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 صدق هللا العظيم

 إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك... وال يطيب النهار إال بطاعتك...

 بذكرك... وال تطيب آلاخرة إال بعفوك... وال تطيب اللحظات إال 

 برؤيتك...وال تطيب الجنة إال 

 فالحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

 ملسو هيلع هللا ىلصوالصالة والسالم على من ال نبي بعده

 وقفة من ال بد لنا الجامعية الحياة في الاخيرة خطواتنا نخطو ونحنأما بعد، 

 أن لنا فيطيب مراالك أساتذتنا مع الجامعة رحاب في قضيناها أعوام إلى نعود

 كان مما جليلة وخدمات دعم من لنا قدموه ما كل على والتقدير الشكر بجزيل نتقدم

 جزاكم هللا خيرا...نفوسنا في والفعال الطيب الاثر له

 ي...نأتيك يا أستاِذ  ، فمن أي أبواب الثناءا املشرف "أ.بن زايد عبد الرحمن"ونخص بالذكر أستاذن

 ... والعباراِت  بعطائك كل الكلماِت  وقد تجاوزت

 دمت ذخرا لطلبة العلم ... بارك هللا فيك 

 البحث العلمي  ن ساعدنا على استكمال هذاكما ال ننس ى أن نشكر كل م

د سكيكدة ونخص بالذكر السي–قسنطينة –باملكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية لواليات تبسة 

 وجميع طاقم عمله "عبد العزيز بوحبيلة"

 وفي ألاخير نتمنى أن يكون هذا العمل دليال للباحثين الستكمال مسيرة البحث العلمي

 



 

  

 جرى طيف ألاحبة في خيالي ... إلى من ساندوني ليام وليالي ...

 تقبلوا مني هذه الكلمات:

 الجنة تحت قدميك ... وأقول فرحتي بين يديكقال هللا 

 "أمي الغالية"

 اللهم احفظها لي فهي كل ما أملك

 إلى روح أبي الطاهرة ... اللهم أسكنه فسيح جنانك

 إلى جميع اخوتي ... "نوال"، "جمال"، "سميرة"، "عزيزة"

 وأخص بالذكر أختي "حنان" التي دعمتني وسارت معي خطوة بخطوة

 بارك هللا فيك

 إلى صديقتي "مينة" التي احتلت مكانا في القلب ... وأصبحت الصديقة ثم الرفيقة ثم توأم الروح

 أدام هللا صداقتنا 

 وكامل عائلتها "كريمة" ديقة وزميلة املهنةصالإلى 

 كما ال أنس ى أختي "نريمان" وكامل عائلتها الكريمة

 والصديقة "مروة" وكامل عائلتها

 املتواضع إلى كل من يعرف "فريدة" أو "دودي"وأخيرا أهدي هذا العمل 

 فريدة
  



 

 إلى منبع الحب والحنان

 إلى الشمعة التي تنير ظلمة حياتي

 وجودك يا أمي يكسبني القوة ويدفعني للحياة والنجاح

 أدامك هللا وحفظك يا حبيبة قلبي

 أحمل اسمك بافتخار ... أبي الغالي

 .علمتني القوة ... متني الوقوف والنهوضلع ... العطاء...علمتني فن الحياةعلمتني 

 قد حان قطفها بعد طول انتظار ار هللا أن يمد في عمرك لترى ثما أرجو من

 تذوقت معكم أجمل وأحلى اللحظات

 أنتم من تحمل حزني وتمردي ... أنتم من دعمني كنتم السند ...

 كل باسمه وكل بمقامه... وأخواتي  إخوتي ... نفسهمأإلى من آثروني على 

 وأتمنى توفيقكم في الحياة أحبكم ...

 سطور كثيرة في خيالي وصور  .في هذه اللحظات تتوقف الكلمات ..و

 ستي...إلى من ارتبط اسمي باسمها ووجوديار ة تجمعني برفيقة دربي وزميلة دجميل

 ' أدامك هللا وحقق جميع أمانيكدة 'ال بل أختي الغالية '' فري ...بوجودها صديقتي الوفية 

 إلى كل من ذكرهم قلبي ولم يذكرهم قلمي سة ...ار لى كل زمالء وزميالت الدإو 

 يمينة
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  المقدمة:

لكل عصر خطاب، وخطاب عصرنا اليوم هو " قوة املعرفة " اليت أصبحت تعد أهم مورد اسرتاتيجي وثروة قومية 
متجددة. فهي اليوم قيمة مضافة لكل نشاط وخدمة خاصة يف ظل جمتمع تعاظمت فيه قيمة املعرفة واجلدير بالذكر أن 

 وده على األرض وارتقت معه إىل أن اتسعت مداركهاملعرفة ليست باألمر اجلديد بل رافقت اإلنسان منذ بداية وج
 ة أخرى.واالستمرارية من جه والبقاء احلاصل من جهة التقدم واكبةملاملعرفية وتعمقت وأصبحت األسلوب األمثل 

أدركت مجيع املؤسسات أن املعرفة هي املوجود غري امللموس األكثر أمهية الواجب استثماره لتحقيق أهداف  لقد
ستخدمها بأسلوب غري ت أهنا تستخدمها أو الميزهتا التنافسية، فأغلب هذه املؤسسات متتلك املعرفة لكنها املؤسسات و 

هذا املوجود  الضرورة إىل إدارة دعتال يستطيعون اكتشافها والوصول إليها وتطبيقها. لذا  هبامالئم، أو أن العاملني 
إدارة املعرفة أمر ضروري  أصبح تطبيق هذا املنطلقوتنظيمه لإلفادة منه يف حتقيق األهداف وحتقيق امليزة التنافسية. من 

يف مجيع املؤسسات والقطاعات. فإدارة املعرفة هي اليت هتتم باستثمار أصول املعرفة بداية بإجيادها وتنظيمها وتوليدها 
املعرفة ومبا أن املكتبات من أهم املؤسسات اليت هلا صلة وثيقة باملعلومات و  جماالت متنوعة،ذا توزيعها وتطبيقها يف وك

فهي بدون شك حتتاج إىل من يدير أصوهلا املعرفية من وثائق وقواعد معلومات ورأس مال بشري لضمان جناحها 
 باعتبارهاائر ة العمومية اجلزائرية أهم أنواع املكتبات العامة يف اجلز مكتبات املطالعوتبقى ومكانتها يف النسق االجتماعي، 

حيتاجها  تلعب دور كبري يف نشر املعرفة وتثقيف اجملتمع وإمداده باملعلومات اليتماهتا جلميع شرائح اجملتمع و تقدم خد
 . يف الوقت واملكان املناسبني

دولة يف يف القطر اجلزائري بفضل جمهودات ال اجلزائرية انتشرتطالعة العمومية مكتبات املأن وجدير بالذكر  
ة يف ، ذلك من أجل نشر املعرفالوطنواليات إنشاء مكتبة رئيسية والعديد من ملحقاهتا على مستوى كل والية من 

. اجملتمع وتثقيفه وضمان وصول املعلومات للجميع مهما اختلف جنسهم أو سنهم أو مستواهم االقتصادي والثقايف
لذا وجب تطبيق إدارة املعرفة كأهم أسلوب إداري يف عصرنا احلايل الذي يعرف برتاكم املعرفة وسرعة انتاجها خاصة 
مع التطور التكنولوجي احلاصل وتطور أجيال الويب اليت تصحب كل مرة بتقنيات ووسائل حديثة. ويف ظل هذا التبين 

وجيات تطبيقها إلدارة املعرفة بشكل فعال خاصة ما يتعلق بالتكنولهناك جمموعة من الدعائم اليت تساعد املكتبة يف 
بني أصبحت من و انتشرت بشكل كبري يف العامل  اليتلتقنيات" الشبكات االجتماعية " و أهم هذه ااحلديثة. ومن بني 

متحور موضوع  هذا السياقويف  . تعت ر مبعزل عن العامل املتطورمجيع امليادين مبا فيها املكتبات اليت ال يف عملال متطلبات
 لواسع والذياكيفية استثمار خصائص الشبكات االجتماعية من تفاعلية وسرعة املشاركة وكذا انتشارها   حولدراستنا 

فية وتطويرها ع ر بشكل كبري إلدارة وتسيري موجوداهتا املعر  اويعتمدوهنجعل فئة كبرية من شرائح اجملتمع يتوجهون إليها 
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زمة التخطيط الفعال ووضع اسرتاتيجيات وكذا توفري كافة اإلمكانيات الال إىلكل هذا حيتاج  حلالالشبكة، وبطبيعة ا
ثني والعلماء من طرف الباح مصطلح مستحدث تعد هذه األخريةوالسياسات اجليدة لتطبيق إدارة املعرفة االجتماعية. 

ولقد  ،ماعيةخطط اسرتاتيجية فعالة وفريق عمل يدير احملتوى ع ر الشبكات االجت تطبيقهليف دول العامل املتقدم حيتاج 
 تبسة،ات واليات مكتببالشرق اجلزائري متمثلة يف للمطالعة العمومية هذه ثالث مكتبات رئيسية  لدراستنااخرتنا 

كيفية تنفيذها من قبل و  االجتماعية ع ر الشبكات هارفامع سرتاتيجياهتا يف تسيريا كميادين لدراسةوسكيكدة  قسنطينة، 
 .مديري احملتوى ع ر الشبكات االجتماعية

الثالث نظري و األول منهجي، والثاين قسمنا الدراسة لثالثة أقسام، جوانب املوضوع ميع ومن أجل اإلملام جب
 كونة من أربعة فصول، جاءت بالرتتيب التايل  املدراسة الخطة  ، وهذا ما ترمجتهتطبيقي

 األول  تناولنا يف هذا الفصل اإلطار املنهجي للدراسة الذي يعكس التوجه العام هلا، من خالل  الفصل
ع بصفة و تضمنه لعدة عناصر منهجية متمثلة يف  اإلشكالية، وخمتلف التساؤالت الفرعية، فرضيات الدراسة، أمهية املوض

نا منها وأخريا الدراسات السابقة اليت يسرت ل ذا اجلانب من الدراسة بصفة خاصة، اهلدفأسباب اختيارنا هلو  ،عامة
 .دراسة املوضوع جبانبيه النظري والتطبيقي

  ،ذا ما هالفصل الثاين  قبل التطرق ملكتبات املطالعة العمومية كان علينا البحث يف امتداد هذا املصطلح
اهية املكتبات العامة ونشأهتا منذ القد م وخمتلف أنواعها واليت من بينها مكتبات املطالعة العمومية، وهذا مل جعلنا نتطرق

ىل كافة جوانبها بداية مبفهومها وتطورها وخمتلف أنواعها وكذا مهام كل منها، إضافة إ تناولما مت الرتكيز عليه حيث مت 
لتعرض غريها مبجموعة من اخلصائص، لذا كان علينا اإال لتميزها عن يكن  اختيارنا هلذا النوع من املكتبات ملذلك فإن 

 .خلصوصية هذا النوع من املكتبات من حيث اخلدمات وجمتمع املستفيدين وغريها
 ميثل هذا الفصل جوهر دراستنا، حيث تناول عدة مداخل أساسية تتعلق بإدارة املعرفة   لفصل الثالثا

 عرفة يف املكتبات وما تشمله من مفاهيم ووجهات نظر خمتلفة باإلضافة إىل تطورها وخمتلفاالجتماعية، بداية بإدارة امل
عناصرها وكذا عمليات إدارة املعرفة اليت تعت ر حجر األساس يف تطبيق إدارة املعارف باملكتبات. أما املدخل الثاين 

ا وملس عدة جوانب احلايل وبعد التعريف هبخصصناه للشبكات االجتماعية كأهم تقنية ووسيلة اتصال حديثة يف عصرنا 
منها ربطنا وجودها باملكتبات بصفة عامة والعالقة بينها وبني إدارة املعرفة وأسباب وأمهية استخدامها يف املكتبات. 

تسيري لونتيجة هلذا الدمج تطرقنا يف املدخل األخري إىل إدارة املعرفة االجتماعية كمفهوم وعرضنا كافة املتطلبات الالزمة 
املعرفة ع ر الشبكات االجتماعية وكأهم عنصر عرضنا اخلطوات االسرتاتيجية إلدارة املعرفة االسرتاتيجية وأخري قياس 

 .هذه املعرفة ع ر الشبكات
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  هذا  صخالفصل الرابع  ال بد للدراسة أن تطبق على أرض الواقع لتدعم مبعطيات ذات مصداقية، لذا فقد
الفصل بعرض جمريات الدراسة امليدانية من جماالت بشرية ومكانية وزمانية وكذا املنهج املعتمد وجمتمع وعينة دراستنا 

. وعلى هذا األساس توصلنا إىل جمموعة من النتائج وطرحنا  موضوع دراستنا مجع البيانات حولأدوات باإلضافة إىل 
 دارة املعرفة االجتماعية.عدة توصيات من شأهنا تطوير اسرتاتيجية إ

 اعتمدنا يف دراستنا هذه على جمموعة من املراجع، نذكر منها على وجه اخلصوص ما يلي 

  أعمال امللتقى الوطين األول حول واقع مكتبات املطالعة العمومية  جرت فعاليات هذا املؤمتر باملكتبة الرئيسية
 املواضيع متحورت كلها حول مكتبات املطالعة العمومية يف اجلزائر،للمطالعة العمومية لوالية تبسة، ضم جمموعة من 

لكن كل باحث تناول جانبا معينا منها، هذا التنوع يف املواضيع ساعدنا يف إمتام بعض جوانب دراستنا ونذكر من بني 
 هذه املقاالت ما يلي 

 ة العمومية باجلزائر.زايدي، حسنية. دور اإلنرتنت يف تنمية خدمات املكتبات الرئيسية للمطالع 
  .حلبيب، عبد القادر. مشروع تطوير املطالعة العمومية 

 جتماعية ول موضوع الشبكات االااملؤمتر الثامن والعشرين لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات الذي تن
يف دراستنا، فقد  يوتأثريها يف مؤسسات املعلومات يف العامل العريب، ومبا أن الشبكات االجتماعية متثل متغري رئيس

 ساهم هذا املؤمتر يف تزكية حبثنا، ومن أهم املداخالت اليت اعتمدنا عليها نذكر 
  دعاء، أمحد خلف حممد. مدى استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف إدارة املعرفة لدى املكتبة املركزية جلامعة

 االسكندرية  دراسة حالة. 
 هبة. هتيئة املواقع لشبكات التواصل االجتماعي  دراسة استطالعية لنماذج مواقع املكتبات العاملية. لنموريا ، 

وكأي حبث علمي هناك بعض العراقيل اليت واجهتنا، واليت حاولنا استغالهلا كنقطة إجيابية الستكمال هذه 
 الدراسة، ومن بني هذه الصعوبات نذكر 

  ضوع "إدارة املعرفة االجتماعية"، وإن كانت أغلب الدراسات متوفرة باللغة ندرة الدراسات اليت تناولت مو
 األجنبية، بينما باللغة العربية جند دراسة وحيدة فقط.

  حتديات متعلقة بالعينة ومدى فهمها ملوضوع الدراسة، فمنهم من تناول املوضوع كجزء من علم االجتماع
 بيعي.مما شكل خطر على خروج الدراسة من سياقها الط
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  املكتبات  تااملستمر لصفححباجة اىل التصفح  خاصة وحنن، وانقطاعها أحيانااألنرتنيت  تدفقضعف
تطلب توفر تواجدة يف الفضاء االفرتاضي الذي ياملسكيكدة –قسنطينة –الرئيسية للمطالعة العمومية لواليات تبسة 

 الويب كعنصر ضروري.
  ه، وكلها الرتبص وكذلك اعداد التقرير اخلاص ب فرتة إجراءمع بسبب تزامن فرتة إجناز دراستنا ضيق الوقت

 متطلبات  نيل شهادة املاسرت. تدخل ضمن 
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 تمهيد:

إن أي حبث علمي يكون مبنيا على أسس علمية ومنهجية حمكمة تضمن للباحث صحة النتائج اليت سيتوصل 
وضع األطر بمن خالل هذا الفصل  وقد قمنا ،من جهة أخرى يف البحث هليه القيام بوظيفتتسهل عو إليها من جهة، 

حبت فهوم إداري ممفهومني أساسيني يف عصرنا احلايل، األول ، واليت تتمحور حول دراستناملتالئمة مع طبيعة املنهجية ا
ية وما تضمه متمثل يف الشبكات االجتماعمتمثل يف إدارة املعرفة وما تشمله من عمليات إدارية، والثاين مفهوم تقين 

 أدوات.أساليب و من 

اليت ستتجه هلا  والوجهة تطلب حتديد نقطة البدايةية القائمة بني هذين املصطلحني ولعل البحث يف العالق
ل الرئيسي هلذه توضيح التساؤ بمن خالهلا نا قم تناولنا جمموعة من العناصر، بداية باإلشكالية اليتلذلك فقد  الدراسة،

الفرضيات من  ا جمموعةتقسيمه لعدة تساؤالت فرعية تقابلهمت  الدراسة، وطبعا لتسهيل اإلجابة على هذا اإلشكال
ن املواضيع األمهية اليت تكتسيها الدراسة وأسباب اختيارنا هلذا املوضوع دون غريه م ولتوضيح الرؤية أكثر تناولنا املبدئية،

األخرى، مرورا باألهداف اليت نصبوا لتحقيقها؛ كما تطرقنا ألهم املفاهيم واملصطلحات اليت تدور حوهلا، وأخريا مت 
  بقة اليت اعتمدنا عليها.عرض جمموع الدراسات السا
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 اشكالية الدراسة: -1-1

لف يف السنوات القليلة املاضية أمهية املعلومات واملعرفة بصفة عامة يف خمت  باختالف أهدافهات أدركت املؤسسا
املؤسسة، من منطلق أن من ميتلك املعرفة ميلك سلطة القرار، ومن يستطيع اختاذ القرارات الصائبة يستطيع حتسني  أنشطة

سسات اليت تقدم إحدى أهم تلك املؤ  مكتبات املطالعة العموميةكتبات وبالتحديد حياته يف خمتلف جوانبها؛ وتعد امل
تلف واملؤسسات، فهي تشكل بذلك مركزا ميكن من خالله استقاء خم هذا املورد احليوي ملختلف شرائح اجملتمع واهليئات

 املعارف، ولكي تقوم هبذه الوظيفة على أكمل وجه جيب عليها االعتماد على إدارة فاعلة هلذه املعارف املتنوعة.

