنشطة المنظمة المختمفة في اتجاه تحقيؽ أىدافيا

 .1تعزز قدرة المنظمة لالحتفاظ باألداء المنظمي المعتمد عمى الخبرة كالمعرفة ,كتحسينو
.4تعد إدارة المعرفة أداة المنظمات الفاعمة الستثمار رأس الماؿ الفكرم .

 .5تسيـ في تحفيز المنظمات لتجديد ذاتيا كمكاجية التغيرات البيئية غير المستقرة.

 .6تتيح ادارة المعرفة لممنظمة تحديد المعرفة المطمكبة ,كتكثيؽ المتكافر منيا كتطكيرىا كالمشاركة
بيا كتطبيقيا ك تقييميا.

 .7تعد اداة تحفيز لممنظمات لتشجيع القدرات االبداعية لمكاردىا البشرية لخمؽ معرفة جيدة

كالكشؼ المسبؽ عف العالقات غير المعركفة كالفجكات في تكقعاتيـ.

 .8تدعـ الجيكد لالستفادة مف جميع المكجكدات المممكسة كغير المممكسة بتكافر إطار عمؿ

لتعزيز المعرفة التنظيمية.

 .9تعد أداة تحفيز لممنظمات لتشجيع القدرات اإلبداعية لمكاردىا البشرية لخمؽ معرفة جيدة.

 .31تسيـ في تعظيـ قيمة المعرفة ذاتيا عبر التركيز في المحتكل.
.1اهداف ادارة المعرفة :
تيدؼ ادارة المعرفة الى تحقيؽ اآلتي :

()9

 .3أسر المعرفة مف مصادرىا كخزنيا كاعادة استعماليا.
.2جذب رأس الماؿ الفكرم أكبر لكضع الحمكؿ لممشكالت التي تكاجو المنظمة.
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 .1خمؽ البيئة التنظيمية التي تشجع كؿ فرد في المنظمة عمى المشاركة بالمعرفة لرفع مستكل

معرفة اآلخريف.

 .4تحديد المعرفة الجكىرية ككيفية الحصكؿ عمييا كحمايتيا.
 .5إعادة استخداـ المعرفة كتعظيميا.
.6بناء إمكانات التعمـ كاشاعة ثقافة المعرفة كالتحفيز لتطكيرىا كالتنافس مف خالؿ الذكاء البشرم.
. 7التأكد مف فاعمية تقنيات المنظمة كمف تحكيؿ المعرفة الضمنية الى معرفة ظاىرة كتعظيـ العكائد
مف الممكية الفكرية عبر استخداـ االختراعات ك المعرفة التي بحكزتيا ك المتاجرة باالبتكارات.

 .8تحكؿ المنظمات مف االقتصاد التقميدم إلى االقتصاد العممي الجديد (اقتصاد المعرفة) ,كتعمؿ
كشبكة لألنشطة ,حيث تسيـ في التحكيؿ نحك الشبكات االقتصادية الكاسعة كالتجارة اإللكتركنية.
 .9انيا تعمؿ عمى جمع األفكار الذكية مف الميداف ,كتسيـ في نشر أفضؿ الممارسات في

الداخؿ.

.31تيدؼ إلى اإلبداع كالتكيؼ لالضطراب كالتعقيد البيئي كالتنظيـ الذاتي كالذكاء كالتعمـ.
 .33خمؽ القيمة لألعماؿ مف خالؿ التخطيط ليا كادارة كتطكير العامميف كادارة الزبائف كتقييـ
االنتاج.
.0تطبيق إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات:
إف نجاح المكتبات يعتمد عمى قدرتيا مف االنتفاع كاالستفادة مف معمكمات كمعرفة مكظفييا

مف اجؿ خدمة احتياجاتيا كاحتياجات المستفيديف بنحك أفضؿ ,حيث تعد معرفة كخبرات مكظفي
المكتبة أحد األصكؿ كالممتمكات القيمة لممكتبة كالتي يجب النظر إلييا بشيء مف التقدير

كاالىتماـ( .)31كلعمو مف المناسب ىنا أف نشير إلى أنو كفي السنكات القميمة الماضية اىتـ االتحاد
الدكلي لجمعيات المكتبات (افال) بإدارة المعرفة كتطبيقاتيا في المكتبات  ,حيث انشأ االتحاد قسـ

خاص عاـ  2111بمسمى " قسـ إدارة المعرفة" كمف أىـ أىدافو(:)33
.3دعـ ثقافة تطبيؽ إدارة المعرفة في بيئة المكتبات كالمعمكمات.