ن ذا النوع مهبصفة عامة و  املكتباتوتنظيمي مهم داخل  ومن هنا برزت إدارة املعرفة بوصفها أسلوب فكري
املكتبات بصفة خاصة، وبدأت تدرجييا حتتل مكانة بارزة وتطورت لتصبح مفهوم مستقل له من املتطلبات واملراحل 
لتطبيقه على أرض الواقع، دون أن ننسى تلك العمليات اليت تنتج عن تفاعل األفراد بني بعضهم البعض ملشاركة معارفهم 

ال املعلومايت واليت تعترب من أمهها الشبكات االجتماعية كمنصة لالتص الضمنية والصرحية عرب خمتلف الوسائل والتقنيات،
واالجتماعي مبا تكفله من مسات التواصل والتفاعلية والذكاء االجتماعي، هذا ما جعل إدارة املعرفة تصبغ بصبغة 

خطط تسهل القيام و  اجتماعية لتظهر بوجه جديد على العامل االفرتاضي، وهنا يظهر دور املكتبة يف وضع اسرتاتيجيات
ل التساؤل ال، وهذا ما سنوليه بالدراسة، من خبعملياهتا من جهة وحتافظ على ماهيتها كمورد فكري من جهة أخرى

 التايل:

 ؟ما هي اخلطط االسرتاتيجية إلدارة املعرفة االجتماعية؟، وكيف يتم تطبيقها مبكتبات املطالعة العمومية اجلزائرية

 تساؤالت الدراسة: -1-2

لرئيسية االت الفرعية واليت تشكل اجلوانب جمموعة من التساؤ وضع مت  للدراسة ياالشكال الرئيسلإلجابة عن 
 . وذلك بطرح التساؤالت التالية:الدراسة ملوضوع

 : ما مدى استخدام الشبكات االجتماعية مبكتبات املطالعة العمومية اجلزائرية؟(1)

 الشبكات االجتماعية يف إدارة املعرفة؟ اعتماد: هل حترص مكتبات املطالعة العمومية اجلزائرية على (2)

 : ما هي خطوات إعداد اسرتاتيجية إدراة املعرفة االجتماعية مبكتبات املطالعة العمومية؟(3)

 ؟إدارة املعرفة االجتماعية مبكتبات املطالعة العمومية تقييمعلى أي أساس يتم : (4)
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 فرضيات الدراسة: -1-3

اؤالت املطروحة تة حول التسالفرضية هي عنصر يرتجم وجهة نظر الباحث، ذلك أهنا تسمح له بتقدمي إجابة مؤق
 :نوضحها فيما يلي تقابل كل تساؤل،الفرضيات  قد متت صياغة جمموعة منو 

 تستخدم مكتبات املطالعة العمومية شبكات التواصل االجتماعي بصفة كبرية. :1الفرضية 

 الشبكات االجتماعية إلدارة معارفها املختلفة. اعتمادمكتبات املطالعة العمومية ب هتتم :2الفرضية 

 .تتضمن اسرتاتيجية إدارة املعرفة االجتماعية جمموعة من اخلطوات تبدأ بالتخطيط وتنتهي بالتقييم :3الفرضية 

 .مومية بناء على تفاعل املستفيدينإدارة املعرفة االجتماعية مبكتبات املطالعة الع تقييميتم  :4الفرضية 

 أهمية الدراسة: -1-4

 يف حقل معني من حقول املعرفة، والباحث هو املسؤول عنإن مجيع املوضوعات العلمية تكتسي أمهية معينة 
اكتشاف تلك األمهية وابرازها من خالل الربط بني األطر النظرية واألطر التطبيقية. وبالنسبة لدراستنا هذه فيمكننا 

 تلخيص أمهيتها يف النقاط التالية:

ه من خدمات ملعرفة عرب الشبكات االجتماعية وما توفر أحد املداخل اإلدارية احلديثة املتمثلة يف إدارة ا الدراسة تتناول  .1
 متطورة وحديثة تساهم يف حتقيق أهدافها جبودة وفعالية.

 اليت حتتلها املعرفة يف مجيع اجملاالت، حبيث تزداد قيمة املعرفة كلما متت مشاركتها ونشرها بني أكرب املكانة اهلامة .2
وسيلة املناسبة اليت تضمن إمكانية الوصول واحلصول على هذه عدد ممكن من الناس، والشبكات االجتماعية هي ال

 األخرية يف أي مكان وزمان.
تنبع أمهية الدراسة كذلك من أمهية مكان الدراسة، فقد أصبحت مكتبات املطالعة العمومية ملجأ أفراد اجملتمع  .3

د استخدام املكتبات بالتحديالعام جبميع أعمارهم وختصصاهتم واهتماماهتم، وبالتايل وجب على هذا النوع من 
 الشبكات االجتماعية كوسيلة فعالة ملشاركة حمتوياهتا املعرفية يف أقصر وقت وبأقل جهد.

االنتشار الواسع للشبكات االجتماعية واستخدامها من طرف عدد كبري من املستفيدين، إضافة إىل التوجه احلديث  .4
 املستفيدين. للمكتبات الذي يفرض عليها الذهاب إىل أماكن تواجد

متطلبات العصر احلديث، وما جيب أن تتميز به املكتبة يف هذا العصر من يقظة وتفاعلية سواء بينها وبني مجهورها،  .5
 أو بينها وبني شركائها أو منافسيها.
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 أسباب اختيار الموضوع: -1-5

 يلي: إن اختيارنا هلذا املوضوع تكمن وراءه جمموعة من األسباب، واليت ميكن حصرها فيما

 تنحصر أساسا فيما يلي:أسباب شخصية:  

امليول الشخصي ملوضوع الشبكات االجتماعية، والرغبة يف معرفة كيفية استثمار خصائصها يف إدارة املعرفة  .1
 باملكتبات.

الرغبة يف تطوير املهارات اإلدارية من جهة، واملهارات التقنية من جهة أخرى واملزج بينها لتلبية متطلبات العصر  .2
 ملتطورة.ا

 معرفة التوجهات اإلدارية احلديثة اليت تساعدنا على اختاذ اخلطوات األوىل للولوج يف ميدان الشغل. .3
ارتباط املوضوع بشكل مباشر مع التخصص "إدارة املؤسسات الوثائقية واملكتبات"، وبالتايل حماولة اكتشاف العالقة  .4

 تخصص مستقبال.الرابطة بينهما وكيف يساعد هذا املوضوع يف تطوير ال

 ميكن تلخيصها كالتايل: أسباب علمية: 

 األمهية اليت تتسم هبا كل من الشبكات االجتماعية وإدارة املعرفة يف املؤسسة كأداتني للتطوير والتجديد. .1
حداثة املوضوع، فمشاركة املعرفة عرب الشبكات االجتماعية مفهوم جديد أخذت معظم املؤسسات يف تطبيقه ذلك  .2

، 3.1، 2.1، 1.1)االجتماعية تعد إحدى أهم تطبيقات الويب واليت تطورت بتطور أجياله املختلفة  أن الشبكات

 وحنن نشهد حاليا بداية بزوغ اجليل اخلامس للويب. (4.1
ظ على مكانتها من جهة، حلفاالالستفادة من مزاياه املختلفة و  ت إىل بناء وجود يف الفضاء االفرتاضيكتباتتوجه امل .3

 املستفيدين من جهة أخرى.واستقطاب 
ندرة البحوث اليت تدور حول هذا املوضوع خصوصا باللغة العربية، وبالتايل حماولة تسليط الضوء على خمتلف  .4

 جوانب املوضوع وإضافة مرجع يف رصيد التخصص.

 أهداف الدراسة: -1-6

ا حبثنا هذا، فمن م حبثه. وكذلكل حبث علمي أهداف معينة، تكون مبثابة الثمرة اليت حيصدها الباحث بعد امتا
 خالله نصبوا إىل حتقيق األهداف التالية:
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إبراز دور مكتبات املطالعة العمومية ومكانتها ككيان اجتماعي، يساهم يف نشر املعرفة وترسيخ مفهوم جمتمع  .1
 املعلومات وجمتمع املعرفة.

 املعارف مبكتبات املطالعة العمومية.الوقوف على طرق وكيفيات استعمال الشبكات االجتماعية يف إدارة  .2
معرفة العالقة القائمة بني هذين املفهومني )إدارة املعرفة، الشبكات االجتماعية(، وحتديد وسائل وأساليب تفعيل  .3

 إدارة املعرفة عرب الشبكات االجتماعية.
من احلفاظ على حديثة تضحتسيس املسؤولني بأمهية استخدام الشبكات االجتماعية كوسيلة إلدارة املعرفة بطرق  .4

 مكانتها من جهة، ورضى مجهورها من جهة أخرى.
اكتشاف واقع تطبيق إدارة املعرفة عرب الشبكات االجتماعية مبكتبات املطالعة العمومية، ورصد إجيابيات وسلبيات  .5

 هذا االستخدام.
 ة.طالعة العموميالتعرف على مستقبل استخدام الشبكات االجتماعية يف إدارة املعرفة مبكتبات امل .6

 مصطلحات الدراسة: -1-7

 هناك مصطلحات حمورية تدور حوهلا هذه الدراسة، نوضحها كالتايل:

تعليمي هي مرفق أساسي يف اجملتمع له دور فعال يف التكوين الثقايف والرتبوي وال مكتبات المطالعة العمومية: 
 451 إطار املخطط اخلماسي الذي نص على ااجاز واالجتماعي للمجتمع، تنشئه وتسريه الدولة اجلزائرية، جاءت يف

 .(1)مكتبة مطالعة عمومية لتقدمي خمتلف اخلدمات القائمة على املعلومات واملعرفة
، Flickr، تتضمن مواقع تقاسم الصور مثل الفليكر 2.1أحد أهم تطبيقات الويب الشبكات االجتماعية:  

أو دليشيوس  Diigo، والعناوين مثل ديقو Dailymotionأو ديلي موشن  Youtubeوالفيديو مثل اليوتيوب 
Deliciousوعرض الشرائح مثل سليديو ، Slideo  أو سليدشارSlideshare وأدوات النشر مثل املدونات ،

والويكي اليت متكن مجيعها من خلق ملف شخصي لكل مستفيد وتبادل البيانات داخل جمموعات املستخدمني وكذلك 
 .(2)املستخدمني من خالل التعليقات والعالمات أو التقييمات تسهيال للتفاعل بني

                                                           
امللتقى الوطين  . أعمال]على اخلط[ سوق أهراس مؤشرات قياس اآلداء بمكتبات المطالعة العمومية: دراسة ميدانية بدائرة تاورة واليةكوكة، سليمة..   -(1)

.متاح 222.، صد، دار السعي2113نوفمرب 21-21األول: واقع خدمات مكتبات املطالعة العمومية: بني عشوائية النشر واملعلومات واخلدمة النوعية للمستفيد. 
 docs.googleusercontent.com-74-http://doc0g‹  (13/13/2112.)‹على الرابط:

 .24-63.، ص22-21.، ع2113، المجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات. 2.1، عبد الرزاق. من املكتبات الرقمية إىل املكتبات املقدمي -(2)
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هي املعرفة املبنية على األشخاص واستخدامهم للعملية التعاونية يف ابتكار معارف  المعرفة االجتماعية: 
 .(1)لناساجديدة، إضافة إىل العمليات الفكرية املبنية على العصف الذهين اهلادف الستخراج األفكار الكامنة يف عقول 

احلصول على أقصى استفادة من موارد املعرفة عن طريق القيام باألنشطة املرتبطة باكتشاف  إدارة المعرفة: 
 .(2)املعرفة، التقاطها، تقامسها، وتطبيقها بطريقة فعالة من حيث التكلفة تعزيزا ألهداف املنظمة

هي مبثابة رسم خارطة من مكان تواجدك حاليا إىل املكان الذي تنوي الوصول إليه منظمتك أو  ستراتيجية:اال 
 .(3)محلتك، آخذا بعني االعتبار كافة األشياء اليت ستحتاجها واألشخاص الذين ستقابلهم على الطريق

 الدراسات السابقة: -1-8

نتائج  استثمار ما توصلت إليه هذه الدراسات مندراستنا هذه مرتبطة بإنتاجات فكرية سبقتها، حيث حاولنا 
للوصول إىل نتائج أخرى جديدة، حيث يعترب موضوع إدارة املعرفة االجتماعية من املواضيع احلديثة اليت يقل احلديث 

 عنها خاصة باللغة العربية، لذا سنحاول ذكر أهم األدبيات اليت ساعدتنا يف القيام هبذه الدراسة:

من إعداد  2115سنة  جودة خدمات املكتبات العمومية يف اجلزائر: كانت هذه الدراسة الدراسة األولى: 
الباحثة "بن حاوية ميينة" اليت تناولت فيها مكتبات املطالعة العمومية وتطورها، إضافة إىل تطرقها ملختلف النصوص 

الباحثة بتقسيم  كمرجع نسرتشد به، حيث قامتالقانونية والتشريعية يف هذا اجملال ومن هنا تنبع أمهيتها بالنسبة لنا  
دراستها إىل مخسة فصول حاولت من خالهلا االملام جبميع جوانب املوضوع، فخصصت الفصل األول ملكتبات املطالعة 
 العمومية بصفة عامة، بينما تناولت يف الفصل الثاين اجلودة وأدواهتا، مث اجلانب القانوين ملكتبات املطالعة العمومية يف

اجلزائر الذي تضمنه الفصل الثالث، مث سلطت الضوء على واقع اجلودة هبذه املكتبات وأخريا تطرقت إىل نوع من املقارنة 
بني اجلودة املدركة واجلودة املتوقعة باملكتبات العمومية يف اجلزائر؛ ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها كون مكتبات 

تقدمي خدمات  إىل النصوص التشريعية اليت تتعلق باستعمال التكنولوجيا احلديثة يف املطالعة العمومية يف اجلزائر تفتقر
للجمهور كما هو الشأن يف االحتاد األوريب، إضافة إىل غياب سياسة اقتناء واضحة ونقص بعض العناصر األساسية  

 كاملساحة الالزمة واملوارد املادية والتكنولوجية مما انعكس على جودة اخلدمات.
مدى استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف إدارة املعرفة لدى املكتبة املركزية حتت عنوان  راسة الثانية:الد 

جلامعة اإلسكندرية: دراسة حالة: قامت هبذه الدراسة الباحثة "دعاء أمحد خلف حممد" وذلك ضمن فعاليات أعمال 
                                                           

(1) -P.Girard, John ; L.Girard, Joann. Social knowledge: using social media to know what you know [on line]. Newyork: 

information science reference, 2011, p.61. Format PDF. Available on: ‹http://www.asecib.ase.ro› (28/11/2017). 
(2) -op.cit..p.40. 

عية تبادل ]على اخلط[. بريوت: مجإنشاء صفحات فيسبوك ذات تأثير: دليل لمنظمات المجتمع المدني العربيمنظمة تبادل اإلعالم االجتماعي. -(3)
 https://www.mozn.ws› (01/10/2102.)›. متاح على الرابط: PDF. تنسيق 47.، ص2102االجتماعي، اإلعالم 
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، الذي جاء ملعاجلة موضوع شبكات التواصل 2112سنة  تاملؤمتر الثامن والعشرين لالحتاد العريب للمكتبات واملعلوما
االجتماعي وتأثرياهتا يف مؤسسات املعلومات يف العامل العريب، حيث تعترب هذه األخرية أول دراسة عربية مجعت بني 
 إدارة املعرفة والشبكات االجتماعية كمفهومني متالزمني باملكتبات، حيث انطلقت الباحثة من إشكالية قياس مدى

استخدام املكتبة املركزية جلامعة اإلسكندرية هلذه الوسائل لإلفادة منها يف ممارسة إدارة املعرفة، وملعاجلة هذه الطرح 
قسمت الباحثة املوضوع حملورين تعلق احملور األول بإدارة املعرفة ووسائل اإلعالم االجتماعية حيث قامت من خالله 

لذي توصلت حملور الثاين فتناولت فيه الدراسة امليدانية حيث قامت بتحليل االستبيان ابتبيان العالقة القائمة بينهما، أما ا
من خالله جملموعة من النتائج من بينها افتقاد املكتبة ميدان الدراسة للتطبيق الفعلي إلدارة املعرفة إضافة إىل عدم 

 قط.تقتصر على شبكة الفيسبوك فاستخدام الشبكات االجتماعية بشكل كامل يف ممارسات إدارة املعرفة حيث 
تهيئة املواقع لشبكات التواصل االجتماعي: دراسة استطالعية لنماذج مواقع معنونة ب الدراسة الثالثة: 

املكتبات العاملية: قدمت الباحثة "هبة النموري" ضمن فعاليات املؤمتر الثامن والعشرين لالحتاد العريب للمكتبات 
، حيث هدفت من خالهلا للتعرف على املبادئ املعتمدة لتهيئة مواقع التواصل 2112سنة  واملعلومات هذه الدراسة

االجتماعي وخمتلف أساليبها ومناذجها، فقسمت دراستها إىل قسمني أساسيني، قسم نظري تناولت فيه خمتلف املفاهيم 
اتيجيات إدارة تضمنت جمموع اسرت  واملعلومات النظرية واليت استفدنا منها إلثراء دراستنا يف جانبها النظري ذلك أهنا

احملتوى باإلضافة إىل اجلانب املتعلق بقياس إدارة املعرفة عرب الشبكات االجتماعية، وقسم ميداين عرضت من خالله 
خمتلف النماذج العربية واألجنبية يف اجملال، وقامت يف األخري باستخالص أهم التحديات اليت تقف عائقا يف هتيئة هذه 

 ليت نذكر منها نقص هتيئة العاملني واخلربات التكنولوجية والتشريعية.املواقع وا
راسة ، فنجد الدإدارة املعرفة االجتماعية من جانب معني جمموع هذه الدراسات أن كل باحث تناولنالحظ من 

ثة متغريات متمثلة يف: بني ثال مجعت الدراسة الثانية ، يف حنياجلزائراألوىل مثال ركزت على مكتبات املطالعة العمومية ب
للشبكات  اجلانب التقين، أما الدراسة الثالثة فقد تضمنت املكتبة اجلامعيةإدارة املعرفة، الشبكات االجتماعية، 

ذه الدراسات تتوافق وبالتايل فإن ه؛ وخمتلف أدوات القياس املتوفرة يف هذه املواقعكيفية إدارة حمتوياهتا ماعية و االجت
عرفة االجتماعية  ، لكنها مل تتعرض إلدارة امليف احملاور الرئيسية ملوضوع إدارة املعرفة عرب الشبكات االجتماعية ودراستنا

، يف حبثنا هذا ابرازها حاولن وهذا ما كمفهوم مستقل ذلك أهنا ال تزال يف بدايتها كما أهنا ال زالت غامضة عند البعض،
 لمطالعة العموميةل سرتاتيجيات اليت تتبعها املكتبات الرئيسيةالا كتشافمن خالل تسليط الضوء على هذا املفهوم وا 

 مالمح اسرتاتيجية موحدة وشاملة.يف اجملال، ومن مث اقرتاح  دةكسكي-قسنطينة –لواليات تبسة 
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 خالصة:

الباحث تبعه سي الذي ملسلكا ددوحي خالل ما سبق، يتضح أن الفصل املنهجي يتناول اإلطار العام للدراسةمن 
كاف لإلملام جبميع   غري بالتايل فإنهو  موحد يف مجيع الدراسات ويضم نفس العناصروهو عام ألنه  ،يف معاجلة املوضوع
ما توصلت ديد حتو واالطالع على خمتلف الدراسات  للبحث املعمق يف أدبيات املوضوعإمنا حيتاج و جوانب املوضوع 

 وفتح آفاق مستقبلية من جهة أخرى.من جهة استكمال حلقة البحث إليه من أجل 

 نبني آخرين، األول نظري يبحث يف اخللفيات السابقة للموضوع، والثايندعم الفصل املنهجي جبالذا فقد مت 
لني فرضيات اليت وضعها الباحث، وهذا ما سنتطرق له بالتفصيل يف الفصيؤكد مدى صحة الو تطبيقي يدرس الواقع 

 التاليني.
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 تمهيد:

تعدد ت هدف واحد أال وهو نيل رضا املستفيدين الذينمما ال شك فيه أن املكتبات بأنواعها جاءت لتحقيق 
ات منذ ظهورها . وبالتايل فقد شهدت املكتبمالعلمية واحتياجاهت موختصصاهت االجتماعية مشرائحهالعمرية،  مفئاهت

، فظهرت ستفيدالدة أنواع عديدة للمكتبات بناء على تلك اخلصائص املتعددة اليت متيز هبا املتطورا وتنوعا أدى إىل و 
باحثني، ال ري منالكث املكتبات اخلاصة واملتخصصة واألكادميية وأمهها هو املكتبات العامة اليت كانت وال زالت قبلة

 .الصغار، و الكبارثقفني، امل

مطالعة لجمموعة من األنواع الفرعية واليت من بينها املكتبات الرئيسية لتتضمن  إن املكتبات العامة بدورهاو 
نمية اجلانب املتعلق شكل كبري يف تيف اجلزائر، حيث أهنا سامهت ب العمومية اليت تعد من أهم أنواع املكتبات املستحدثة

ملنوط هبا وا للجزائر مبثابة الوجه الثقايفبل وأصبحت  ،جلزائروتشجيع البحث العلمي يف ابدعم التعليم وتنمية القراءة 
وسنتطرق يف هذا الفصل  ،هذا ما يبني املكانة اهلامة اليت حتتلهاتفعيل نشاطات متنوعة على املستويني احمللي والدويل، 

األخرى،  تباتأدوارها، تنظيمها، فروعها، ومميزاهتا عن املك كما وجيب التعرف على  ،هبا التطورات التارخيية اليت مرتإىل 
 إضافة إىل ذلك فقد حاولنا البحث عن التحديات والصعوبات اليت تواجهها.
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 تناولنا يف هذا احملور عدة عناصر نذكرها كالتايل: ماهية المكتبات العامة: -2-6

 وردت عدة تعاريف للمكتبات العامة نذكر منها ما يلي: مفهوم المكتبات العامة:-2-6-6

جاء تعريف املكتبات العامة يف هذا املعجم كما يلي:  املكتبات واملعلومات:تعريف معجم مصطلحات   
"مكتبة متاحة الستخدامها من قبل اجلميع، وال يقتصر استعماهلا على فئة معينة من الناس دون اآلخرين، حتتوي على 

جلامعية اليت هتتم املكتبات ا مواد ومقتنيات عامة تفي باحتياجات اجملتمع العام دون النظر إىل فئات معينة أخرى، مثل
أن هذا إال . (1)بالنواحي األكادميية يف استقطاهبا ملواد املكتبة ألهنا تتعامل مع جمتمعات الفئات العلمية األكادميية"

 مل يركز على ماهية املكتبة العامة وإمنا ركز على خصائصها ومميزاهتا عن املكتبات األخرى من حيث:املفهوم 

أي اختالف جمموعات املكتبة العامة ومشوليتها جلميع التخصصات العلمية مثل: التاريخ،  ها:عمومية مقتنيات .1
 الفلسفة، الطب، اهلندسة... وغريها من املواضيع العلمية املتنوعة.