.2عمؿ إطار دكلي لالتصاؿ الميني كفيـ طبيعة كأىمية إدارة المعرفة.
 .1تتبع تطكرات إدارة المعرفة كالتعريؼ بتطبيقاتيا العممية في المكتبات.
كمف الميـ جدان أف تككف في المكتبة سياسة إلدارة المعرفة كأف تككف كاضحة كمفيكمة جيدان مف

المكظفيف ,ألف مثؿ ىذه السياسة ستكضح لممكظفيف أم أنكاع المعرفة تحتاجيا المكتبة إلدارتيا
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كالمشاركة فييا ,كما يفيد ذلؾ أيضا في أف تقكـ المكتبة بخزف كاتاحة المعرفة كالمعمكمات

الصحيحة كالالزمة إلفادة المكظفيف كالمكتبة منيا(.)32

.4المتطمبات الالزمة لتطبيق إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعمومات:
يتطمب تطبيؽ إدارة المعرفة في المكتبات تييئة بيئة المنظمة لمكصكؿ إلى أقصى استفادة

ممكنة مف المعرفة ,بحيث تككف بيئة مشجعة عمى اإلدارة الفعالة لممعرفة كاف مثؿ ىذه البيئة
تتطمب تكافر العناصر كالمتطمبات اآلتية:

()31

.3الثقافة التنظيمية :يقصد بيا الثقافة التي تشجع كتحث عمى العمؿ بركح الفريؽ كتبادؿ األفكار
كمساعدة اآلخريف ,كالقدكة كالمثؿ األعمى لمقيادة الفعالة التي تعتني بالمعرفة كالعكامؿ التي تساعد

كتحفز عمى تبنى مفيكـ إدارة المعرفة ,كما تكجد عكامؿ تؤثر سمبان في تبنى المنظمة إلدارة

المعرفة ,كلذلؾ ينبغي التخمص منيا أكالن قبؿ محاكلة إدخاؿ ىذا المفيكـ في المنظمة مثؿ االعتقاد
بأف معرفة األفراد نفسيـ ال قيمة ليا  ,كعدـ فيـ المعنى الحقيقي إلدارة المعرفة.

 .2القيادة التنظيمية ومدير المعرفة :تتطمب إدارة المعرفة في المكتبات نمطان غير عادم

مف القيادة يتمكف مف قيادة اآلخريف ,كالتأثير فييـ كتحفيزىـ كاالستفادة مف المعرفة المكجكدة لتحقيؽ
أعمى مستكيات مف الفاعمية كاإلنتاجية في المكتبات ,لذا يتكجب عمى المكتبات كمراكز المعمكمات
الراغبة في تبني إدارة المعرفة ,استحداث مسمى لكظيفة تعنى بإدارة المعرفة داخؿ المكتبة أك

المركز .كم ف ثـ  ,فاف دكر قائد المعرفة دكر مركب متعدد الكجكه ,يتضمف القياـ بالمياـ

التالية(:)34

أ .الدفاع عف المعرفة ,فالتغيرات طكيمة األمد المتعمقة بالثقافة التنظيمية ,كسمككيات األفراد المتعمقة

بالمعرفة ,ىي أمر ضركرم ,كىذه التغيرات تتطمب دفاعا قكيا كمستداما.

ب .تصميـ البنية التحتية لممعرفة كتنفيذىا  ,كمراقبتيا ,بما يشممو ذلؾ مف المكتبات ,كقكاعد
المعرفة ,كشبكات المعرفة ,كمراكز البحكث ,كالبنية المنظمة المستندة إلى المعرفة.
ج .إدارة العالقات مع مزكدم المعمكمات كالمعرفة الخارجيف (شركات قكاعد البيانات أك الشركاء

األكاديميكف) كمناقشة العقكد المتعمقة بالعمؿ معيـ كالتفاكض حكليا.

د .قياس كادارة قيمة المعرفة بكاسطة التحميؿ المالي التقميدم كغيره مف أساليب القياس.
ق .قيادة تطكير استراتيجة المعرفة ,أم تركيز مكارد المنظمة في نمط المعرفة الذم تحتاجو

المنظمة مف أجؿ إدارة عمميات المعرفة .
ك .بناء ثقافة المعرفة في المنظمة.
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 .1تقنية المعمومات :إف لتقنية المعمكمات دكر ميـ في تطكير كتنمية المنظمات ,مف خالؿ تكافر
المعمكمات المناسبة في الكقت المناسب ,كدعـ عممية اتخاذ القرار كتحسينيا  ,كتنشيط حركة

االتصاالت بالمنظمة .كتكفر تكنكلكجيا المعمكمات الحديثة إلدارة المعرفة كفضالن الكثير مف
اإلمكانيات مثؿ :شبكة المعمكمات ,كالشبكة الداخمية  ,كبرنامج التصفح  ,كمخازف البيانات,

كمصفاة البيانات ,مما يسيؿ كيسرع مف إدارة المعرفة في المنظمات ,كما يجب أف ينظر لمحتكيات
نظاـ إدارة المعرفة كأصؿ ثابت لكؿ منظمة ,كىك ال يتـ ابتكاره أك صنعو كتنميتو لغرض معيف,

كلكف يجب أف يبقى كأساس لكؿ منظمة ,مع األخذ في االعتبار أنو يجب أف يحقؽ مكاصفات

معينة في الجكدة ,كالحداثة ,كالعمكمية ,كالشمكلية ,يناسب التغيرات كالتطكرات ,السيكلة في

االستعماؿ مف قبؿ العامميف كميـ ( ,)35كمف أجؿ إدارة المعرفة بفاعمية ككفاءة ,فقد تـ تصميـ نظـ
خاصة بإدارة المعرفة ,تيدؼ إلى جمع المعمكمات ,كتخزينيا ,كاسترجاعيا ,كنقميا ,كبحيث تعمؿ

ىذه الكظائؼ مع بعضيا بشكؿ متكامؿ.

 .4القوى البشرية :تمثؿ القكل البشرية الكادر البشرم الذم يقكـ بكافة أعماؿ المكتبة كيعد أحد
أىـ المكارد التي تعتمد عمييا المكتبات الجامعية في البقاء كاالستمرار كالتطكر كالتكسع .إذ يعد كؿ
عامؿ مف العامميف في المكتبة عنصر نجاح أك فشؿ لممكتبة ,حيث أف المكتبات الجامعية التي

تسعى لتحقيؽ التميز كالنجاح إنما ىي المكتبات التي تخمؽ كتبني كاد انر بشريأن
متميز ك متخصصان
ان

مف خالؿ التدريب كالتأىيؿ كالتطكير المستمر .اف تنمية المكارد البشرية مف خالؿ زيادة المعرفة

كالميارات كالقدرات لدل العامميف في المجاالت المختمفة لرفع مستكل كفاءة األداء ,حيث يعد

التعمـ أحد أدكات تنمية العنصر البشرم كخمؽ القكل البشرية الحكيمة القادرة عمى االبتكار كاإلبداع
كالتأثير

)36(.

ثالثاً /الجانب العممي:

.4المكتبة المركزية في جامعة السميمانية :

أ.التأسيس  :أسست المكتبة المركزية في عاـ  3968متزامنة مع تأسيس جامعة السميمانية إلتماـ
برامج التعميـ العالي في تنمية الدراسات كالبحكث  ,كفي عاـ  3983نقمت مع الجامعة بأقساميا

كككادرىا إلى مدينة اربيؿ .كبعد  2111تـ إعادة تأسيس جامعة السميمانية مرة ثانية بقرار مف
برلماف إقميـ كردستاف  ,كمعيا افتتحت المكتبة بمساندة المنظمات كالجمعيات كالييئات في داخؿ

البمد كخارجو في تزكيد المكتبة بمصادر عممية متنكعة كمختمفة

)37(.