 هتماقوطبولغاهتم،  جنسهم،أفراد اجملتمع العام باختالف مجيع : فهي ختدم عمومية مستفيديها .2
 االجتماعية....

 ورد يف مضمون هذا التعريف بأن: "املكتبة العامة قوة إجيابية يف االجتماعي للمكتبة العامة:التعريف   
يركز هذا التعريف على القيمة املعنوية للمكتبة كأداة لتحقيق العدالة االجتماعية بني مجيع أفراد اجملتمع يف . (2)اجملتمع"

ني ميكن القول بأن املكتبات العامة ألغت الفوارق االجتماعية باالستفادة من الرتاث الثقايف لألمة، ومن هذا املنطلق 
األفراد مما يساهم يف خلق نوع من الطاقة اإلجيابية يف اجملتمع وزيادة رغبته يف التعلم والتطور، لكن هذا التعريف ركز 

ية والسياسية ى االقتصادعلى جانب واحد للمكتبة العامة أال وهو اجلانب االجتماعي بينما مل يركز على اجلوانب األخر 
 ومدى ارتباطها بكل جمال منها إضافة إىل أدوارها املختلفة يف كل جمال.

حيث  1991سنة  العامة يفصدر بيان اليونسكو حول املكتبات  تعريف املكتبات العامة يف بيان اليونسكو: 
ل املنتفعني ف واملعلومات مباشرة يف متناو يشري أن املكتبات العامة: "مركز املعلومات احمللي الذي يضع كل أنواع املعار 

هبا، ويصفها بأهنا القوة احلية خلدمة التعليم والثقافة واالعالم، ووسيلة ضرورية لرفع السالم يف العقول واالسهام يف التقدم 
 . (3)انية"الروحي لإلنس

                                                           

ية، الرياض: مكتبة امللك فهد الوطن. ]على اخلط[عربي-معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات: إنجليزي. ، عبد الغفورعبد الفتاح قاري -(1) 
 pdf-http://www.kau.edu.sa/files/12510/researches/63381‹ (11/21/2212.).34448‹متاح على الرابط: . 211..ص2222

 .11..ص1991. القاهرة: املكتبة األكادميية، المعنى االجتماعي للمكتبة: دراسة ألسس الخدمة المكتبية العامة والمدرسيةأنور عمر، أمحد.  -(2) 
(3)–UNESCO. Manifeste de l'IFLA/UNESCO sur la bibliothèque publique[en ligne]. [s.l.]:UNESCO,1994.p.1. 

disponible sur: ‹http://www.enssib.fr› (13/02/2018). 
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مي قدراته لإلنسان، فكما أهنا تنإذن املكتبات العامة تقدم خدمات تستهدف اجلانب الثقايف واجلانب الروحي 
 الفكرية والتحليلية وتزوده مبصادر املعلومات اليت ختدمه يف حبوثه العلمية، فهي كذلك هتذب روحه وسلوكه.

هذا املفهوم مرتبط بالتغريات اليت حدثت على املكتبات العامة خاصة  املفهوم احلديث للمكتبات العامة: 
 ideastore("(1)(جعلتها تكتسي صبغة جديدة فأصبحت تعرف بأهنا: "متجر األفكار  التطورات التكنولوجية منها واليت

وهو منوذج أجنلوسكسوين حديث للمكتبات العامة، ويقصد هبذا التعريف أن املكتبات العامة أكرب بكثري من جمرد مكتبة 
ورياضية، ...( فهي بذلك مساحة للمعارض  متعدد جيمع بني عدة خدمات متنوعة )جتارية، اجتماعية، بل هي فضاء

صول املباشر مركز لإلعالم اآليل والو  ملمارسة الرياضة، ،والتسوق، للدعم والتكوين األكادميي، للرعاية النهارية لألطفال
 لألنرتنيت...اخل

صائصها خيعترب هذا املفهوم أمشل من التعريفات السابقة حيث يشمل مجيع  املفهوم العام للمكتبات العامة: 
ووظائفها وأهدافها، ويتمثل فيما يلي: "املكتبة العامة هي مؤسسة ثقافية، تعليمية، اجتماعية تعمل على حفظ الرتاث 

ما اإلنساين واحلضاري وتنظيمه وتسهيل مهمة تقدميه إىل خمتلف شرائح اجملتمع مبختلف مستوياهتم التعليمية والثقافية، ك
وية يف اطيا على اعتبارها تقدم خدماهتا جمانا لعموم املستفيدين دون متييز مما يعطيها األولأهنا متثل مظهرا حضاريا ودميوقر 

 .(2)عرفة"التثقيف الذايت جلميع املواطنني لغرض مواصلة التعلم ومتابعة تطورات العلم وامل
الذي يتمثل  نفسه، ناملضمو ورغم اختالف التعريفات السابقة يف نظرهتا للمكتبة العامة إال أهنا مجيعا تصب يف 

يف أهنا فضاء اجتماعي متنوع يضم مجيع فئات اجملتمع باختالف ختصصاهتم العلمية )علم نفس، فلسفة، أدب، فن...( 
ات )رجال، نساء( بغية تلبية احتياجاهتم من املعلوم وجنسهموتوجهاهتم الفكرية وأعمارهم )أطفال، شباب، شيوخ( 

 واع ومثقف.وتشجيع عادات القراءة للوصول إىل جمتمع 

لقد ظهرت املكتبات العامة مع إدراك اإلنسان حاجته إىل وجود مكان حيفظ  تاريخ المكتبات العامة:-2-6-2
مية األخرية مع تطور حياة اإلنسان منذ العصور القدفيه أفكاره وابداعاته لنقلها إىل األجيال األخرى، وتطورت هذه 

 بني ما بالد يف ظهرت العامة املكتبات أن البحوث على مرورا بالعصور الوسطى والعصر احلديث. حيث تدل معظم
 امللكية كتباتامل إىل إضافة وأديرة، من معابد الدينية للمراكز تابعة كانت الوقت ذلك يف لكن النيل، ووادي النهرين

تبات ، ومكتبات ملوك برجاموس، واملكوظات اخلاصة بامللك آشور بانيبالومن أشهرها نذكر املكتبة الضخمة واحملف

                                                           
 .21.،ص2211، 1دكتوراه، علم املكتبات والعلوم الوثائقية، جامعة وهران ]على اخلط[.الجزائرجودة خدمات المكتبات العمومية في حاوية، ميينة.  نب -(1)

 oran1.dz-thesesuniv( ›12/22/2212.)›متاح على الرابط: 
 .11..ص2222. عمان: مؤسسة الوراق، المكتبات العامة: األهداف، اإلدارة العلمية، الخدمات المكتبية والمعلوماتية .املالكي، جمبل الزم مسلم -(2)
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. ومع نزول الرسالة احملمدية اليت شجعت على انتشار العلم )1(البيزنطية اليت اعتربت فيما بعد مركزا للكشوف األثرية
ى كانت يف ، واملكتبات الكرب ال الدولة ومكتبات رجال احلاشيةجواملعرفة، ظهرت كذلك مكتبات اخللفاء ومكتبات ر 

. لذلك فتاريخ )2(علوم الدين وكتب اجلغرافيا والتاريخعلى القرآن واحلديث و  املساجد ومعاهد الدين اليت احتوت
 تبات العامة واسع وغين بالتطورات.املك

ا، العثماين إىل اآلن تطورا واضحا يف خصائصها ومميزاهتأما يف اجلزائر فقد شهدت املكتبات العامة منذ العهد        
 وميكن تلخيص أهم التطورات اليت مرت هبا يف احملطات التارخيية التالية:

متيزت هذه الفرتة بظهور أنواع عديدة للمكتبات، بداية مبكتبات العلماء واألثرياء  مرحلة األلفية األوىل: 
، مرورا بالعهد االستعماري واستحداث نوعني من املكتبات العامة، األول (3)واملكتبات السلطانية يف العهد العثماين

قسنطينة؛ أما الثاين  يةمكتبة بلد ،كتبات البيار الشعبيةركزية باجلزائر، ماملكتبات البلدية املخاص باألوربيني مثل: 
 .(4)يةة ببجاملكتبة العربيا، املكتبة العربية بعنابةفخصص لألهايل ونذكر منها: املكتبة العربية بتلمسان، 

املكتبات  داءأ بعد خروج االستعمار الفرنسي عانت اجلزائر من أوضاع صعبة عرقلت مرحلة األلفية الثانية: 
إيصال رسالتها إىل اجملتمع، وهذا نتيجة جلملة من األسباب والظروف البيئية واالجتماعية والقانونية ومهامها يف  العامة

 ، واليت ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:2221-2222اليت سادت يف الفرتة ما بني 

  مثل: (5) 2221على املستوى الوطين بداية من الوضعية املرتدية اليت عاشتها املكتبات العامة 

 جهل السلطة احمللية بأمهية املكتبات وفضاءات القراءة العمومية على املستوى احمللي. .1
 عدم اتباع املواصفات واملعايري عند إنشاء هذا النوع من املكتبات. .2
تعدد اجلهات الوصية على املكتبات العامة، فالكثري منها خاضع للقانون الذي يسري املؤسسة األم  .1

 ذه القوانني ال تتماشى مع طبيعة املهام واألدوار املنوطة باملكتبات العامة.اليت أنشئت ضمنها، لكن ه

                                                           
 .22..ص2221. االسكندرية: دار الثقافة العلمية، المدخل إلى علم المكتباتعودة، أبو الفتوح حامد.  -(1)
 .11..ص2221. القاهرة: الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، المدخل إلى علم المكتبات والمعلوماتالدين، عبد التواب.  شرف -(2)
اجستري: علم املكتبات: . ماإلطار القانوني والتنظيمي للمكتبات العامة في الجزائر: دراسة وصفية تحليلية لمكتبات الشرق الجزائريقموح، جنية.  -(3)

 .13.. ص1991جامعة منتوري قسنطينة: 
للمكتبات وتقنية املعلومات.  منتديات اليسري .اخلط[]على 0691-0381المكتبات العامة في الجزائر خالل فترة االحتالل الفرنسي قموح، جنية.  -(4)

 alyaseer.net ›(21/21/2212.)›. متاح على الرابط: 23/21/2222تاريخ اإلتاحة: 
جستري: ما. نموذجا ةسكيكد لوالية البلدية العامة المكتبات: الواقع ومعطيات العلمية النظريات بين الجزائر في العامة المكتبات. مسية الزاحي، -(5)
 .91.. ص2223دارة العلمية للمعلومات: جامعة منتوري قسنطينة: اإل
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  غياب نصوص تأسيسية وتشريعية يف اجلزائر خاصة باملكتبات بصفة عامة واملكتبات العامة بصفة خاصة، تبني
العامة أنشئت بناء  املكتباتأهدافها ومقوماهتا ووظائفها بشكل رمسي، واملطلع على اجلريدة الرمسية اجلزائرية يالحظ أن 

على إشارات ضمنية يف قوانني بعض املؤسسات واإلدارات ذات التوجه الثقايف، أو أهنا تنشأ استجابة إلرادة شخصية 
 لدى بعض املسؤولني الذين يرون أمهيتها وأولوية إقامتها، هذا ما يفسر الوضع الذي آلت إليه حالة املكتبات العامة.

  اليت عانت منها املكتبات العامة، سواء من ناحية التسيري اإلداري وافتقارها لألسس واألساليب املشاكل اإلدارية
 العلمية، أومن ناحية التسيري الفين وما يشمله من اجراءات فنية ومهارات تنظيمية.

  أماكن يفعرفت املكتبات العامة وقاعات املطالعة العمومية تشتتا جغرافيا كبريا، وذلك ما يعرب عنه وجودها 
 متفرقة على مستوى البلديات مع غياب التعاون أو التنسيق فيما بينها حىت وإن كانت على مستوى بلدية واحدة.

  نظرة الكثري من العامة إىل املهنة املكتبية على أهنا ضرب من األعمال التطوعية، ويعادلوهنا بأي نشاط ثقايف ال
 يعدو أن يكون جمرد هواية مللء وقت الفراغ.

 ة الكربى املؤسسات املكتبيكانت صاص لتسيري املكتبات العامة، فياب األشخاص من ذوي اخلربة واالختغ
، فيديرها املعلمون مدارستابعة للالعلومات املمراكز كتبات و أما امل، أساتذة أكادمييني تسري من قبل التابعة للتعليم العايل

تعيني مشاهري األدباء والباحثني على رأس املؤسسات الوطنية الكربى للمعلومات، واألسوأ من ذلك أن تكون  إضافة إىل
 املكتبة مأوى لبعض اإلداريني كتهديد إلحالتهم عن التقاعد أو عقاب عن أي جتاوز أو تقصري.

 فئات  األمية اليت مست كلمن عدة ظواهر مثل: ارتفاع نسبة البطالة، إضافة إىل  ياجلزائر  اجملتمع معاناة
اجملتمع، مما حتم على السلطات النظر يف الوضعية املتدهورة للمكتبات العامة وحماولة إجياد حلول هلا، الستقطاب هؤالء 

 .(1)األفراد وملء وقت فراغهم باألوعية العلمية واألنشطة الفكرية والتثقيفية

تتخذ املكتبات أنواع متعددة وذلك نظرا لتعدد املناطق اجلغرافية اليت تغطيها  أنواع المكتبات العامة:-2-6-3
عموما )الريف، املدينة(، أو على أساس املراحل العمرية املختلفة ألفراد اجملتمع )أطفال، بالغني، شيوخ(، كما تعد الفئات 

 : (2)صرها يف النقاط التاليةاملتنوعة للمجتمع )رجال، نساء( سببا آخر يف تعدد أنواعها، واليت ميكن ح

 هي مكتبة صممت خصيصا خلدمة املواطنني املتواجدين يف مدينة معينة.: City Libraries :مكتبة املدينة 
 مكتبة تقدم خدماهتا ملوطين القرى واألرياف.   Rural Librariesمكتبة القرية: 

                                                           
 .92.. صالسابقرجع زاحي، مسية. املال -(1)
 .22..ص2221. القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، المكتبات العامةفتحي عبد اهلادي، حممد؛ خليفة مجعة، نبيلة.  -(2)
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جلهة معينة ذات توجه ثقايف حبيث هي مكتبة تابعة :  Culture House Librariesمكتبة بيت الثقافة: 
 تقدم خدمات ثقافية عامة من بينها توفري مكتبة.

هي مكتبات موجهة خلدمة الشباب يف منطقة :  Youth Centers Libraries :مكتبات مراكز الشباب 
 معينة وهي تابعة لدور الشباب.

 : هي املكتبات اليت توجه خدماهتا لفئة النساء فقط. Women Libraries :املكتبات النسائية 
 تقتين مواد متنوعة وتكون غالبا عبارة عن كتب القرآن والسرية.: Mosque Libraries :مكتبات املساجد 
 : مكتبات ختدم أعضاء النوادي الرياضية واالجتماعية. Club Libraries :مكتبات األندية 
: موجهة خصيصا لسكان بلدية معينة يف منطقة icipalities Libraries of Mun:مكتبات البلديات 

 جغرافية حمددة.
: هي مكتبات مركزية يف تشكيل مكتيب  Central Libraries :املكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية 

 .(1)يتكون من عدد من املكتبات

  :في الجزائر مطالعة العموميةرئيسية للمكتبات الال -2-2

 .فيما يلي سنتطرق هلاأنواع املكتبات العامة ألسباب عديدة أهم  تبات املطالعة العموميةمك تعد       

اطا إن مفهوم مكتبات املطالعة العمومية مرتبط ارتب مطالعة العمومية:رئيسية للمكتبات الالمفهوم -2-2-6
ن أردنا ته. وإجمتمع املستفيدين ذا وثيقا مبفهوم املكتبات العامة، ذلك أهنا جاءت خلدمة نفس األهداف، كما أهنا ختدم

يات اليت أنه مل يرد تعاريف كثرية حوهلا حيث جند معظم األدبب هلذا النوع من املكتبات فإننا نرىمفهوم معني  تقدمي
 قمر تناولت موضوع مكتبات املطالعة العمومية تكتفي بذكر ما جاء يف التشريع اجلزائري، وبالتحديد املرسوم التنفيذي 

والذي حيدد القانون األساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، حيث ورد  2212ماي  21املؤرخ يف  12-211
"تعترب مكتبات املطالعة العمومية مؤسسات  من هذا املرسوم كما يلي: (1)مفهوم مكتبات املطالعة العمومية يف املادة 

.أي أهنا تنشأ مبوجب قانون ينظم سريها وحيدد (2)واالستقالل املايل"عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية 
مسؤولياهتا ومهامها اجتاه اجلمهور العام، وهي من املؤسسات ذات الطابع اإلداري أي أهنا تقدم خدماهتا جمانا ودون 

 مقابل. 

                                                           
 .29.املرجع السابق. ص نبيلة. فتحي عبد اهلادي، حممد؛ خليفة مجعة، -(1)
 المتعلق بالقانون األساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية 2262ماي  22المؤرخ في 232-62م مرسوم تنفيذي رقاألمانة العامة للحكومة.  -(2)

‹ ARABE/2012/A2012034.pdf-/FTP/JOwww.joradp.dz‹ .متاح على الرابط: 2302جوان 34، 43.، ع.ج.ر.]على اخلط[. ج

(22/21/2212.) 

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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فهناك من  ،خمتلفة من جوانبعرفوها ف اإلجرائية جند أن بعض الباحثني يلو حبثنا يف التعار بينما  ،قانونيا هذا
ويرى البعض ، (1)"مؤسسة تنشئها الدولة أو السلطات احمللية وتقدم خدماهتا جلميع أفراد اجملتمع دون تفرقة"يرى بأهنا 

 .(2)مكتبات ختدم مجهورا غري حمدد من القراء وهتتم غالبا بالقارئ العادي"":بأهنا اآلخر

اهيتها وأهدافها، زا على ماملكتبات، لكن مل يركعريفني يركزان على اجملتمع الذي ختدمه هذه ونالحظ أن كال الت
قايف "مؤسسة ثقافية أوكلت هلا مهام الدعم العلمي والث أردنا تقدمي مفهوم شامل هلا سنذهب إىل التعريف التايل:وإذا 

حمللي والوطين، للمسامهة يف الثروة الفكرية والعلمية على املستوى ا واملعريف يف إطار تربوي من أجل صقل املواهب الشبانية
وتقوم املكتبة بتقدمي خدماهتا باجملان جلميع فئات املستفيدين بدون متييز وجلميع األعمار هبدف نشر الثقافة والوعي 

ذ صغريا أو كبريا على التلميالفكري يف مجيع اجتاهاته اإلجيابية وتنويع مصادر معرفته لدى املواطن العادي واملوظف و 
 .(3)مستوى املنطقة أو احملافظة أو املركز"

 إىل يهدف لثقافةا وزارة تبنته وطين باختصار ميكن القول بأن مكتبات املطالعة العمومية هي عبارة عن مشروع
 الرتاب كامل يف وميةالعم املطالعة مكتبات إنشاء خالل من هلا االعتبار وإعادة باجلزائر، العامة املكتبات استحداث

 .متييز دون اجملتمع فئات جلميع وتوجيهها الوطين

زائر بدأت رحلة مكتبات املطالعة العمومية باجل :رئيسية للمطالعة العموميةمكتبات الالنشأة وتطور -2-2-2
السالم، مما ساعدها و  بعد انتهاء العشرية السوداء اليت مرت هبا اجلزائر يف التسعينات، واستقرار أوضاعها وانتشار األمن

على الشروع يف حتسني األوضاع الثقافية هلا ومواصلة مشاريعها واليت من أمهها "مشروع مكتبة يف كل بلدية"، وذلك 
تداء من سنة كتبة الوطنية ابمبحاولة ختصيص مكتبة يف كل بلدية من واليات الوطن، إضافة إىل إنشاء ملحقات للم

 11واملتضمن إعادة تنظيم املكتبة الوطنية. بلغت  1912ماي  29املؤرخ يف  11-12رقم بناء على األمر  2221

ملحقة يف الواليات التالية: )أدرار، جباية، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، عنابة، قسنطينة، بسكرة، بشار، تبسة، اجللفة، 

                                                           
سات املكتبات ومؤس :أعمال املؤمتر العريب حول .[اخلط على]بمكتبات المطالعة العمومية الجزائرية QR codeنحو استخدام لتقنية غزال، عادل.  -(1)

، معهد علم املكتبات جبامعة 2213فيفري  21-21 .املعلومات يف ظل التكنولوجيات احلديثة: األدوار، التحديات والرهانات مع اإلشارة إىل مدينة قسنطينة
 constantine2.dz-www.univ (›23/21/2212.) ›. متاح على الرابط: 221 .قسنطينة، ص

، 11.، ع11.، مج[.ت.د]. [على اخلط] الحوار الفكري دور اإلنرتنت يف تنمية خدمات املكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية باجلزائر.زايدي، حسنية.  -(2)
 https://www.asjp.cerist.dz (›23/21/2212.)  ›. متاح على الرابط: 111-129.ص.ص
[. أعمال امللتقى على اخلط]واقع التنظيم بمكتبة المطالعة العمومية: دراسة حالة المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية أدرارموالي، حممد.  -(3)

، دار السعيد للنشر 2211نوفمرب  21-22الوطين األول: واقع خدمات مكتبات املطالعة العمومية: بني عشوائية النشر واملعلومات واخلدمة النوعية للمستفيد. 
 docs.googleusercontent.com-74-http://doc0g‹  (11 /21/2212.)› .متاح على الرابط:39.والتوزيع، ص

http://www.univ-constantine2.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
http://doc0g-74-docs.googleusercontent.com/


 ئربالجزا المطالعة العمومية  مكتبات إلى مدخل .........................................................ثانيالفصل ال
 

- 23 -     

يري مشكلة أخرى متثلت يف كيفية تس. لكن يف املقابل وجدت اجلزائر نفسها أمام (1)معسكر، عني تيموشنت، غيليزان(
هذه املكتبات يف ظل غياب قانون يبني ذلك، هذه الظروف هيأت لظهور أول نص تشريعي ملكتبات املطالعة العمومية 

اخلاص  2221سبتمرب  12املؤرخ يف  211-21يف اجلزائر بإشراف الوزيرة السابقة "خليدة تومي" وهو املرسوم رقم 
الذي أعطى دفعا للمطالعة العمومية وفضاءاهتا، تلته بعد ذلك عدة  (2)ملكتبات املطالعة العموميةبالقانون األساسي 

 مراسيم سامهت يف تطور هذه األخرية.

 ة مراحل أساسية هي:العة العمومية يف اجلزائر يف مخسوميكن تلخيص تطور مكتبات املط       

رحلة بدأت هذه املالمرحلة األولى: تحويل ملحقات المكتبة الوطنية إلى مكتبات مطالعة عمومية:  -
 (3)واملتضمن إنشاء مكتبات املطالعة العمومية 2222يوليو  23بتاريخ  املؤرخ 213-22بصدور املرسوم التنفيذي رقم 

حيث نص القانون على حتويل ملحقات املكتبات الوطنية بالواليات السابقة الذكر إىل مكتبات مطالعة عمومية، وبالتايل 
الذي  2212سنة  جوان 22وزاري املشرتك املؤرخ يف مكتبة. تالها بعد ذلك صدور القرار ال 11أصبح يف رصيد اجلزائر 

ا ملحقات متلكات واحلقوق والواجبات والوسائل اليت حتوزهموالتقديري لليتضمن املوافقة على اجلرد الكمي والكيفي 
 .(4)املكتبة الوطنية اجلزائرية احملولة إىل مكتبات املطالعة العمومية

ات أي صدور مراسيم تلزم بإنشاء مكتب المرحلة الثانية: اإلنشاء المباشر لمكتبات المطالعة العمومية: -
 2229أكنوبر سنة  22املؤرخ يف  113-29املطالعة العمومية يف واليات معينة، وكان هذا مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

الذي نص على إنشاء مكتبات املطالعة العمومية يف الواليات التالية: تيبازة، املسيلة، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، عني 
مكتبة مطالعة عمومية  122برجمة مشروع  2212، إضافة إىل ذلك فقد مت سنة 5)(، األغواط، الشلف، أم البواقيالدفلى

 رة الثقافة السابقة "خليدة تومي".من قبل وزي (2211-2212)مستوى كامل الرتاب الوطين  على

                                                           
 .121.بن حاوية، ميينة. مرجع سابق.ص - (1)
 على] لمطالعة العموميةلمكتبات االمتعلق بالقانون األساسي  2221سبتمبر61المؤرخ في  212-21مرسوم تنفيذي رقم العامة للحكومة. األمانة  - (2)

 arabe/2007/A2007058.pdf-/FTP/jowww.joradp.dz ›(22/21/2212.) › متاح على الرابط:.2221سبتمرب 19، 12.ع، .ج.ر.[. جاخلط
]على اخلط[. المتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية  2221جويلية 21المؤرخ في  231-21 مرسوم تنفيذي رقم األمانة العامة للحكومة. -(3)
 arabe/2008/A2008043.pdf-/FTP/jowww.joradp.dz ›(22/21/2212.) ›.متاح على الرابط: 2222جويلية 12، 11.، ع.ج.ر.ج
 .111.سابق. صبن حاوية، ميينة. مرجع  –(4)
على اخلط[. المتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية ] 2221أكتوبر 22المؤرخ في  321-21 مرسوم تنفيذي رقماألمانة العامة للحكومة.  -(5)
 arabe/2009/A2009062.pdf-/FTP/jowww.joradp.dz ›(22/21/2212.) ›.متاح على الرابط: 2229أكتوبر  22، 32.، ع.ج.ر.ج

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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 رقمتنفيذي مت يف هذه املرحلة صدور املرسوم الالمرحلة الثالثة: تغيير تسمية مكتبات المطالعة العمومية:  -
، حيث (1)والذي حيدد القانون األساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية 2212ماي  21املؤرخ يف  12-211

مت مبوجب نص املرسوم تغيري تسمية مكتبات املطالعة العمومية إىل تسمية جديدة هي املكتبات الرئيسية للمطالعة 
 واملوضوعة حتت وصاية وزارة الثقافة وحدد املعايري الواجب توفرها فيها.العمومية 

من املرسوم  (1)جاء يف املادةالمرحلة الرابعة: إنشاء ملحقات للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية:  -
ات امللحقإمكانية توفر هذه األخرية على ملحقات عرب كامل تراب الوالية تسمى هذه  (211-12)السابق الذكر 

 وهي تابعة إداريا للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية. (2)مبكتبات املطالعة العمومية

تراجع يف  2213للمطالعة العمومية منذ سنة  عرفت املكتبات الرئيسيةالمرحلة الخامسة: مرحلة التقييم:  -
إضافة إىل غياب سياسة  ،أمهها تراجع أسعار البرتولانتها اجلزائر واليت يعترب نتيجة األوضاع االقتصادية اليت ع امليزانية

ء يف القانون يكتفي النمط األول بالتقيد مبا جا ،حيث نالحظ سيادة منطني يف تسيري هذه املكتباتثقافية واضحة 
نفس  منخرط حسب احصائيات12222إىل حوايل ، فمع وصول عدد املنخرطني بينما يركز النمط الثاين على القراء

 ة شرائح اجملتمعكاف  يسمح بإشراكلتقدمي خدماهتا ونشاطاهتا وبراجمها  السنة توجهت هذه املكتبات إىل منهج جديد
ط اخلارجي للبحث عن االنفتاح على احملي وضرورة ،لتسيريها وتسهيل حتقيق أهدافها وهذا ما يعرف بالتفكري التصميمي

  .(3)راكات جديدةعالقات وش من خالل إنشاءويل جديدة مصادر مت

كما ميكن أيضا تلخيص التطورات اليت مرت هبا مكتبات املطالعة العمومية منذ إنشائها إىل اآلن إحصائيا، 
 :(4)وذلك من خالل اجلدول التايل

                                                           
 .موميةالع للمطالعة الرئيسية للمكتبات األساسي بالقانون المتعلق 2262 ماي 22في المؤرخ 232-62 رقم تنفيذي مرسوماألمانة العامة للحكومة.  -(1)

 مرجع سابق.
 .هنفساملرجع  -(2)
لمجلة المغاربية للتوثيق ا منهج التفكري التصميمي يف املكتبات: فرص التطبيق يف املكتبات العمومية باجلزائر.دموش، أسامة؛ عبد القادر، عبد اإلله.  -(3)

 .112 ..ص23.، ع2211، والمعلومات
http://www.m-›متاح على الرابط: .12-9. ص.. ص[.ت.د]: قصر الثقافة، زائراجل]على اخلط[. 2262-2266الدليل اإلحصائي . الثقافة وزارة -(4)

culture.gov.dz( ›21/22/2212.) 

مكتبات املطالعة  التاريخ
 العمومية

املكتبات الرئيسية 
 للمطالعة العمومية

 النصوص التشريعية

 211-21صدور القانون األساسي ملكتبات املطالعة العمومية رقم  2221
 الواليات عددها  الواليات عددها 2222
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1
1 

ومية
عم

عة 
طال

ة م
كتب

م
 

 أدرار،
 جباية،

 بسكرة،
 بشار،
 تبسة،

 تلمسان،
 تيارت،

 تيزي وزو،
 اجللفة،

عنابة،  
قسنطينة، 

معسكر، عني 
تيموشنت، 

 غيليزان.

جويلية  23املؤرخ يف  213-22 مرسوم تنفيذي رقم-  
 واملتضمن إنشاء مكتبات املطالعة العمومية. 2222

2229 

2 
ومية

عم
عة 

طال
ت م

كتبا
م

 

، تيبازة،املسيلة
سيدي بلعباس 

تيسمسيلت، 
عني الدفلى، 

األغواط، 
الشلف، أم 

 البواقي

أكتوبر  22املؤرخ يف  113-29ماملرسوم التنفيذي رق-  
 13املؤرخ يف  213-99املتمم ملرسوم التنفيذي رقم  2229
واملتضمن لكيفيات إنشاء املؤسسة العمومية  1999نوفمرب 

 ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسريها.

 

 مكتبة مطالعة عمومية 122مشروع  2212
2211 9 

العة
 مط

ات
كتب

م
 

أم البواقي، 
، (1)اجللفة

، (2)معسكر
 تيسمسيلت

1 
ت 

كتبا
م

سية
رئي

 

سعيدة، 
مستغامن، 
الوادي، 

 غرداية

أوت  12املؤرخ يف  291-11قم املرسوم التنفيذي ر -
 23املؤرخ يف  213-22ي ، املتمم للمرسوم التنفيذ2211
 واملتضمن إنشاء مكتبات املطالعة العمومية. 2222جويلية 

 القانون األساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية 2212

1
1

 
تبة 

مك عة 
طال

م
ومية

عم
 

، (2)بسكرة
، (2)تبسة

 يتضّمن 2012 سنة ماي 12يف مؤرّخ مشرتك وزاري قرار-  

 لوالية العمومية املطالعة ملكتبة ملحقتني إنشاء
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سيدي 
 ، (3)بلعباس

تيسمسيلت، 
 (2)الوادي

 .) الدوسن امليعاد راس بلديات ( بسكرة
 

2211 

3
2

 
ومية

عم
عة 

طال
ة م

كتب
م

 

أدرار، 
األغواط، أم 

، (2)البواقي
، (1)بسكرة
، (3)تبسة

، (11)تيارت
، (11)اجللفة

سعيدة، 
، (13)مسيلة
 (1)الوادي

2 
ومية

لعم
عة ا

طال
للم

سية 
 رئي

ات
كتب

م
 

باتنة، 
متنراست، 
تندوف، 

سوق 
أهراس، 
النعامة، 
اجلزائر، 

البيض، برج 
 بوعريريج

 2211 فرباير سنة 11 يف مؤرّخ مشرتك وزاري قرار-
 بلدية رارأد لوالية العمومية للمطالعةمكتبة  إنشاء يتضّمن

 بتيميمون.
 سنة ماي 1يف  مؤرّخ 122-11 رقم تنفيذي مرسوم-

 19 املؤرخ يف 222-11 رقم تنفيذيال رسوموامل 2211
 مكتبات إنشاء تضمناناملاملتمم له و  2211 سنة نوفمرب
 العمومية. للمطالعة رئيسية

 

2211 

3
1

 
ومية

عم
عة 

طال
ة م

كتب
م

 

مستغامن، 
، (11)النعامة

، (1)متنراست
، (2)الشلف

، (1)أم البواقي
، (11)باتنة

، (1)سعيدة
سيدي بلعباس 

، سوق (1)
، (9)أهراس
  (11)غرداية

1 
ومية

لعم
عة ا

طال
للم

سية 
 رئي

ات
كتب

م
 

البويرة، 
جيجل، 
 سكيكدة

 2211 سنة أفريل 11يف  املؤرخ مشرتك وزاري قرار-
 الشلف ةلواليالعمومية  للمطالعة مكتبتني إنشاء يتضمن

 والشطية(. )الشرفة الشلف بلدية
 سنة مارس 12يف  املؤرّخ 122-11 رقم تنفيذي مرسوم-

 مايو1 املؤرخ 122-11 رقم املرسوم التنفيذي يتمم 2211
 عةللمطال مكتبات رئيسية إنشاء واملتضمن 2211 سنة

 العمومية.

2211   1 
سية

 رئي
ات

كتب
م

 

ورقلة، إليزي، 
الطارف، 

 خنشلة، ميلة
 

جانفي  22املؤرخ يف  11-11 رقماملرسوم التنفيذي -
 1املؤرخ يف  212-11 واملرسوم التنفيذي رقم 2211
 122-11ي رقم املتممان للمرسوم التنفيذ 2211 سبتمرب
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 (1)(2211-2221)واليات اجلزائر خالل الفرتةيبني توزيع مكتبات املطالعة العمومية عرب  :(1)رقم دولاجل

 21املؤرخ يف  211-12قم تناول املرسوم التنفيذي ر  مطالعة العمومية:رئيسية للمكتبات الالمميزات -2-2-3

العديد من النقاط والشروط الواجب توفرها يف املكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية وذلك بالتحديد يف  2212ماي 
 ، من خالل تلك العناصر ميكن استنتاج جمموعة من املميزات هلذا النوع من املكبات نلخصها كما يلي:(2)(1)املادة 

راط اجلزائري شريطة احلصول على بطاقة اخنيقصد بذلك أهنا موجهة جلميع أفراد اجملتمع مؤسسة عمومية:  .1
 تثبت التسجيل يف املكتبة أو تقدمي بطاقة التعريف الوطنية.

أي أهنا تقدم جمموعة من اخلدمات لروادها، كما تسعى لتوفري فرص متساوية للجميع يف  مؤسسة خدماتية: .2
 احلصول على املعلومات.

ومية االستفادة من موارد وفضاءات مكتبات املطالعة العم فبمجرد دفع رسوم االشرتاك ميكن للجميع اجملانية: .1
 يف حدود النظام الداخلي املعمول به.

مبكتبات املطالعة العمومية عبارة عن كيان مادي، وكما جاء يف املرسوم السابق الذكر بأهنا يكون هلا  الواقعية: .1
 مقر معني حيدد ذلك يف مرسوم اإلنشاء.

بأن مكتبات املطالعة العمومية تنشأ يف البداية بقرار  211-12 رسوم رقمفقد جاء يف امل مشروع خمطط له: .1
مشرتك بني الوزير املكلف باملالية والوزير املكلف بالثقافة والسلطة املكلفة بالوظيفة العمومية، ويطبق هذا القرار على 

 أرض الواقع مبوجب مرسوم تنفيذي بناء على اقرتاح الوزير املكلف بالثقافة.

خيول القانون للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية إمكانية توفرها على ملحقات عرب كامل الرتاب  املركزية: .3
 .مركزية التسيري هلا ، مع تفويضالوطين

                                                           
 املرجع السابق. .الثقافة وزارة - (1)

 .المتعلق بالقانون األساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية 2262ماي  22 المؤرخ في 232-62رقم مرسوم تنفيذي العامة للحكومة،  األمانة -(2)
 مرجع سابق.