تقدـ المكتبة خدماتيا

لممستفيديف كالباحثيف طيمة أياـ األسبكع كالمتمثمة بخدمة االعارة  ,خدمة المراجع ,خدمة االنترنت
,خدمة االستنساخ فضالن عف المكتبة االفتراضية ).( IVSL
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ب .المالك الوظيفي :يعمؿ في المكتبة ( )49مكظؼ تتفاكت اختصاصاتيـ ك مؤىالتيـ بيف حممة
الشيادة االبتدائية كحممة شيادة الدكتكراه** ,ككما مبيف في الجدكؿ (.)3
الجدول ()4

يبين التحصيل الدراسي لممالك الوظيفي
االخزصبص انؼهًٙ
انزخصصبد االخرٖ
ػهى انًؼهٕيبد ٔانًكزجبد
5
7
1
57
51

انزذصٛم انذراصٙ
انذكزٕراِ
انجكبنٕرٕٚس
انذثهٕو
االػذادٚخ
انًزٕصطخ
االثزذائٛخ
انًجًٕع

50

االػذادٚخ – فًب ادَٗ

5
7
0
55

51

ج .المجموعة  :تضـ المكتبة عددان مف الكتب ك الدكريات ك الرسائؿ الجامعية ك الكتب المرجعية
كما مبيف في الجدكؿ ( ,)2اذ تـ تنظيـ المجمكعة عمى كفؽ نظاـ تصنيؼ ديكم العشرم باالعتماد

عمى مكسكعة التصنيؼ العشرم لمحمد عكض العايدم  2111الى جانب تعديؿ نظاـ تصنيؼ

ديكم العشرم لمكتب الكردية  , 3978فضال عف اف المكتبة تستخدـ نظاـ ككىا اآللي ))Koha

منذ عاـ .2131

الجدول ()4

يبين أنواع مصادر المعمومات الموجودة في المكتبة المركزية _ جامعة السميمانية
إَٔاع يصبدرانًؼهٕيبد

انهغخ انؼرثٛخ

انهغخ انكردٚخ

انكزت
انًجالد ٔ انصذف
انرصبئم انجبيؼٛخ
األقراص نًكزُزح
انًجًٕع

50971
1512
1112
-

50171
7257
011
5577
-

انهغخ
االَكهٛزٚخ
50775
1525
7711
-

انهغخ
انفبرصٛخ
577
-

نغبد اخرٖ

انؼذد

1017
117
9
-

11515
51170
2171
5577
01229

د .أقسام المكتبة :
 .3قسـ التزكيد
االنترنت

 .2قسـ الفيرسة كالتصنيؼ  .1قسـ اإلعارة

 .7قسـ الرسائؿ الجامعية  .8قسـ المكاد السمعية كالبصرية .9قسـ التجميد كالصيانة

 . 31قسـ المالية .33الذاتية(االدارية).

**

 .4قسـ المراجع

 .6قسـ

هقابلة هع هساعذ أهين عام الوكتبة الوركزية في جاهعة السليوانية بتاريخ 2114/12/14
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 .4تحميل أسئمة الستبانة:

اولً .معمومات عامة :

تـ تكزيع مجتمع الدراسة حسب ( الجنس  ,الشيادة  ,التخصص العممي ,عدد سنكات الخدمة

في المكتبة ) كبمغ عددىـ (  ) 13مكظفان  ,كفي ضكء اإلجابات التي تـ الحصكؿ عمييا مف عينة
الدراسة يمكف استعراض خصائص أفراد العينة التي تمثمت في الفقرة األكلى باالستمارة كيمكف

كصؼ ىذه الخصائص مبينا النسب المئكية كاألتي :

أ .الجنس :يحتؿ الذككر نسبة ( )%84مف المكظفيف نسبة إلى االناث ) ,( %36كىي نسبة
متفاكتة.ككما مبيف في الجدكؿ (.)4
الجدول ()0
يبين جنس الموظفين الموجودة في المكتبة المركزية _ جامعة السميمانية
جُش انًٕظف
ركر
اَضٗ
انًجًٕع

انُضجخ انًئٕٚخ
%51
%52
%577

انؼذد
12
1
75

ب .الشهادةالعممية :يتضح مف خالؿ االستبانة اف  25مكظفان يحممكف شيادة الدبمكـ كيشكمكف
نسبة (,)%83اما الذيف يحممكف شيادة البكالكريكس فبمغ عددىـ  5مكظفيف كبنسبة ( , )%36
في حيف بمغ عدد الذيف يحممكف شيادة الدكتكراه مكظؼ كاحد بدرجة مدير المكتبة.
الجدول ()4