 رئيسية مكتبات إنشاء واملتضمن 2211ماي  1املؤرخ يف 

 .العمومية للمطالعة

 مكتبة مطالعة عمومية 191 مكتبة رئيسية 22 مكتبة مطالعة 111 اجملموع
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 12املؤرخ يف  211-21 التنفيذي رقم املرسوم مبوجبمهام المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية: -2-2-2

 ةالعمومي املطالعة املكتبات الرئيسية تقوم 2212ماي  21املؤرخ يف  211-12قم ر  التنفيذي، واملرسوم 2221سبتمرب
 :(1)تسعى إىل امةع وبصفة وتشجيعها، العمومية املطالعة لرتقية دعائمه مبختلف الكتاب توفري مبهام اجلزائرية

 حتت خرىاخلدمات امللحقة األالوثائقية واخلدمات املرتبطة باملطالعة العمومية ومجيع  األرصدة خمتلف وضع 
 .املستعملني تصرف

 اجتماعية شرحية كل تصرف حتت العمومية املطالعة مكتبة خدمات وضع. 
 إبداعه لتشجيع الطفل الحتياجات مالئم فضاء ختصيص. 
 االمتحانات وحتضري للدراسات فضاء توفري. 
 اآليل واإلعالم اإلعالم الستعمال القاعدية الكفاءات تطور تسهيل. 
 العمومية. باملطالعة املعاقني لألشخاص تسمح اليت الوسائل توفري 
 النشاطات بعض خالل من والثقافية املعرفية اآلفاق ترقية على العمل. 

 .تنظيم أنشطة ثقافية حول الكتاب 

ية للمطالعة ألداء املهام املنوطة هبا حتتاج املكتبات الرئيس تنظيم المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية: -2-3
تنظيم جيد وحمكم، ذلك أهنا حتتوي مزيج من املوارد البشرية واملادية والتكنولوجية واليت حتتاج إىل إدارة، إىل العمومية 

طرق إليه وهذا ما سنتومناخ تنظيمي يتضمن جمموعة من السياسات واالجراءات اليت حتدد اإلطار العام لسري العمل، 
 يف هذا العنصر.

قيام كالتايل: "هو ال  ت تعريفات عديدة حول هذا املفهوم، ويعرف بشكل عاموردماهية التنظيم: -2-3-6
بتحديد األعمال واألنشطة املراد إجنازها، وتقسيم العمل بني العاملني، وتفويض الصالحيات واملسؤوليات لرؤساء 

من بة وفقا لطبيعة املهام املنوطة هبم وتنظيم العالقات بني األقسام املوجودة يف املكتبة ضاألقسام ولعموم موظفي املكت
 .(2)هيكل إداري لغرض حتقيق درجة عالية من الكفاءة والتوافق يف طبيعة العمل وظروفه"

ل يإذن التنظيم يشمل مجيع وحدات املؤسسة، وحيدد مسؤوليات كل وحدة منها وذلك للشروع يف العمل وتسه
 هرئيس مع العمل هعالقات للمؤسسة وحيدد العام النظام يف مبوقعه موظف كل يعرفكما أنه  حتقيق األهداف املنشودة،

                                                           
 . مرجع سابق.المتعلق بالقانون األساسي لمكتبات المطالعة 2221سبتمبر 61المؤرخ في  212-21 مرسوم تنفيذي رقماألمانة العامة للحكومة.  -(1)
 .39.مرجع سابق. ص .نبيلة مجعة، خليفة حممد؛ اهلادي، عبد فتحي -(2)
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إدارة أو مؤسسة  ويف أي عمومية،يف املكتبات الرئيسية للمطالعة ال بالتايل فهو وظيفة ال غىن عنهاو  ،العمل وزمالئه يف
 اجلزائرية على أشكال عدة هي: ، وقد ورد التنظيم يف اجلريدة الرمسية(1)مهما كانت أهدافها جتارية أو خدماتية

 التنظيم اإلداري. .1

 التنظيم الداخلي. .2

 التنظيم املايل. .1

 تنظيم املوارد البشرية. .1

املتضمن القانون  211-12 رقمإن هذا الشكل من التنظيم جاء يف املرسوم التنفيذي  التنظيم اإلداري:-2-3-2
أن املكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية يديرها ( 1)األساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، ويأيت يف املادة 

 :(2)كاآليت  (2) جملس توجيه ويسريها مدير، وقد أوضح نص القانون ماهية ومسؤوليات كل منهما يف املادة
 يتكون هذا اجمللس من جمموعة من األعضاء نذكرها كما يلي: جملس التوجيه: 

 مدير الثقافة بكل بالوالية، رئيسا. .1

 ممثل الوايل. .2

 رئيس اجمللس الشعيب الوالئي أو ممثله. .1

 ممثل وزير املالية على مستوى الوالية. .1

 مدير الرتبية الوطنية بالوالية. .1

 مدير الشباب والرياضة بالوالية. .3

 وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال بالوالية.مدير الربيد  .1

 .رئيس اجمللس الشعيب البلدي للبلدية اليت توجد هبا امللحقات املعنية .2

 شخصيتني من عامل الكتاب والثقافة يعينهما الوزير املكلف بالثقافة. .9

له دور  نيقوم هذا اجمللس باجتماعات ميكن أن حيضرها مدير املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لكن يكو 
استشاري فقط، إضافة إىل ذلك يستطيع اجمللس االستعانة بأي شخص من شأنه أن يساعده يف أشغاله، حبيث جيتمع 

                                                           
 .12.. صالسابقرجع امل .نبيلة مجعة، خليفة حممد؛ اهلادي، عبد فتحي -(1)
. الرئيسية للمطالعة العمومية للمكتبات األساسي بالقانون المتعلق 2262ماي  22 في المؤرخ 232-62 رقم تنفيذي مرسوم. للحكومة العامة األمانة -(2)

 .سابق مرجع
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هذا األخري يف دورة عادية مرتني يف السنة أو دورة غري عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي أعضائه 
 ليناقش األمور التالية: 

 واملتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة املنصرمة. برامج األنشطة السنوية 

 مشروع امليزانية. 

 .الكشوفات التقديرية لإليرادات والنفقات 

 .احلسابات السنوية 

 .التنظيم والنظام الداخليني للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 .الشروط العامة إلبرام االتفاقيات واإلنفاقات والعقود والصفقات 

  اهلبات والوصايا.قبول 

املداوالت يف حماضر وتدون يف سجل خاص مرقم أو مؤشر عليه، وتبلغ أخريا إىل السلطة الوصية  حترر هذه
 للموافقة عليها خالل الثالثني يوما اليت تلي االجتماع.

يتم تعيينه مبوجب قرار من وزير الثقافة، حيث يكلف مدير املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية يف  املدير: 
 :(1)إطار احرتام والتنظيم املعمول هبما مبجموعة من املهام تتمثل فيما يلي

 يعد برامج األنشطة ويعرضها على جملس التوجيه. .1

 ة.وميثلها أمام العدالة ويف مجيع أعمال احلياة املدنييتصرف باسم املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية  .2

 ميارس السلطة على كافة املستخدمني. .1

يوظف املستخدمني املوضوعيني حتت سلطته ويعينهم وبنهي مهامهم، باستثناء املستخدمني الذين هلم طريقة  .1
 أخرى يف التعيني.

 يعد الكشوفات التقديرية لإليرادات والنفقات. .1

 اقيات واالتفاقات والعقود والصفقات.يربم مجيع االتف .3

 يعد مشاريع التنظيم والنظام الداخليني. .1

 حيضر اجتماعات جملس التوجيه ويتوىل تنفيذ مداوالته. .2

                                                           
المتعلق بالقانون األساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة  1101ماي  12المؤرخ في  182-01مرسوم تنفيذي رقم األمانة العامة للحكومة. -(1) 

 . املرجع السابق.العمومية
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 يعرض قوائم النشريات املوجهة لتشكيل وإثراء األرصدة الوثائقية، اليت على وزارة الثقافة املوافقة عليها. .9

 لطة الوصية.يرسلها للسجداول حسابات النتائج و سنويا عن األنشطة و يعد يف هناية كل سنة مالية تقريرا  .12

 يفوض االعتمادات إىل مدير مكتبة املطالعة العمومية بصفته آمرا بالصرف الثانوي. .11

حيدد هذا الشكل من التنظيم، بقرار وزاري مشرتك بني الوزير املكلف بالثقافة التنظيم الداخلي: -2-3-3
ليتضمن  2229فيفري سنة  23هذا القرار يف والوزير املكلف باملالية والسلطة املكلفة بالوظيفة العمومية، وقد جاء 

املتمثلة يف ثالثة أقسام طة املدير، و التنظيم الداخلي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية وملحقاهتا واملوضوعة حتت سل
   :(1)دد من األقسام الفرعية، ميكن تلخيصها من خالل اجلدول التايلرئيسية كل منها حيتوي على ع

األقسام 
 ةالرئيسي

 املهام األقسام الفرعية

سم
ق

 
جلة

معا
 

صيد
الر

 
قي

وثائ
ال

 
ينه.

وتثم
 

مصلحة  .1
 .االقتناءات

مصلحة معاجلة  .2
 الرصيد وصيانته.

اإلعالم مصلحة  .1
اآليل والسمعي 

 البصري.

 .ضمان مسار الوثيقة منذ استالمها إىل غاية وضعها حتت تصرف القارئ 

 .معاجلة الرصيد الوثائقي 

 .احملافظة على هذا الرصيد عن طريق الرتميم واحلفظ والتجليد 

 .تسيري عملية اقتناء الوثائق 

  املستعملني.دراسة امكانيات االقتناء بالتنسيق مع قسم خدمة 

 .ضمان معاجلة الكتاب قبل تداوله: اجلرد والفهرسة والدليل 

 .تثمني خمتلف اجملموعات 

 .إصالح الوثائق اليت أتلفها املستعملون وتدعيمها 

 .وضع شبكة اإلعالم اآليل وضمان سريها وصيانتها 

 .تسيري امليدياتيك 

                                                           
 على] العمومية وملحقاتهايحدد التنظيم الداخلي لمكتبات المطالعة  2221فيفري  21قرار وزاري مشترك مؤرخ في األمانة العامة للحكومة.  -(1)

 arabe/2009/A2009036.pdf-/FTP/jowww.joradp.dz ›(22/21/2212.) › :الرابط على متاح.2229 جوان 21 ،13.ع ،.ج.ر.ج[. اخلط

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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سم
ق

 
دمة

خ
 

لني
تعم

ملس
ا

. 

مصلحة تسيري  .1
الرصيد الوثائقي 

 القراء. وتوجيه

مصلحة التنشيط  .2
والتبادالت 
واألنشطة 

 الثقافية.

  ضمان خدمات علم املكتبات املتعلقة باإلعالم اآليل والتوجيه لفائدة
 املنخرطني وكل باحث أو زائر.

 .إعداد إحصائيات لتقييم املقروئية وعدد القراء وطبيعة الوثائق املطلوبة 

 .ضمان االتصال 

 شطتهم.ائق والوسائل املادية اليت تسهل أنوضع حتت تصرف املستعملني الوث 

  القيام بتبادل الوثائق واملعلومات العلمية والتقنية مع املؤسسات العلمية الوطنية
 واألجنبية.

 .تنظيم أنشطة املكتبات املتنقلة 

 .تنظيم تظاهرات وأنشطة ثقافية وعلمية مرتبطة بالكتاب 

حة
صل

م
 

دارة
اإل

 
ائل

وس
وال

. 

 فرع املستخدمني. .1

امليزانية فرع  .2
 واحملاسبة.

فرع الوسائل  .1
 العامة.

 .إعداد خمطط تسيري املستخدمني 

 .السهر على صيانة احلظرية اإلعالمية 

 .صيانة البناية والتجهيزات 

  السهر على أمن البناية واملستخدمني والرصيد الوثائقي واملمتلكات املنقولة
 واملستعملني.

 توظيف مستخدمي املكتبات وملحقاهتا وتسيريهم. 

 .ضمان تنفيذ ميزانيات تسيري مكتبات املطالعة العمومية وملحقاهتا وجتهيزها 

 .تقييم االحتياجات املالية السنوية 

  حتديد احتياجات املكتبات وملحقاهتا من أثاث ومعدات ولوازم وضمان
 اقتنائها.

 .ضمان تسيري املمتلكات املنقولة والعقارية وصيانتها 
  يبني أقسام املكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية وفروعها :(2)رقم  لدو اجل

رغم مشول التشريع اجلزائري لألقسام واملصاحل الواجب توفرها يف املكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية إال أنه مل 
 وبناء على ما ديضع خمطط واضح وصريح يبني التنظيم اهليكلي هلا ويوضح املستويات اإلدارية املختلفة، ويف هذا الصد
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               جاء يف القانون نقرتح اهليكل التنظيمي التايل:

 

  يبني اهليكل التنظيمي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية :(1)ل رقم شكال

واملتضمن القانون  2212ماي  21املؤرخ يف  211-12تناول املرسوم التنفيذي رقم التنظيم المالي: -2-3-2
للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية يف الفصل الرابع كل ما يتعلق باألحكام املالية وامليزانية وما يشملها من األساسي 

 :(1)يلي اإيرادات ونفقات كم
 : تتضمن ما يأيت:اإليرادات 

 .إعانات الدولة واجلماعات احمللية واهليئات العمومية 

 .اهلبات والوصايا 

 اطها.اإليرادات اخلاصة املرتبطة بنش 

 : جاء يف باب النفقات ثالثة نقاط هي:النفقات 

 .نفقات التسيري 

 .نفقات التجهيز 

 .مجيع النفقات األخرى املرتبطة بنشاطها 

                                                           
. عموميةال للمطالعة الرئيسية للمكتبات األساسي بالقانون المتعلق 2262 ماي 22 في المؤرخ 232-62 رقم تنفيذي مرسوم. للحكومة العامة األمانة -(1)

 .سابق مرجع
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ة وهو التنظيم املتعلق باملوظفني العاملني يف املكتبات الرئيسية للمطالعة العمومي: تنظيم الموارد البشرية-2-3-2
واملتضمن القانون اخلاص  2330نوفمرب  22املؤرخ يف  404-30وملحقاهتا، هذا ما تناوله املرسوم التنفيذي رقم 

ن شعبتني أساسيتني العمومية تتضمنالحظ أن مكتبات املطالعة باملوظفني املنتمني إىل األسالك اخلاصة بالثقافة، حيث 
 شعبة علم املكتبات والتوثيق وشعبة التنشيط الثقايف والفين )سلك املفتشني الثقافيني والفنيني، سلك املستشارين

تبات والوثائق واحملفوظات وردت شعبة املك ،الثقافيني، سلك املنشطني الثقافيني، سلك مساعدي التنشيط الثقايف والفين(
 معينة مهام هلا أربعة أسالك وكل منها يضم رتب واليت تناولت (002) ( إىل املادة80لثالث من املادة)يف الباب ا

 :(1)نلخصها باجلدول التايل

 املهام الرتبة األسالك

ت 
كتبا

ي امل
فتش

ك م
سل

ات
فوظ

واحمل
ئق 

لوثا
وا

 

 رتبة
تش

مف
 

ات
كتب

امل
 

ائق
والوث

 
ات

فوظ
واحمل

. 

 املرتبطة مبجال املكتبات ومصاحل املعلومات.إعداد خمططات لتطوير األنشطة -
 تنظيم شبكات املعلومات.-
 توحيد منهج العمل العلمية والتقنية.-
 تفتيش نشاطات شبكات املكتبات ومتابعتها.-
 السهر على تطبيق التشريع والتنظيم يف جمال ختصصهم.-

ات
فوظ

واحمل
ئق 

لوثا
ت وا

كتبا
ي امل

افظ
ك حم

سل
 

 رتبة
فظ

حما
ات 

كتب
امل

 
وثائ

وال
 ق

 تطوير الربامج اخلاصة حبفظ الوثائق واسرتجاع املعلومات.-
 تنظيم شبكات املكتبات ومراكز الوثائق ومراكز احملفوظات التابعة لقطاع الثقافة.-
 السهر على تطبيق طرق احلفظ املناسبة لكل نوع من الوثائق.-

 رتبة
فظ

حما
 

يس
رئ

 
ات

كتب
للم

 
ائق

والوث
 

ات
فوظ

واحمل
 

 إعداد برامج وثائقية بالتنسيق مع حمافظي املكتبات والوثائق واحملفوظات. املشاركة يف-
 اإلشراف على برامج تسيري املكتبات ومراكز الوثائق ومركز احملفوظات.-
 املشاركة يف إعداد برامج احلفظ اخلاصة مبختلف دعائم املعلومات.-
 السهر على حفظ الرتاث الفكري والوثائقي وترقيته.-
 يف إنشاء شبكة لإلعالم العلمي ومتابعتها واملسامهة يف إعداد بنوك املعطيات.املشاركة -
القيام باألحباث والدراسات والتحقيقات السيما تلك اخلاصة بتسيري املكتبات ومراكز الوثائق -

 ومراكز احملفوظات وتنظيمها.

                                                           
المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين  2221 نوفمبر 21المؤرخ في  313-21 مرسوم تنفيذي رقماألمانة العامة للحكومة.  -(1)

FTP/jowww.joradp.dz/-› :الرابط على متاح.2222ديسمرب  21 ،32.ع ،.ج.ر.ج[. اخلط على] لألسالك الخاصة بالثقافة

arabe/2008/A2008068.pdf› (22/21/2212.) 

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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ات
فوظ

 احمل
مناء

ني وأ
ائقي

والوث
ني 

كتبي
ك امل

سل
 

 رتبة
عد

ملسا
ا

 
كتيب

امل
 

وثائ
وال

 قي
مني

وأ
 

ات
فوظ

احمل
 

  

 فرز وفهرسة وتكشيف الوثائق على اختالف دعائمها.-
 املشاركة يف حتضري اجملموعات الوثائقية مبختلف االختصاصات.-
 إعداد سجالت اجلرد وضبطها.-
 متابعة عمليات وملفات احلفظ والرتميم بإعداد بطاقات تقنية خاصة بكل وثيقة.-
 واخلدمات املرجعية.إعداد إحصائيات البحث -
 إعداد الببليوغرافيات والفهارس واملكانز وقوائم اإلسناد والنشرات التحليلية يف جمال عملهم.-

 رتبة
كتيب

امل
 

قي
وثائ

وال
 نيوأم 

ات
فوظ

احمل
 

 إثراء وتطوير وصيانة وحفظ اجملموعات املوكلة إليهم والسهر على أمنها.-
 مبجال نشاطهم.إعداد املصادر الوثائقية اليت هلا صلة -
 تسيري املعطيات اإللكرتونية اخلاصة باملعلومات.-
 متابعة إعداد وضبط سجالت اجلرد ومراقبتها.-
 تطبيق التسيري اإللكرتوين للوثائق.-
 تقييم االحتياجات يف خمتلف اجملموعات الوثائقية.-

ات
فوظ

واحمل
ئق 

لوثا
ت وا

كتبا
للم

ني 
تقني

ك ال
سل

 

 رتبة
عد

ملسا
ا

 
قين

الت
 

 يف 
ات

كتب
امل

 
والو 

ائق
ث

 
 

 تنظيم خمازن الوثائق.-
 تسجيل الوثائق ومراجعتها وختمها.-
 ضمان احلراسة والنظام يف قاعات املطالعة.-
 ضمان صيانة خمازن الوثائق.-

ين 
عد

ملسا
بة ا

رت
صني

خص
 املت

يني
لتقن

ا
 

 ترتيب الوثائق يف املخازن وصينتها وتبليغها للقراء.-
 هتيئة قاعات املطالعة العمومية والببليوغرافيات والفهارس.-

يون
لتقن

ن ا
عوا

األ
 

 املشاركة يف األشغال العادية يف املكتبات ومراكز التوثيق ومراكز احملفوظات.-
 إعداد التسجيالت.-
 التبليغ عن مظاهر تدهور الوثائق وإتالفها.-
 القيام بعملية اإلعارة.-

يون
لتقن

ا
 

 مراقبة عملية سري قاعات املطالعة وخمازن الوثائق وقاعات الفهارس وقاعات الببليوغرافيا.-
 إعداد احصائيات اإلعارة.-
 إرشاد املستعملني وإعالمهم مبختلف األرصدة الوثائقية.-
 املشاركة يف عملية تقييم االحتياجات يف خمتلف اجملموعات.-
 القيام جبرد األرصدة الوثائقية.-

 (.1) يبني مهام العاملني باملكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية :(1)ل رقمدو اجل

                                                           
المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين  2221 نوفمبر 21المؤرخ في  313-21 مرسوم تنفيذي رقماألمانة العامة للحكومة. -(1)

 .السابقملرجع .ا لألسالك الخاصة بالثقافة
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 مطالعة العمومية بالجزائر: رئيسية للمكتبات الالفروع  -2-2

مبا أن اجملتمع الذي ختدمه مكتبات املطالعة العمومية متنوع، ال شك يف أهنا جيب أن حتتوي على أقسام وفروع         
مبا يتوافق وخصائص كل منها. حيث تنقسم إىل ثالثة فروع رئيسية  اكل فئة اجتماعية على حدمتكنها من خدمة  
 :(1)نوجزها فيما يلي

من القانون األساسي للمكتبات الرئيسية ( 1) املادة ورد يف Branch Libraryالمكتبة الفرعية: -2-2-6
لحقات على ملحقات عرب كامل تراب الوالية، هذه املللمطالعة العمومية بأنه ميكن هلذا النوع من املكتبات أن تتوفر 

هي ما يعرف باملكتبات الفرعية أو مكتبات املطالعة العمومية، ويتمثل مفهومها فيما يلي: " هي مكتبة تابعة للمكتبة 
دمة منطقة الرئيسية ، فبينما تكون املكتبة الرئيسية يف عاصمة الوالية حتتل املكتبات الفرعية ضواحي الوالية، وتنشأ خل

 معينة بعيدة نوعا ما عن املكتبة الرئيسية أو أهنا تنشأ خلدمة بيئة خاصة )صناعية، زراعية(".

تعد جزء أساسي من املكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية،   Children Libraryل:اطفمكتبة األ-2-2-2
واء من ناحية هذه الفئة العمرية س وهي عبارة عن فضاء خيصص للطفل يتم جتهيزه بناء على احتياجات وخصوصية

اجملموعات ومدى مالءمتها من الناحية املوضوعية، أو التجهيزات املادية ومدى مالءمتها لسن األطفال وطوهلم، وكذلك 
 :(2)هندسة الفضاء من ناحية استخدام األلوان والرسومات اهلندسية، كل ذلك من أجل حتقيق األهداف التالية

 للمطالعة والتسلية والرتفيه. توفري اجلو املناسب 

 .تطوير قدرات الطفل ومهاراته اللغوية والفنية واالجتماعية 

 .تعريف الطفل كيفية استخدام املكتبة واحملافظة عليها 

 .غرس القيم والعادات الفاضلة لدى األطفال 

 .دعم املؤسسات الرتبوية يف حتقيق مهامها 

                                                           
عشوائية  بني: موميةالع املطالعة مكتبات خدمات امللتقى الوطين األول: واقع. أعمال [على اخلط]مشروع تطوير المطالعة العموميةحلبيب، عبد القادر.  -(1)

 http://doc0g-74-›  .متاح على الرابط:92.، ص، دار السعيد2211نوفمرب  21-22 .للمستفيد النوعية واخلدمة واملعلومات النشر

 docs.googleusercontent.com (›11/21/2212.) 
 .92.املرجع نفسه. ص -(2)

http://doc0g-74-docs.googleusercontent.com/
http://doc0g-74-docs.googleusercontent.com/
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هي مكتبات تابعة ملديرية الثقافة، تستغلها املكتبات  Mobile Librariesالمكتبات المتنقلة: -2-2-3
الرئيسية للمطالعة العمومية خلدمة املناطق الريفية غالبا وإيصال اخلدمة املكتبية هلم. تتكون املكتبة املتنقلة من جمموعة 

 :(3)جملد( لغرض حتقيق األهداف التالية 1222-1222غنية ومتكاملة من املواد الوثائقية )

  وعي املواطنني بالتطورات احلديثة.زيادة 

 .مساعدة أصحاب األرياف يف تطوير حياهتم وحتسني ظروفهم 

 .املسامهة يف القضاء على األمية 

 .نشر الوعي الصحي واالجتماعي 

 .دعم الروابط االجتماعية وتعزيز أواصر العالقات االنسانية 

 خصوصية مكتبات المطالعة العمومية بالجزائر: -2-2

خصائص ومميزات معينة وطرقها يف حتقيق أهدافها كذلك مكتبات املطالعة العمومية، هذا ما جعلها  لكل مكتبة
ختتلف قليال عن أنواع املكتبات األخرى، وقد حاولنا من خالل هذا العنصر مجع كل أوجه االختالف يف جمموعة من 

 العناصر الثانوية وعرضها بالرتتيب التايل:

ديدة يستخدم اإلنسان طوال حياته أنواع ع المطالعة العمومية بين المكتبات األخرى:موقع مكتبات -2-2-6
للمكتبات، فمنذ طفولته يبدأ اإلنسان احتكاكه باملكتبات املدرسية التابعة ملؤسسات التعليم االبتدائي واملتوسط 

 تغرس فيه حب القراءة بات، وهي اليتوالثانوي، واليت تعترب كما يصفها البعض الواجهة اليت حتدد عالقته بباقي املكت
دقيقة اليت ختدم جلامعة تزداد حاجته للمعلومات الإىل اوعند توجه الفرد ، وتبني له قيمتها وقيمة املكتبة على حد السواء

ال املكتبات اجلامعية هي سبيل الطالب يف حتقيق أهدافه التعليمية والبحثية ومتكنه من استكمتكون جمال ختصصه، و 
كما   ،بسوق الشغل أين يصادف نوعا آخر من املكتبات أال وهي املكتبات املتخصصة هلتحاق، حىت اه الدراسيمشورا

 . (1)جلمع الرتاث احلضاري واإلنساينال ننسى ارتباطها باملكتبة الوطنية من خالل دعمها 

وإن أردنا حتديد موقع مكتبات املطالعة العمومية بني هذه األنواع املختلفة، فال يسعنا القول إال أن مكتبات        
املطالعة العمومية ترافق الطفل أو التلميذ أو الطالب أو العامل أو الشيخ طوال فرتات حياته لتلبية أغراضه التعليمية 

                                                           
 .99.ص نفسهرجع امل -(3)
 .21فتحي عبد اهلادي، حممد؛ خليفة مجعة، نبيلة. مرجع سابق. ص. -(1)
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من  يق أهدافها املختلفةلتحق وتدعم باقي أنواع املكتبات، من جهةالفرد  والبحثية واملهنية والرتفيهية، إذن فهي تساعد
 توضيح الرؤية أكثر حول املكانة اليت حتتلها بني هذه األنواع األربعة، ميكن وضع املخطط التايل:ول. جهة أخرى

 
 .(1)يبني مكانة املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بني أنواع املكتبات األخرى :(2)رقم شكلال

لرتبية والتعليم ووزارة ا هبا من وزارة ةجداتو املاألم لمؤسسة لوبينما تنتمي املكتبات املدرسية واجلامعية واملتخصصة 
 عن متويلها وتوفري الدعم ةالتعليم العايل والبحث العلمي، فإن مكتبات املطالعة العمومية تابعة لوزارة الثقافة وهي املسؤول

 تايل:وميكن توضيح ذلك من خالل املخطط ال ،هلا، ولكافة فروعها وأقسامها وتساعدها يف القيام بنشاطها الثقايف

 .(2)يبني فضاءات املطالعة العمومية حتت وصاية وزارة الثقافة :(1)كل رقمشال

                                                           
 .23.املرجع نفسه. ص -(1)

 .111.بن حاوية، ميينة. مرجع سابق. ص -(2)
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سبق وذكرنا أن مكتبات املطالعة العمومية مرتبطة مع  خصوصية دور مكتبات المطالعة العمومية:-2-2-2
ذا ما جيعل هاملكتبات األخرى وتدعم أهدافها ومهامها، وبالتايل فإن املسؤولية املنوطة هبذا النوع من املكتبات كبرية، 

أدوارها واسعة ومتعددة ومتتاز نوعا ما باخلصوصية عن املكتبات األخرى، فهي ختتص بدور أساسي متمثل يف نشر 
الثقافة بني املواطنني باختالف أعمارهم ومستوياهتم التعليمية والثقافية، كما أهنا تعمل على تدعيم القيم األصيلة يف 

لة الثقافات األخرى من أجل إحداث التطوير املستمر، باختصار فهي تعترب احلصياجملتمع ووسيلة هامة لالنفتاح على 
 :(1)النهائية للفكر االنساين. إضافة إىل هذا الدور الرئيسي هناك أدوار أخرى ميكن عرض أمهها يف النقاط التالية

 ز تكنولوجيا ومرك اجلزائرية للدولة املكتيب النظام من هام تلعب مكتبات املطالعة العمومية دورا جديدا كجزء
 معلومات يقدم التعليم أو اإلرشاد يف شكل مبسط من أجل حتويل املكتبة إىل نقطة تعلم.

  حتول املكتبة إىل منتج وناشر للمعلومات عرب األنرتنيت وما توفره من مواقع إلكرتونية، ومواقع التواصل
 االجتماعية.

 كتبات املطالعة العمومية للمجتمع وذلك باعتبارها:احلفاظ على مجيع أوجه اخلدمة اليت تقدمها م 

 مركز ثقايف  -
 التعليم والتعلم مركز -
 مركز معلومات عام -
 مركز اجتماعي جيد -

 .مركز للتنمية االقتصادية، بتقدميها ملعلومات عن الوظائف واملشروعات 

  مكتبات املطالعة العمومية هلا دور تشجيع الصناعة الوطنية للكتاب والناشرين اجلزائريني، وترقية اإلنتاج الوطين
 .(2)دار نشر 222من خالل إعطاء أولوية لدور النشر الوطنية اليت يبلغ عددها حوايل 

 .ترقية وبعث املطالعة العمومية والتعليم ملدى احلياة 

  حدة الوطنية للمعلومات هبدف التأسيس جملتمع املعلومات.املسامهة يف حتقيق الو 

                                                           
 العاّمة بالمكتبات ميدانية دراسة :المعلومات مجتمع بناء في ودورها للمعلومات الوطني المخطط ضمن العاّمة المكتبات موقع، نور الدين. صدار -(1)

 .للمستفيد النوعية مةواخلد واملعلومات عشوائية النشر بني: العمومية املطالعة مكتبات خدمات أعمال امللتقى الوطين األول: واقع [.على اخلط]تبسة لوالية
 docs.googleusercontent.com-74-http://doc0g‹ (11/21/2212.) ‹. متاح على الرابط:11.، ص، دار السعيد2211نوفمرب  22-21
 http://www.djazairess.com ( ›22/21/2212.)›. متاح على الرابط: [على اخلط]2262مكتبة عمومية قبل  222إنجاز ، عبد احلليم. .ل -(2)

http://doc0g-74-docs.googleusercontent.com/
http://www.djazairess.com/
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  بناء املواطن املثقف الذي يعتمد على نفسه يف استخدام موارد املعرفة واملصادر املتنوعة مبا توفره من رفوف
 مفتوحة ومعارض للكتب.

 .اكتشاف امليوالت القرائية للطفل وتنميتها من خالل مراعاة خصوصية هذه الفئة 

  للمنتج األديب الوطين، وكذا للكاتب األديب اجلزائري من أجل االنتشار والوصول إىل القارئ والرتويج الرتويج
 .(1) ريةللثقافة اجلزائ

ويطلق عليهم كذلك رواد املكتبة أو مستعملي املكتبة، واملستفيد هو الشخص مجتمع المستفيدين: -2-2-3
أن  211-12حاجته من املعلومات. وقد جاء يف املرسوم التنفيذي رقم الفعلي أو احملتمل الذي يتجه إىل املكتبة لتلبية

 التالية: الفئاتاملتضمن مكتبات املطالعة العمومية توجه جلميع فئات اجلمهور، أي أهنا موجهة للجمهور العام 

الطفل هو الفرد يف مرحلة الطفولة، واليت يقدرها البعض من سن اخلامسة إىل سن اخلامسة  فئة األطفال: .1
 .  (2)اعشر، وهي املرحلة اليت تتكون فيها ميوالت الطفل احلقيقية واملكتبة هي اليت تساعده يف توجيه هذه امليوالت وتنميته

دد يف هذه نوعني اإلناث والذكور، تتحالشاب هو الفرد يف فرتة الشباب وتشتمل هذه الفئة  فئة الشباب: .2
 الفرتة ميوالت كل فرد، حيث حيتاج إىل املعلومات اخلاصة مبجال ختصصه.

يصل الفرد يف هذه الفرتة إىل حالة من النضوج الفكري، وقد ال حيتاج إىل نوع معني من  فئة كبار السن: .1
 .لذا خيذ املكتبة مالذا لذلكاملعلومات، وإمنا حيتاج إىل نوع من الرتفيه والرتويح عن النفس 

ختتلف هذه الفئة عن الفئات األخرى من جوانب متعددة، وميكن حتديد  فئة ذوي االحتياجات اخلاصة: .1
هذه اجلوانب يف املفهوم الذي قدمه القريويت الذي مشل الفئات التالية: )اإلعاقة العقلية، اإلعاقة السمعية، اإلعاقة 

حية، صعوبات التعلم، اضطرابات السلوك، اضطرابات التواصل، املوهبة والتفوق(، البصرية، اإلعاقة اجلسمية والص
وبالتايل جيب على مكتبات املطالعة العمومية مراعاة هذه االختالفات سواء بتوفري املصادر املناسبة هلم أو عند تقدمي 

 .(3)اخلدمة

                                                           
‹. www.aljazairaltoum.com›. متاح على الرابط: [على اخلط] أي دور للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية؟بو قاسم، حممد.  -(1)

(22/21/2212.) 

. قسنطينة-عامة لبلدية عين السمارةأثر خدمات المكتبة العامة على تنمية الميول القرائية: دراسة ميدانية بالمكتبة ال .مالك، سناء؛ مالح، سهام -(2)
 .21.ص .2211ماسرت: مكتبات ومراكز معلومات: جامعة منتوري قسنطينة: 

 .212..ص2222 . الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية،دراسات في أنواع المكتباتمكتبة امللك فهد الوطنية؛ اللجنة العلمية للنشر.  -(3)

http://www.aljazairaltoum.com/
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 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يفلتطور السريع يف أدى ا خدمات مكتبات المطالعة العمومية:-2-2-2
، ومن بني هذه للمكتبات واخلدمية اإلداريةة و الفني التااجمل أواخر القرن العشرين إىل إحداث حتول جذري مس

 :(1)التحوالت

 .التحول من مكتبة تقليدية تركز على بناء اجملموعات إىل الرتكيز على بناء عالقات مع املستفيد 

  على االجراءات الفنية إىل الرتكيز على تطوير اخلدمات املعلوماتية.التحول من الرتكيز 

 .التحول من الرتكيز على أمتتة العمليات إىل الرتكيز على إدارة الربط الشبكي 

  :سنعرضها من خالل اجلدول املوايل هذا التحول يف بيئة املكتبات أدى إىل بروز أنواع جديدة من اخلدمات

 الخدمة شكل أمثلة نوع الخدمة

  خدمة اإلعارة 
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تقل

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
ونية

كرت
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  خدمة تعليم وتكوين املستفيدين

  والتوجيهخدمة اإلرشاد 

  خدمة التصوير واالستنساخ

  خدمة اإلحاطة اجلارية

  اخلدمات املرجعية

 والندوات احملاضرات - خدمة التنشيط الثقايف

 الدراسية األيام -

 واملؤمترات امللتقيات -

 والفنون الكتب معارض -

 واملهرجانات االحتفاالت -

                                                           
لعمومية: ا. أعمال امللتقى الوطين األول: واقع خدمات مكتبات املطالعة [اخلط على]دور مكتبات المطالعة العمومية في مجتمع متغيربومعرايف، هبجة.  -(1)

›http://doc0g-74-: الرابط على متاح.9.ص السعيد، دار ،2211 نوفمرب 21-22. للمستفيد النوعية واخلدمة بني عشوائية النشر واملعلومات

›docs.googleusercontent.com (11/21/2212.) 
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 الشخصيات استقبال -

  اخلاصةخدمات ذوي االحتياجات 

 القصة.- خدمات األطفال

 القراءة احلرة.-

اخلدمات السمعية والبصرية وما يشملها -
من بث ملقاطع فيديو وأشرطة تربوية 

 تعليمية.

 املسابقات-

 األشغال اليدوية-

  للمعلومات االنتقائي البث خدمة

  األنرتنيت خدمة

  اإللكرتوين املوقع خدمة

  يبني أنواع خدمات مكتبات املطالعة العمومية :(3)رقم  ولداجل

 بالجزائر: العمومية المطالعة مكتبات تحديات -2-1

اهتمت وزارة الثقافة بإنشاء مكتبات املطالعة العمومية وجتهيزها بكافة األثاث والوسائل لتسهل هلا حتقيق أهدافها 
 : (1)والتحديات ميكن تلخيصها يف النقاط التاليةوإلحداث التغيري الالزم، لكنها واجهت جمموعة من املشاكل 

املكتبة جزء ال يتجزأ من احمليط الذي تتواجد فيه، وملا كان ذلك فعلى مكتبات تحديات تكنولوجية: -2-1-6
املطالعة العمومية باجلزائر أن تكون على صلة دائمة باحمليط وما يشمله من تطورات تكنولوجية وتقنية، والسعي ملواكبة 

 التطورات وما يعرقل هذا هو غياب بنية معلوماتية وتقنية صلبة تدعم ذلك. هذه

                                                           
 .11.السابق. ص املرجع .بومعرايف، هبجة -(1)
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 قةتتمثل يف املسؤولية املنوطة باملديرين عن مكتبات املطالعة العمومية يف اجلزائر املتعل تحديات إدارية:-2-1-2
مع تصورات  األدوار اليت تتناسبالنظر يف االمكانيات و  بسيطرة االجراءات الروتينية يف األعمال اإلدارية وضرورة إعادة

 جمتمع خيطو خطوات سريعة للولوج يف اقتصاد املعرفة.

 النقص الفادح يف الكادر البشري املؤهل، فهذا العصر املتطور أو كما مساهتحديات تتعلق بالعاملين: -2-1-3
حتياجات املستفيدين ب الالبعض عصر اقتصاد املعلومات يتيح للمكتبات فرصا للقيام بأدوار ووظائف جديدة تستجي

املعقدة وقدرهتم اهلائلة على استخدام التكنولوجيا احلديثة، وتطور قدرات املستفيدين يفرض على العاملني مبكتبات 
املطالعة العمومية السعي الكتساب مهارات تسويقية وتعليمية وفنية ولغوية متكنهم من جماراة هذا التطور من جهة 

 أخرى.  وجمتمع املعلومات من جهة

عند احلديث عن العالقات هنا فإهنا تشمل جانبني العالقات مع  تحديات تتعلق بالعالقات:-2-1-2
ذا من جهة، من ه الشكاوىاملستفيدين والقصور الشديد يف الرجوع اليه للتعرف على رغباته مما يسبب زيادة عدد 

جهة أخرى جند العالقات اليت تربطها مع شركائها من املكتبات األخرى حيث نالحظ غياب التعاون إضافة إىل غياب 
 الوعي بأمهية التكتالت.