يبين الشهادة العممية لمعاممين بالمكتبة
الشهادة العلمية
انذثهٕو
انجكبنٕرٕٚس
انذكزٕراِ
انًجًٕع

النسبة المئوية
%55
%52
%7
%577

العدد
11
1
5
75

ج .الختصاص العممي  :يتضح مف الجدكؿ ادناه اف نسبة( )%55ىـ مف المتخصصيف في عمـ
عمميا في المكتبة ,في حيف بمغ عػدد
المعمكمػػات ك المكتبات  ,كىذا يشير الى كجكد ككادر مؤىمة ن
المكظفيف في التخصصات االخرل (.)%45
الجدول ()4
يبين الختصاص العممي لمموظفين بالمكتبة
انؼذد
50
51
75

االخزصبص
ػهى انًؼهٕيبد ٔ انًكزجبد
انزخصصبد الخرٖ
انًجًٕع
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د .سنوات الخدمة في المكتبة :يتضح مف نتائج استبانة المكظفيف في المكتبة المذيف تتراكح سنكات
الخبرة لدييـ مف  5-3سنكات قد بمغ عددىـ ( )39كبنسبة(,)%63اما العامميف الذيف تتراكح
خدمتيـ مف  21سنة فأكثر فقد كانت نسبتيـ ( . )%22ككما مكضح في الجدكؿ ادناه.
الجدول ( )0
يبين سنوات الخدمة لمموظفين في المكتبة
صُٕاد انخذيخ

انؼذد

انُضجخ انًئٕٚخ

1-5
57-2
51-55
17-52
 -17فًب اكضر
انًجًٕع

59
1
1
5
0
75

%25
%0
%0
%7
%11
%577

ثانياً /ادراك العاممين بالمكتبة لمفهوم ادارة المعرفة:
يبيف الجدكؿ ( )8أف مستكل إدراؾ العامميف الدارة المعرفة في المكتبة المركزية بجامعة

السميمانية يتركز في (انيا ادارة تيتـ بالعنصر البشرم كتؤمف بأنو ميـ لتحقيؽ التميز كتطكير
خدمات المكتبة) كبنسبة (,)%36تمييا العبارة التي تؤكد انيا ( اسمكب حديث لتبادؿ االراء كاالفػكار

كالعمؿ الجماعي) كبنسبة ( .)%35في حيف حصمت العبارتيف (فمسفة ادارية تيدؼ الى تغيير في
تفكير العامميف نحك االدارة كفي تفكير االدارة نحك العامميف) ك(عممية تكليد المعرفة كاكتسابيا

كتخزينيا كاستخداميا لتحقيؽ اىداؼ المكتبة) عمى اقؿ نسبة بكاقع (.)%9
الجدول ()4
ادراك العاممين لمفهوم إدارة المعرفة
ادراك انؼبيه ٍٛثبنًكزجخ نًفٕٓو ادارح انًؼرفخ
ادارح رٓزى ثبنؼُصر انجشر٘ ٔرؤيٍ ثأَّ يٓى نزذقٛق انزًٛز ٔرطٕٚر خذيبد انًكزجخ
اصهٕة ادار٘ دذٚش نزجبدل االراء ٔاالفـكبر ٔانؼًم انجًبػٙ
إدارح انًؼرفخ صًخ نإلدارح انذذٚضخ
رٕجّ ادار٘ جذٚذ ٓٚذف انٗ ارظبء انًضزفٛذ ٍٚثبنذرجخ االٔنٗ
ٚزى انُظر إنٗ إدارح انًؼرفخ ػهٗ أَٓب إدارح انًؼهٕيبد.
انذيج ث ٍٛانًؼرفخ ٔخجرح انؼبيهٔ ٍٛانزقُٛبد انًزٕفرح ف ٙانًكزجخ
فهضفخ ادارٚخ رٓذف انٗ رغٛٛرف ٙرفكٛر انؼبيهَ ٍٛذٕ االدارح ٔف ٙرفكٛر االدارح َذٕ
انؼبيهٍٛ
ػًهٛخ رٕنٛذ انًؼرفخ ٔاكزضبثٓب ٔرخزُٓٚب ٔاصزخذايٓب نزذقٛق اْذاف انًكزجخ
انًجًٕع