تعاين مكتبات املطالعة العمومية باجلزائر ضعفا من حيث اخلدمات، تحديات تتعلق بالخدمات: -2-1-2
روتيين مما  بأسلو  يعتمد على اإلعارة تقليدي، كما أن نظام طابع مازالت ذات تفيدينتقدمها للمس اليت فاخلدمات

وإن   املعلومات اتخدم اليومي هبا. كذلك عدم االهتمام بتسويق التعامل بفعل الكتب ينجر عنه اتالف بعض عناوين
 املستفيد، خيدم ال والتصنيف الفهرسة وشحيحة، إضافة إىل هذا نظام كانت اجلهود اليت ظهرت يف هذا اجملال قليلة

 العناوين على بعض لبحثا عناء يف والوقت اجلهد ويضيع مبتغاه على احلصول يف املستفيد يتعب احلاالت ففي بعض
 واملعلومات. كل هذا شكل حتديا أمام حتقيق هذا النوع من املكتبات ألهدافها بكفاءة وفعالية.
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 خالصة:

مشروع مكتبات املطالعة العمومية كان مبثابة يد النجدة لوضعية املكتبات من خالل ما سبق، ميكن القول بأن 
العامة باجلزائر حيث سامهت اسهاما كبريا يف تطور الوضع الثقايف واالجتماعي للمجتمع اجلزائري بفئاته املتعددة 

ذا ما جعلها حتتل ه ماتاملعلو  عن والبحث العمومية املطالعة تشجيع يف سامهت أهنا إضافة إىل وختصصاته املتنوعة،
اليت  واجهت هذه األخرية جمموعة من التحدياتمكانة بارزة يف النظام االجتماعي واملعلومايت يف الوطن. وكأي مشروع 

ة اليت جاء ترجع أساسا إىل العصر التكنولوجي والتقنيات املختلفوقفت عائقا يف طريق امتامها ملهامها، هذه التحديات 
اما جديدة جلميع املؤسسات مهما كان نوعها خاصة ما أتت به أجيال الويب املختلفة وظهور هبا واليت أضافت مه

، ويف ظل هذا التحول وجدت مكتبات املطالعة العمومية نفسها ملزمة بإجياد سبل التطوير ملواجهة 2.2مفهوم املؤسسة
تمع املعرفة املستفيد واالندماج يف جمهذه التحديات ولعل السبيل األمثل لذلك هو حتسني أدائها والتقرب أكثر من 

إضافة إدخال التعديالت الالزمة على املنظومة البشرية والتقنية وأمهها اإلدارية وما تتضمنه من مداخل متعددة على 
 رأسها إدارة املعرفة اليت سنأيت للحديث عنها يف الفصل التايل.
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 تمهيد:

سامهت املعرفة منذ القدمي يف إحداث تطورات كبرية للبشرية وحىت اليوم اكتسبت مكانة بارزة يف مجيع املؤسسات 
خاصة املكتبات اليت تعترب مركزا للمعرفة، ومع التطورات احلاصلة وظهور ما يعرف بإدارة املعرفة اليت تعد أهم األساليب 
اإلدارية احلديثة ومبا أن املكتبات اليوم حباجة ماسة لتسيري مواردها املعرفية وتنظيمها وحماولة تطويرها خاصة يف ظل 

ان تجتمع املعرفة وما نت  نن  م  تراكم للمعرفة ووجو  سرنة تداواها وتنظيمها كالتطور التكنولوجي وظهور ما يعرف مب
 .البد اها م  توفري جممونة م  الدنائم خاصة التكنولوجية إلدارة معارفها

وم  بني أهم هذه األدوات "الشبكات االجتمانية" اليت اكتسحت العمل املكتيب وسامهت بشكل فعال يف 
يتعلق بإدارة معارف املكتبة. هذا ما نت  نن  ظهور جممونة م  املفاهيم احلديثة اليت تربط بني دنم نملياهتا خاصة ما 

إدارة املعرفة والشبكات االجتمانية نذكر منها "إدارة املعرفة االجتمانية" اليت ترتكز نلى بناء وتفعيل قاندة املعرفية يف 
وهذا  داد سياسات وخطط اسرتاتيتجية حتكم هذا االستعمالبيئة الشبكات االجتمانية. لذا استوجب نلى املكتبات إن

 ما سنحاول تسليط الضوء نلي  يف هذا الفصل.

  



 االجتماعية الشبكات عبر المعرفة إدارة ..................................................................ثالثالفصل ال
 

- 64 - 

 ماهية المعرفة: -3-1

جمموع احلقائق ووجهات النظر واآلراء واألحكام وأساليب "تعرف بشكل نام بأهنا مفهوم المعرفة: -3-1-1
ئمة نلى واملفاهيم وكذا االسرتاتيتجيات واملبادئ واملسلمات البديهية القاالعمل واخلربات والتتجار  واملعلومات والبيانات 

 وبالتايل .(1)فكر معني اليت ميتلكها الفرد أو املؤسسة وتستخدم لتفسري املعلومات املتعلقة مبوقف ما أو حالة معينة"
ستة  لخيصها يفبت 1002سنة  Leidnerو Alaviقامت كل م  لعناصر متعددة فمفهوم املعرفة واسع وشامل 

 :(2)وجهات نظر خمتلفة تتمثل فيما يلي

 ت واملعلومات وهذا ما يعرب نن  هبرم املعرفة أو طيف املعرفة حيث تشكل: البيانات+نااملعرفة كمقابل للبيا 
 معاجلة= معلومات+ جتربة= معرفة+ خربة= حكمة.

 م  أمهها الفهم. ليات نقلية خمتلفة واليتاملعرفة كدولة للعقل وتعين املعرفة بذلك الدراية وما يتبعها م  نم 

 املعرفة كهدف أي ميك  انتبارها مثلها مثل األهداف األخرى اليت حتتاج إىل جممونة م  العناصر لتتحقق. 

 املعرفة كعملية هي خطوات للوصول إىل اخلربة. 

 املعرفة كوسيلة للوصول إىل املعلومات أي أهنا الشرط األساسي الكتسا  املعلومات. 

 املعرفة كقدرة أي ميك  للمعرفة التأثري نلى سري العمل. 

 م يف خمتلف اجملاالت، فنتجدصنفت املعرفة إىل أنواع نديدة ذلك أهنا املورد اخلا المعرفة: أنواع-3-1-2 
Marquardt بينما  (3)معرفة ملاذا؟ معرفة أي ؟ معرفة مىت؟( )معرفة ماذا؟ معرفة كيف؟ يقسمها إىل مخسة أنواع ،

تصنيف ويعد ، (4)إىل ثالثة أنواع للمعرفة )املعرفة اجلوهرية، املعرفة املتقدمة، املعرفة االبتكارية( M.Zack يصنفها

                                                           
 .291.. ص. ص1020. القاهرة: مؤسسة طيبة، إدارة المعرفة والتعلم التنظيمي: مدخل للجامعة المتعلمة في مجتمع المعرفةالصليحي، رضا إبراهيم.  -(1)

(2)- Hemsley, Jeff ; M. Mason, Robert. Knowledge and Knowledge Management in the Social Media Age [on line]. 

Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce. 2013, p. 138-167. Disponible sur: 

http://www.tandfonline.com/page/terms-and-conditions. (20/03/2018). 
. [خلطا نلى] أثر إدارة المعرفة على اآلداء بالمؤسسة: دراسة تطبيقية بمؤسسة سوناطراك )قاعدة اإلمدادات توقرت( ، نبد احلكيم.شاهد - (3)

 http://www.souforum.com (00/00/1021.)››. متاح نلى الرابط: 1021ماجستري، نلوم التسيري، جامعة نمار ثلتجي باألغواط، 

ة القرار االستراتيجي: دراسة على عينة من إطارات المديرية العملي دور إدارة المعرفة في تفعيل عملية إتخاذ .سعاد؛ بولكحل، نائشة ،بوكروح - (4)
 ›متاح نلى الرابط: . 1022 ،جامعة حممد الصديق ب  حيي جيتجل ،تسيري املوارد البشرية ،ماسرت[. اخلط نلى]-فرع جيجل–الجزائر التصاالت 

 www.souforum.com‹ (00/00/1021.) 

http://www.tandfonline.com/page/terms-and-conditions
http://www.souforum.com/
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Palany  ة، املعرفة عرفة الصرحي)امل أشهر التصنيفات املعمول هبا، حيث يقسم املعرفة إىل نونني أساسيني م
 :(2)التايلسنتجد التصنيف موضوع دراستنا  ولو حبثنا ن  تصنيف خيدم، (1)الضمنية،(

 شكل نشاطهم وهدف .، حميطهملفهم بيئتهم، املوظفون لها يستعم تتضم  املعتقدات اليت قافية:املعرفة الث .2
 تعين املعرفة حول املستفيدي  وكل ما خيصهم. معرفة املستفيدي : .1
هي املعرفة اليت يتم تشاركها بشكل غري رمسي م  قبل األفراد وضم  اجملمونات  املعرفة االجتمانية: .0

 واجلمانات والشبكات، ويف دراستنا هذه سنتناول املعرفة م  هذا اجلانب.

 تالية:النقاط النلخصها يف تتسم املعرفة مبتجمونة م  اخلصائص واملميزات  المعرفة: خصائص-3-1-3

 وفكره ثقافت  حسب كل األفراد مجيع فيها ويشرتك اإلنسان صنع م  فاملعرفة :مكتسبة إنسانية نملية املعرفة .2
 .ألفرادا بني واملعتقدات والقيم اآلراء تبادل خالل م  املعارف هذه اكتسا  يتم حبيث وتوجهات ، وقيم 

 معطيات مع تفانلوت ترتاكم اأهن كمافهي مستمرة ألهنا متوارثة نرب األجيال،   :ومرتاكمة مستمرة نملية املعرفة .1
 أخرى. املعطيات مع تتفانل بدورها وهذه جديدة معرفة واالبتكار باإلبداع لتتولد جديدة معرفية

 الذي فالشخص هاتنقص ال فيها املشاركة بأن الثروات م  غريها ن  املعرفة تتميز :للمعرفة الذايت التعزيز .0
 .غريه معرفة يضيف أن  الذي احلني يف لدي  معرفت  ستبقى غريه هبا ويشارك املعارف ميتلك

 بالتبادل وال باالستخدام يستهلك ال معنوي، هو بل ماديا ملموس غري منتوج املعرفة إن :املعرفة ملموسية ال .4
 .(3)االستخدام نملية نند ذاتيا وتتوالد صاحبها نند تبقى بل

 :(4)كالتايل نعرضها للمعرفة خصائص مخسة إىل'' BELL ''و 'HOUSEL' '' م  كل الصدد هذا يف ويشري

 .املعلومات ومراكز املكتبات يف واملبتكرون األفراد ميثل  ما وهذا :تتولد املعرفة .2
 ومنها الفطري منها وإمكانيات قدرات ميتلكون فاألفراد ظاهرة املعرفة كل ليست :األفراد يف متتجذرة املعرفة .1
 .موثّق منها القليل ولك  واخلربة باملمارسة املكتسب

                                                           
 بولكحل، نائشة. املرجع السابق. بوكروح، سعاد؛ -(1)
. متاح نلى الرابط: 221-472.، ص2.، ع11.، م 1021]نلى اخلط[.  مجلة جامعة دمشق مفهوم املعلومات وإدارة املعرفة.نلي، أمحد.  -(2)
‹www.damascusuniversity.sy ( .›12/01/1021.) 

 نلى]إدارة المعرفة وأثرها على تميز األداء: دراسة تطبيقية على الكليات والمعاهد التقنية المتوسطة العاملة في قطاع غزة. ، نضالحممد الزطمة -(3)
 library.iugaza.edu.ps( ›01/00/1021.)›متاح نلى الرابط:  .12 ..ص1022،-غزة -: اجلامعة اإلسالمية. غزةإدارة األنمال يف ماجستري[. اخلط

ماجستري:  .نحو تطبيق إدارة المعرفة في المكتبات الجامعية: تقييم استعداد مكتبة د.أحمد عروة الجامعية لتبني إدارة المعرفة. حملنط، يوسف -(4)
 .21.ص. 1020:-قسنطينة –أنظمة املعلومات وإدارة املعرفة: جامعة منتوري 

http://www.damascusuniversity.sy/
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 أن ميك  كما معنا، تمتو  معارفنا فمعظم لذا جدا قليل نعرف  مبا مقارنة نكتب  أو نلي  نعرب ما :متوت املعرفة .0
 .القدمية حمل جديدة أخرى بإحالل متوت

  knowledge basesةاملعرف قواند ينت  ما احلديثة، الوسائط أو الورق نلى وختزن املعرفة توثّق :ختزن املعرفة .4

  .معني جمال يف حمددة وقواند حقائق نلى وحتتوي
    .االخرتاع براءات بفضل املعرفة؛ احتكار أو حبس ميك  :متتلك املعرفة .2

إن حاجة اإلنسان الدائمة للمعرفة واستخدام  اها يف خمتلف امليادي ، ينتجر نن  بعض مشاكل المعرفة: -3-1-6
 :(1)بينها نذكراملشكالت اليت حتول دون االستفادة املثلى منها، وم  

 تقدمي معلومات غري صحيحة سواء كان ذلك نابعا م  ضغوط العمل أو ندم الفهم اجليد للمعلومات. 

ندم استفادة املؤسسة م  القدرات الكامنة لألفراد وهي ما يعرف باملعرفة الضمنية اليت حتتاج مهارة وخربة  
 يذها.م  صاحب العمل للتمك  م  استنباط األفكار م  األفراد وتنف

مشكالت متعلقة بامللكية الفكرية، فاملعرفة املوجودة بأي منظمة هي نبارة ن  أسرار ختص العمل والعاملني  
 تسعى املؤسسات املنافسة ملعرفتها.

 تضخم حتجم املعلومات اليت حتفظ يف احلواسيب أو يف أرشيفات املنظمات مما يعرضها للتلف والضياع. 

 وضعف أنظمة احلماية باملؤسسة مما قد يؤدي إىل انتشار املعرفة وفقدان قيمتها.سرنة الوصول إىل املعلومات  

 إدارة المعرفة كحل لمشاكل المعرفة: -3-2

إن املشاكل احملتمل للمعرفة أن تتعرض اها تلزم املؤسسة باتباع أسلو  معني لتنظيم هذه املعارف وإدارهتا بني 
 ل  يف هنا م  خالل التطرق إىل العناصر التالية:خمتلف أقسامها ووحداهتا، وهذا ما سنتعرض 

اختلف الباحثون يف تناول مفهوم إدارة املعرفة تبعا الختالف  :(KM) مفهوم إدارة المعرفة-3-2-1
وخلفياهتم العلمية والعملية وذلك راجع التساع ميدان إدارة املعرفة وديناميكيت ، ونلى هذا األساس ويف اختصاصاهتم 
  قدمهامل اها ومن  مت التطرق إىل أهم املفاهيم اليتالنظر املتباينة فإن  م  الصعب إنطاء مفهوم موحد وشاظل وجهات 

 إدارة املعرفة كالتايل: رواد 

                                                           
 Knowledge Ethics: Concept and=أخالقيات إدارة املعرفة: املفهوم واملبادئالشهري، نبد اهلل خازم.  نبد الصمد ؛ مرغالين، حممد أمني -(1)

Principles . متاح نلى الرابط:  .201-70.، ص1.ع، 11.م ، 1022. [نلى اخلط]مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية‹ .sahttp://www.kfnl.gov › .
(11/01/1021.) 
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"سكايرم" وهو أحد أبرز م  تناولوا إدارة املعرفة فيعرفها نلى أساس أهنا: "اإلدارة النظامية والواضحة  حسب 
ة هبا واخلاصة باستخدامها واستخالصها، وهي تتطلب حتويل املعرفة الشخصية إىل معرف للمعرفة والعمليات املرتبطة

 .(1)تعاونية ميك  تقسيمها بشكل جلي م  خالل املنظمة"

أن إدارة املعرفة ليست انتزاع املعرفة احملفوظة م  نقول األشخاص، إمنا هي االهتمام  Sveibyكما أوضح  
بكيفية خلق بيئة لألشخاص إلبداع املعرفة وخللقها ومشاركتها، وإدارة املعرفة ليست جمرد إضافة بسيطة إىل العمل املعتاد 

وجيا املعلومات إمنا ملعرفة ليست جمرد استثمار يف تكنولإدارة اإمنا يتطلب جتذرا سلوكيا نميقا وتغيريا اسرتاتيتجيا كما أن 
 .(2)التكنولوجيا هي أدوات لتبادل املعلومات ولكنها ال ميك  أن تقود للتغيري أبدا

تتمثل إدارة املعرفة يف قدرة املنظمة نلى إنشاء وتبادل واستغالل املعارف  Fontaineوم  وجهة نظر  
 .(3)اجلمانية م  أجل حتسني إنتاجيتها

 يعمل إداري نه م ن  نبارة ورغم تعدد املفاهيم حول إدارة املعرفة إال أهنا مجيعا تصب يف جمال واحد يفيد أهنا
حيث  مضافة وقيمة فسيةتنا وقوة أنلى إنتاجية قوة إىل املنظمة يف واملوظفني للعاملني الفكرية األنمال أصول حتويل نلى

 أهم م  نتبارهاا واألشخاص، لذلك ميك  باألنشطة وربطها ببعضها املعلومات التصال حلقات املعرفة إدارة تتطلب
 .يف املنظمة لتحقيق التطور والتقدم استثمارها الواجب املوارد

تعترب هذه األخرية م  أحدث ميادي  الدراسة، وإن حبثنا يف تارخيها سنتجد  المعرفة: إدارة وتطور نشأة-3-2-2
نندما تناول الباحثون بعض العمليات املعرفية واألنشطة  2900أن مصطلح إدارة املعرفة قد بدأ استخدام  يف حوايل 

شكل مستقل أو   مل تظهر بالعقلية وحل املشكالت، بينما يرجع أول استخدام إلدارة املعرفة يف بداية الثمانينات، لك
حيث انتربت  2990ة إىل سننطالقة الفعلية إلدارة املعرفة االبل ارتبطت مبتجاالت معينة، بينما تعود بوصفها نمليات 

، Davenport ،Sveibyأن معارف املؤسسة مورد رئيسي جيب إدارت ، ومت بذلك تطوير املقاربة التسيريية م  طرف 
Prax، Stewart ،Wigg ،Nonaka  واليت تربز العالقة بني املعرفة واألفراد املسؤولني ن  إنشائها، وبعد ذلك

                                                           
 .02.، ص1.، ع29.، م [.ت .د] ،Ristمجلة . واقع تفعيل إدارة املعرفة يف املكتبات اجلامعية: مطلب واقعي أم استباق لألحداثاحلمزة، املنري.  -(1)
 .491.نلي، أمحد. مرجع سابق. ص -(2)
إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتطوير المنظمات المتعلمة من خالل تحسين عمليات كرزايب، نبد اللطيف؛ لشاشي، نبد احلق؛ حوحو، مصطفى.  -(3)

، جامعة الطاهر موالي 1020ديسمرب24-20 .قى الوطين حول: إدارة اجلودة الشاملة وتنمية أداء املؤسسةت]نلى اخلط[. امللالتعلم التنظيمي وإدارة المعرفة
 http://facelibrary.eb2a.com › (10/01/1021.)›متاح نلى الرابط:  .22.بسعيدة، ص

http://facelibrary.eb2a.com/
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. وميك  تقسيم املراحل اليت مرت هبا إدارة (1)تطورت واتسعت لتسيطر نلى مجيع جماالت العمل ليسمى نصر املعرفة
 :(2)املعرفة إىل ثالثة مراحل أساسية هي

حيث كان ااهدف األساسي يف هذه املرحلة هو مجع املعرفة  :(1000-2990) اجليل األول إلدارة املعرفة 
لكثري م  اجلهود يف حني أن ا ،وتوثيقها يف قاندة بيانات لكي يتمك  اجلميع م  الوصول إليها بسهولة واستيعاهبا

لقرن اواألموال ذهبت إلنشاء قاندة بيانات ملمارسات ودروس خمتلفة، إال أهنا بدأت تواج  بعض القيود مع بداية 
إضافة إىل إدراك املؤسسات أهنا قادرة نلى التقاط املعرفة الصرحية فقط وليس املعرفة التكتيكية ااهائلة واملفيدة  العشري 

 .يف ذه  املوظف

هدفت هذه املرحلة إىل تدوي  املعرفة الضمنية، بدأت املنظمات يف هذه الفرتة  اجليل الثاين إلدارة املعرفة: 
متقدمة إلدارة املعرفة الضمنية، وجتاهل بذلك القضايا االسرتاتيتجية كما أن املعرفة يف هذه املرحلة بنشر أدوات وحلول 

ظلت مقتصرة نلى موظفي املستويات التنفيذية لإلدارة أما املستويات الوسطى والعليا فقد نملت نلى تدنيم إدارة 
 املعرفة فقط.