انزكرار

انُضجخ انًئٕٚخ

19
10
12
11
11
15
52

%52
%51
%51
%57
%51
%51
%9

52
551

%9
%577

ثالثاً /تطبيق ادارة المعرفة في المكتبة:
يتبيف مف الجدكؿ ( )9أف أبرز المجاالت المتعمقة بكاقع تطبيؽ إدارة المعرفة في المكتبة

تتمثؿ في( اف المكتبة تتيح لمعامميف فرص التعاكف كالعمؿ بركح الفريؽ) كبنسبة ( , )%39تمييا
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الفقرة المتعمقة بػ ػ ( يتكفر لممكتبة مكقع عمى شبكة االنترنت ككسيمة معرفية ك التكاصؿ بيف

المستفيديف كالعامميف ) اذ بمغت نسبتيا ( ,)%36في حيف اف مجاؿ التطبيؽ الخاص بالفقرة

(تحرص إدارة المكتبة إلى تطكير العامميف مف خالؿ الدكرات التدريبية ) ك الفقرة(تعمؿ ادارة
المكتبة عمى حصر كتكثيؽ معارؼ كخبرات العامميف بحيث تسيـ في حؿ المشكالت التي تكاجييا

المكتبة كجعميا متاحة لالستخداـ ) حصمتا عمى اقؿ نسبة (.)%8
الجدول ()3
تطبيق ادارة المعرفة

انزكرار

انُضجخ
انًئٕٚخ

11
17
59
59
57
55
57

%59
%52
%51
%51
%57
%9
%5

57
512

%5
%577

يجبالد رطجٛق ادارح انًؼرفخ ف ٙانًكزجخ يٍ خالل :
رزٛخ انًكزجخ نهؼبيه ٍٛفرص انزؼبٌٔ ٔانؼًم ثرٔح انفرٚق
ٚزٕفر نهًكزجخ يٕقغ ػهٗ شجكخ االَزرَذ كٕصٛهخ يؼرفٛخ ٔ انزٕاصم ث ٍٛانًضزفٛذٔ ٍٚانؼبيهٍٛ
رذرص انًكزجخ ػهٗ اصزقطبة انؼبيه ٍٛانًؤْه ٍٛنهذصٕل ػهٗ يبًٚزهكَّٕ يٍ انًؼرفخ
رٕفٛر يٛزاَٛخ يُبصجخ نذػى يشبرٚغ إدارح انًؼرفخ
رشبرك إدارح انًكزجخ انؼبيه ٍٛف ٙارخبر انقراراد ٔرذذٚذ انزٕجٓبد ٔانخطط انًضزقجهٛخ
رذػى االدارح األفكبر اإلثذاػٛخ ٔرؼزُ ٙثبنكفبءاد
رؼًم ادارح انًكزجخ ػهٗ دصر ٔرٕصٛق يؼبرف ٔخجراد انؼبيه ٍٛثذٛش رضٓى ف ٙدم انًشكالد
انز ٙرٕاجٓٓب انًكزجخ ٔجؼهٓب يزبدخ نالصزخذاو
رذرص إدارح انًكزجخ إنٗ رطٕٚر انؼبيه ٍٛيٍ خالل انذٔراد انزذرٚجٛخ
انًجًٕع

رابعاً /المعوقات التي تواجه تطبيق ادارة المعرفة:

مف الجدكؿ رقـ ( )31يتضح كجكد بعض المعكقات التي تكاجو تطبيؽ ادارة المعرفة في

المكتبة مف كجية نظر العامميف عينة الدراسة ككاف ابرزىا (عدـ تكافر كحدة تنظيمية تعني

باإلشراؼ عمى إدارة المعرفة) كبنسبة ( ,)%37يمييا(ضعؼ اىتماـ االدارة بتنمية معارؼ كميارات
العامميف) اذ شكمت نسبة (.)%36اذ اف عدـ كجكد جية مسؤكلة تعد مف اىـ المعكقات التي
تحكؿ دكف تطبيؽ ادارة المعرفة بدرجة كبيرة.

الجدول ()44
المعوقات التي تواجه تطبيق ادارة المعرفة
انًؼــٕقـــبد
ػذو ٔجٕد ٔدذح رُظًٛٛخ رؼُ ٙثبإلشراف ػهٗ إدارح انًؼرفخ
ظؼف اْزًبو االدارح ثزًُٛخ يؼبرف ٔيٓبراد انؼبيهٍٛ
اَخفبض يضزٕٖ يشبركخ انؼبيه ٍٛف ٙصُغ انقراراد
شٕٛع صقبفخ ادزكبر انًؼرفخ
رجبْم انًكزجخ نالفكبر ٔانذهٕل انزٚ ٙقزردٓب انؼبيهٌٕ
ظؼف االصزفبدح يٍ انٕصبئم انزكُٕنٕجٛخ ف ٙجًغ ٔرجبدل انخجرح ث ٍٛانؼبيهٍٛ
َذرح انؼبيه ٍٛانًخزص ٍٛف ٙإدارح انًؼرفخ
ظؼف ركٛف ٔ رأقهى انؼبيه ٍٛيغ ثٛئخ انؼًم
انًجًٕع

044

انزكرار
11
17
15
59
55
52
57
57
511

انُضجخ انًئٕٚخ
%50
%52
%51
%57
%51
%55
%9
%0
%577

يجهت األستار

انعذد – 222انًجهذ انثاني نسنت 2028و 2219 -هـ

خامساً /سبل تطوير تطبيق ادارة المعرفة في المكتبة :
يتضح مف الجدكؿ ( )33أف أبرز سبؿ تطكير تطبيؽ إدارة المعرفة في المكتبة المركزية
بجامعة السميمانية تتمثؿ في ( :العمؿ عمى تطكير الكادر المكتبي مف خالؿ تفعيؿ التدريب)

كبنسبة (  )%39ك

( العمؿ عمى نشر ثقافة إدارة المعرفة بيف العامميف )اذ شكمت نسبة

( )%37فضالن عف (استحداث كحدة خاصة بإدارة المعرفة تكضع ضمف الييكؿ التنظيمي إلدارة

المكتبة) كبنسبة (  , )%35كمما سبؽ يتضح اف نجاح تطبيؽ إدارة المعرفة في المكتبة يتطمب

استحداث كحدة خاصة بإدارة المعرفة لتعزيز الجانب المعرفي لمعامميف فضالن عف نشر ثقافة إدارة

المعرفة بيف العامميف األمر الذم يدفعيـ نحك اإلبداع في أعماليـ.
الجدول ()44
سبل تطوير تطبيق ادارة المعرفة
صجم رطٕٚر رطجٛق ادارح انًؼرفخ

انزكرار

انؼًم ػهٗ رطٕٚر انكبدر انًكزج ٙيٍ خالل رفؼٛم انزذرٚت
اصزذذاس ٔدذح خبصخ ثئدارح انًؼرفخ رٕظغ ظًٍ انٓٛكم انزُظ ًٙٛإلدارح انًكزجخ
َشر صقبفخ إدارح انًؼرفخ ث ٍٛانؼبيهٍٛ
اربدخ انفرصخ نهؼبيه ٍٛنٛطٕرٔا قذرارٓى ثًب ٕٚاكت يزطهجبد انؼصر انًؼرفٛخ ػٍ طرٚق
االصزؼبَخ ثبنزكُٕنٕجٛب انذذٚضخ
رفٕض إدارح انًكزجخ ثؼط انًٓبو نهؼبيه ٍٛثًب ٚضبْى ف ٙرفغ يضزٕٖ انخجرح ٔانًؼرفخ نذٓٚى
انزٕاصم ث ٍٛإدارح انًكزجخ ٔانؼبيه ٍٛنزفٓى ٔجٓبد انُظرٔرجبدل االفكبر
رٕفٛر يضزٕٖ يٍ انضقخ انزفبْى ث ٍٛانؼبيه ٍٛف ٙثٛئخ انؼًم ثبنًكزجخ
رشبرك إدارح انًكزجخ انؼبيه ٍٛف ٙارخبر انقراراد ٔرذذٚذ انزٕجٓبد ٔانخطط انًضزقجهٛخ
انًجًٕع

77
10
11
17

انُضجخ
انًئٕٚخ
%59
%50
%51
%57

55
51
51
55
510

%51
%9
%5
%0
%577

رابعاً /النتائج والتوصيات:
أ .النتائج:
.3إف  26مف فردان عينة الدراسة يمثمكف نسبة (( :84مف إجمالي أفراد عينة الدراسة مف الذككر.

 .2إف  25مف فردان عينة الدراسة يمثمكف نسبة (( : 83مف إجمالي أفراد عينة الدراسة مؤىميـ

العممي) الدبمكـ) ,كىـ األغمبية مف أفراد عينة الدراسة.

.1إف  39مف فردنا عينة الدراسة يمثمكف نسبة (( :63مف إجمالي أفراد عينة الدراسة عدد

سنكات خبرتيـ ( 5 -3سنة ) كىـ األغمبية مف أفراد عينة الدراسة.

.4إف  37مف فردان عينة الدراسة يمثمكف نسبة ) ( : 55مف إجمالي أفراد مجتمع الدراسة مف

المتخصصيف في عمـ المعمكمات ك المكتبات ,كىـ األغمبية مف أفراد مجتمع الدراسة.

 .5يتركز مستكل إدراؾ العامميف إلدارة المعرفة في المكتبة المركزية بجامعة السميمانية في اف
االدارة تيتـ بالعنصر البشرم كتؤمف بأنو ميـ لتحقيؽ التميز كتطكير خدمات المكتبة كبنسبة
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(,)% 36تمييا العبارة التي تؤكد انيا اسمكب حديث لتبادؿ االراء كاالفػكار كالعمؿ الجماعي كبنسبة
(.)%35مما يدؿ عمى االستفادة مف الخبرات عف طريؽ العمؿ بركح الفريؽ.

 .6إف أبرز المجاالت المتعمقة بكاقع تطبيؽ إدارة المعرفة في المكتبة تتمثؿ في اف المكتبة تتيح

لمعامميف فرص التعاكف كالعمؿ بركح الفريؽ كبنسبة ( , )%39تمييا الفقرة الخاصة ب ػ يتكفر لممكتبة

مكقع عمى شبكة االنترنت ككسيمة معرفية ك التكاصؿ بيف المستفيديف كالعامميف اذ بمغت نسبتيا

(.)%36

 .7عدـ تكافر جية مسؤكلة تعنى باإلشراؼ عمى إدارة المعرفة كتنفيذ عممياتيا اذ شكمت نسبة

(. )%37

 .8ضعؼ اىتماـ االدارة بتنمية معارؼ كميارات العامميف المعكقات التي تكاجو تطبيؽ ادارة

المعرفة في المكتبة اذ شكمت بنسبة (.)%36
ب .التوصيات:

.3انشاء كحدة خاصة بإدارة المعرفة تكضع ضمف الييكؿ التنظيمي لممكتبة تككف ميمتيا تنظيـ
عمميات إدارة المعرفة كتنفيذىا كمتابعتيا

 .2العمؿ عمى تكعية العامميف بماىية إدارة المعرفة كعممياتيا كدكرىا في تحسيف اداءىـ مف خالؿ
عقد الندكات كالمحاضرات ككرش العمؿ كالدكرات التدريبية.

 .1اعتماد برامج التدريب المستمر لمعامميف مف خالؿ المشاركة في الدكرات التطكيرية في
اختصاصيي المكتبات ك الحاسبات.

 . 4دعـ ركح االبداع لدل العامميف كاالستفادة مف ارائيـ ك افكارىـ مف خالؿ مساعدتيـ عمى
تطبيؽ افكارىـ االبداعية .

.5استقطاب العامميف المتخصصيف في عمـ المكتبات ك المعمكمات لمعمؿ في المكتبة بما يعزز

الرصيد المعرفي لممكتبة .

.6السماح لمعامميف بالمشاركة في اتخاذ الق اررات كالسيما الكفاءات كذكم الخبرة مف المتخصصيف

مكتبيان.

.7خمؽ مستكل مف الثقة ك التفاىـ بيف العامميف في بيئة العمؿ بالمكتبة.
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