رفة اجلمانية ببعضهم البعض، وهي ما يعرف باملعلربط الناس هدفت هذه املرحلة  اجليل الثالث إلدارة املعرفة: 
حيث ركزت نلى القضايا االسرتاتيتجية جلمع أفراد املنظمة نلى منصة واحدة إلدارة املعرفة، حبيث تتضم  االحتياجات 

 املستقبلية للمنظمة.

 هي: جممونة م  األهدافيهدف تفعيل إدارة املعرفة باملكتبات إىل حتقيق  المعرفة: إدارة أهداف-3-2-3

 وخزهنا وإنادة استعمااها. املختلفة املعرفة م  مصادرها استنباط 

 خلق بيئة تنظيمية تشتجع كل فرد يف املؤسسة نلى مشاركة املعرفة لرفع مستوى معرفة اآلخري . 

 حتديد املعرفة اجلوهرية وكيفية احلصول نليها ومحايتها. 

 .(3)وإدارة املستفيدي  وتطوير اخلدماتخلق القيمة لألنمال م  خالل التخطيط  

 .اجلديدة املعارف وتوليد االبتكار خالل م  وذلك املكتبة تواجهها اليت للمشكالت إبدانية حلول إجياد 
 ا.هب القرارات صنع بعملية االرتقاء أجل م  وتطبيقها دائم بشكل للمكتبة املعرفة توفري 

                                                           
، وثيق والمعلوماتالمجلة العربية لألرشيف والت. إدارة املعرفة ونالقتها برفع مستوى اآلداء: املؤسسات االقتصادية يف اإلمارات منوذجا هبتجة.بومعرايف،  -(1)

 .202-97..ص09.، ع1022
(2) -Prax, Jean-Yves. Le manuel du knowledge management: Mettre en réseau les hommes et les savoirs pour créer de 

la valeur. Bruxelles : dunod, [s.d.]. p.2. 
 .247.، ص1.، ع0.، م 1020 والمعلومات،مجلة المكتبات مزيش، مصطفى. واقع إدارة املعرفة يف املكتبة املركزية جبامعة منتوري قسنطينة.  -(3)
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 .(1)باملعرفة ملرتبطةا األفضل املمارسات بدنم وذلك وحتسين  واملعرفة اخلربة نلى املعتمد املنظمة داءبآ االرتقاء 
 بأحس  االهداف وحتقيق املطلو  العمل أداء أجل م  الالزمة األطراف كل إىل املعرفة نشر نملية حتقيق 

  .ممكنة صورة
 مستوى لرفع املعرفة مشاركة نلى وحتفزهم األفراد تشتجع اليت التنظيمية البيئة بإجياد وذلك التعلم ثقافة سيخر ت 

 .  (2)البشري الذكاء خالل م  والتنافس اآلخري  معرفة

تتكون إدارة املعرفة م  جممونة م  العناصر اجلوهرية اليت تتفانل فيما بينها  المعرفة: إدارة عناصر-3-2-6
ملؤسسة مبا فيها املتوفرة با دارة املعرفة تشمل مجيع العناصرلتشكل ماهيتها وخصائصها، وهناك م  يرى بأن مكونات إ

هذا ما جيعل جمال إدارة املعرفة واسع ، (3)م  قيادات وتقنيات، التنظيم، الثقافة، العمليات، األهداف، التعلم، العالقات
موهنا م  جهة أخرى هناك م  يرى بأن إدارة املعرفة يف مض وشامل جلميع العمليات واألنشطة واملوارد املتوفرة باملؤسسة.

 :(4)وهو التقسيم الذي يؤخذ ب  غالبا واملتمثل فيما يليتتكون م  أربعة نناصر أساسية، 

ميثل املعلومات اليت ميك  إدراجها ضم  العناصر الفكرية املؤثرة يف أداء املؤسسات وتطورها بشكل  احملتوى: .2
 نام.

 تشمل تطوير نناصر احلاسب اآليل والربام  اليت ستعمل نلى إيصال املهام املطلوبة.التكنولوجيا:  .1

ع احتياجات متضم اإلجراءات اليت حتتاج إىل التطوير والتحديث، للتأكد م  أن إدارة املعرفة تتماشى  العمليات: .0
 املستخدمني م  حيث النونية، والكمية، ومدى صلتها باملوضوع املطروح.

 جمموع القوى البشرية املسؤولة نلى تكوي  املعرفة ومشاركتها واستخدامها. : أياألفراد .4

 فالبعض وأنشطة، نمليات م  املعرفة إدارة تتضمن  فيما الباحثون اختلف المعرفة: إدارة عمليات-3-2-0
  ايل:ها كالتأمه سنعرضواليت . ذلك م  أكثر لتشمل آخرون هبا يتوسع بينما نمليات أربعة إىل يصنفها

                                                           
 .221.ص.1020 صفاء، دار: نمان. والريادة التميز إلى الطريق: المعرفة إدارة .أمحد نمر ،مهشري -(1)
 .20 .. ص1022. نمان: دار األسامة، إدارة المعرفة والتكنولوجيا الحديثةنور الدي ، نصام.  -(2)
لة وتنمية وطين حول: إدارة اجلودة الشامى قملت. ]نلى اخلط[مدخل إدارة الجودة الشاملة في تحقيق أهداف إدارة المعرفة؛ لعرج، الطاهر. ، فريدبلقوم -(3)

 . http://facelibrary.eb2a.com› (10/01/1021)›. متاح نلى الرابط: 22-2.، جامعة الطاهر موالي بسعيدة، ص1020 ديسمرب24-20 .أداء املؤسسة
. امللتقى الدويل اخلامس حول: رأس املال الفكري يف منظمات [اخلط نلى]إدارة المعرفة وتنمية رأس المال الفكري للمؤسسةعداوي، موسى. س -(4)

 ›، متاح نلى الرابط: 10-2.، جامعة حسيبة ب  بونلي، ص1022ديسمرب  24-20 .األنمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة
http://www.souforum.com‹ (14/01/1021). 
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  :(1)كاآليت املعرفة إدارة نمليات(  وزمالؤه توربان) حيدد  
 .ئمةمال وبطريقة القيمة ذات املعرفة بتحديد وذلك: نليها االستحواذ اجلديدة املعرفة إنشاء .2
 .حمدد سياق يف ووضعها املعرفة تنقيح .1
 .وفعالة مالئمة بصيغة حفظها .0
 .ودقتها صلتها وتوضيح تقييمها، مراجعتها خالل م  اها العملية اإلدارة .4
 .ومكان وقت أي ويف احلاجة حسب الشركة األفراد متاحة تكون فيتجب نشرها وأخريا   .2

  :(2)يه نمليات نشر يف أوسع تفصيليا حتديدا   املعرفة إدارة نمليات حدد فقد(  سكام ديفيد)  أما 
  .املعرفة إنشاء .2
  .املعرفة حتديد .1
 .املعرفة نلى واحلصول اجلمع .0
  .املعرفة تنظيم .4
  .املعرفة تقاسم .2
  .التعلم .2
  .املعرفة تطبيق .7
  .املعرفة استغالل .1
 .املعرفة محاية .9

         .املعرفة تقييم .20
 :(3)يلخص نمليات إدارة املعرفة يف اجلدول التايل فهو( آلاليف)وبالنسبة  

 العمليات أنشطة املعرفة إدارة نمليات أنشطة العمليات نمليات إدارة املعرفة

 املعرفة ختزي  - املعرفة توزيع-0 .املعرفة اكتشاف - املعرفة تكوي -2

                                                           
 .ص، 10. ع ،1009. [اخلط نلى]journal cybrarians. والتطبيق النظرية: املعلومات ومراكز املكتبات يف املعرفة إدارة .، فهدالضوحيي نبداهلل ب  -(1)
 www.cybrarian.com › (10/04/1021.)›. متاح نلى الرابط:2

 .2.املرجع نفس . ص -(2)
إلداريات ا من وجهة نظر مديرات اإلدارات والمشرفات أهميتها ومدى تطبيق عملياتها إدارة المعرفة:، زكية بنت ممدوح قاري نبد اهلل. طاشكندي -(3)

متاح  .201 .ص، 1007جامعة أم القرى.  ،اإلدارة الرتبوية والتخطيط ،. ماجستري]نلى اخلط[بإدارة التربية والتعليم بمدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة
 http://libback.uqu.edu.sa› (20/00/1021.)›نلى الرابط: 
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 .هبا اإلمساك - 

 .التزويد -

 .وتنميتها تطويرها -

 وإنعاشها حتديثها -

  .محايتها -

 .إليها الوصول سبل حتقيق -

 .رمسي ا وإقرارها ثبوهتا -

 املفعول سارية جعلها -

 املعرفة تنظيم-1

 

 املعرفة تفسري -

 .تصنيفها -

 .توحيدها -

 .وتبوبيها جتميعها -

 .تقييمها -

 نليها واحملافظة صيانتها -

 .املعرفة استغالل - املعرفة تطبيق-4

 .استخدامها -

 .بثها -

 .نشرها -

 .هبا التواصل -

 هبا املشاركة -

 -آلالفياملعرفة بالنسبة  يبني نمليات :(2رقم ) لدو اجل

 ما يلي:في املعرفة إدارة نمليات بصفة نامة ميك  أن نلخصو  
 املعرفة وخاصة سةاملؤس حتتاجها اليت والكفاءات املعارف حيازة هتدف إىل نملية هي :املعرفة تشخيص .2

 . (1)وتقامسها املعارف تبادل باملؤسسة، ألجل املوجودة الضمنية
 املنظمة يف رفةاملع توليد مفتاح أن السياق هذا يف "تاكيوشي"و "نوناكا" م  كل أوضح :املعرفة توليد .1

 تسعى اليت األنشطة مجيع اتاملكتب بيئة يف العملية هبذه ويراد معلنة منظمية معرفة إىل الضمنية الفردية املعرفة حتويل هو
 باإلضافة الضمنية أو ةالصرحي املعرفة نلى احملتوية كتلك املتعددة مصادرها م  واقتنائها املعرفة نلى للحصول خالاها م 
 خالل م  البعض هابعض مع دجمها وحماولة املبدنني ونقول أذهان يف الكامنة املعرفة نلى احلصول نلى املكتبة قدرة إىل

 القدرة وإمنا حسبف جديدة معرفة نلى احلصول يعين ال املعرفة فمفهوم. جديدة معارف نلى للحصول والنقاش التحاور
 .(2)جديدة معان كوي لت والضمنية الصرحية املعرفة بني املزج وكذلك مضافة كقيم واحللول األفكار وتطوير اإلبداع نلى

                                                           
متاح نلى الرابط:  .20 ..ص1002 القاهرة: املنظمة العربية للتنمية االدارية، [.اخلط نلى]إدارة المعرفة، صالح الدي . الكبيسي -(1)
‹https://ia601606.us.archive.org ›(11/04/1021.) 

قسنطينة.  -تورينماجيستري: نلم املكتبات: جامعة م. تمكين المعرفة في المنظمة الجزائرية: دراسة ميدانية بمكتبات جامعة باتنةكحالت، مسراء.  -(2)
 .219.. ص1009
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 الذاكرة أمهية إىل وتشري واالسرتجاع، الوصول االحتفاظ، تشمل اليت العملية تلك هي :املعرفة خزن .0
 املخزنة واملعرفة ملعلوماتا واسرتجاع التنظيمية الذاكرة توسيع يف مهما دورا املعلومات تكنولوجيا تلعبحيث  التنظيمية،

 وتسهل ص،املرخ غري الدخول أو السرقة أو والتلف الفقدان م  سالمتها تضم  حموسبة أنظمة يف خزهنا يتم حيث
  أنمااهم. إجناز يف منها لإلفادة واسرتجانها إليها املكتبة يف العاملني وصول نملية

 الضمنية عرفةامل نقل يتم حبيث املعرفة، وتشارك نقل نشر، تقاسم، م  كال تشمل :املعرفة توزيع .4
 الداخلية نشراتوال بالوثائق نشرها فيمك  الصرحية املعرفة أما واحلوار، كالتدريب أساليب ندة طريق ن  املطلوبة
 وتلعب. املالئم وقتال يف ننها الباحث الشخص إىل املالئمة املعرفة وصول ضمان هو التوزيع نملية يف واملهم. والتعلم

 .ممك  وقت وبأسرع ممك  ندد ألكرب املعرفة وتوزيع نشر يف كبري دور املعلومات تكنولوجيا

 يتم مل إذا عهامجي السابقة العمليات م  فائدة ال إذ وأمهها، املعرفة إدارة نملياتآخر : املعرفة تطبيق .2
وغريها م   نيالعامل مهام وحتديد داءاآل وخطط األنمال تصميميف جمال  فعالة بطريقة منها واإلفادة املعرفة تطبيق

أفضل م   تنافسيةال امليزة تضم  وج  أحس  نلى املعرفة وتطبق تستخدم اليت املنظمات بأن القول وميك  ،اجملاالت
  .(1)تلك اليت متتلك املعرفة

 املعرفة ارةدإل الدانمة الوسائل ختتلف :بمكتبات المطالعة العمومية المعرفة إدارة تفعيل أدوات-3-2-4
 الضمنية، املعرفة وليدت خالاها م  ميك  اليت التكنولوجيةالتنظيمية و  األدوات م  العديد فهناك املعرفة، نونية باختالف
 للعاملني، نقلهاو  لظاهرة،ا املعرفة توليد يف تسهم اليت التكنولوجيا أدوات م  العديد هناك وكذلك فيها، العاملني وتشارك

 :(2)املعرفة إدارة بيقتط يف املساندة الوسائل ألهم ما نرض يلي وفيما. إليها الرجوع ليسهل البيانات بقواند ختزينهاو 

 مستوى نلى لاتصا شبكة مبثابة هي الداخلية املعلومات شبكات والخارجية: الداخلية المعلومات شبكات .2
 األنرتنيت وقدرات الشبكة أدوات م  بينها املؤسسة داخل املعلومات إىل احلاجة لتغطي مصممة التوثيقية املؤسسة
 وطلب سارات،االستف اخلطط، القرارات، نلى عطالاال اليت تسهل للعاملني. املكلف وغري السهل التصفح وخباصة

  .املؤسسة بيانات قاندة م  البيانات واسرتجاع املعلومات

 املهمني صلحةامل أطراف بعض لتشمل الداخلية للشبكة توسيع مبثابة هيف اخلارجية املعلومات شبكات أما 
 كل أو أجزاء إىل بالوصول( وغريهم املستفيدون املوردون،) األنمال لشركاء تسمح اليت املوثوقة الشبكة هيو  للمكتبة

                                                           
. تونس: االحتاد العريب 1001نوفمرب  2-أكتوبر 19، إدارة المعلومات في البيئة الرقمية: المعارف والكفاءات والجودة. رزوقي، نعيمة حس  جرب -(1)

 .20 .للمكتبات واملعلومات؛ املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. ص
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 مركز أو املكتبة يف االتصاالت وذلك لتطوير ،اإلنرتنيت باستخدام ذلك يتم ما ونادة الداخلية، الشبكة بيانات قواند
 لتمك  مكان كل يف واآلنية السريعة الفائقة الصالت نلى القائمة الشبكية االتصاالت حيقق مبا شركائها ومع املعلومات
 خالل فم . وثيقيةالت املؤسسة يف البيانات ومستودنات قواند إمكانات بكل العمل م  الداخلية الشبكة يف املشرتكني
 كاحتكار ريوقراطيةالب سلبيات بعض نلى والقضاء التنظيمي التفانل م  مزيد بث ميك  واخلارجية الداخلية الشبكة

 .املستويات خمتلف بني والتواصلية االتصاالت وسوء العاملني م  قلة أيدي يف املعلومات

 استخدام تمي حيث املكتبة، نمل م  مهم وجزء عاملال يف املنتشرة التطبيقات أهم م  يعد :اإللكتروني البريد .1
 إيصال بغية لرسائلا واستالم إلرسال سريعة كطريقة املعريف العمل وجممونات والفرق األفراد قبل م  االلكرتوين الربيد

 .األفراد بني الدراسات أو واآلراء املعلومات تبادلب يتم كما احلاسو  نلى للعاملني العمل وتكليفات القرارات
 واألفكار اخلربات تبادلل أصحا  االهتمام املشرتكها ستغلي اليت اجملمونات تلك هي :النقاش مجموعات .0
 . وغريها.جديدة سبل وإجياد العمل ملشاكل حلول ووضع االبتكار ، كما أهنا تساند نلىواحلوارات
 م  غريةص أو كبرية جممونة ة بنيمباشر  اتلقاء هي :الفيديوية أو الصوتية أو السمعية المؤتمرات .4

 ليسهل ملؤمترا وقائع تستجيل وأخريا واحد وقت يف واآلراء املعلومات أو الوثائق لتبادل خمتلفة أماك  م  األشخاص
 .أسرع وأسهل فأصبح حتقيقها الذكيةظهور ااهواتف  وقد دنمها .اخل...احلاجة نند الرجوع

  بواسطتحياول  ،ةجديد معارف توليد يف املكتبة تتبعها ميك  اليت األساليب همأ  م عدي :الذهني العصف .2
 لمشكالتل حل ادإلجي وتنقيحها لألفراد التلقائية األفكاركل  عيتتجمب معينة شكلةمل حل ن  البحث الناس م  جممونة
 .ةمضاف قيمةاها  خيلق ما وهذا املكتبة نمل وتطوير

 املهيكلة ملعلوماتا وتصنيف التحليل يف تساند أدوات تقدم ،البوابة ملفهوم توسيعهي  :المعرفة بوابات .2
 :مثل معينة مسات دي للمستفي تقدم أن للبوابات ميك  كما املكتبة، وخدمات احملتوى بني العالقة وتظهر املهيكلة وغري
 .واملعرفة املعلومات بتبادل تتعلق ومنافع البحث، وحمركات التخاطب، وغرف اإللكرتوين، الربيد

 واسع شاربانت حظيت اليت التقنيات أهم م  االجتماني التواصل شبكات تعد :االجتماعية الشبكات .7
 فرص تتيح للويب الثاين اجليل مع ظهرت. اها والرتوي  خدماهتا لتقدمي فعالة كوسيلة تعتمدها املكتبات وأصبحت
 الرسائل خالل م  واصلالتنناصر معينة تساندهم نلى  أفرادها بني وجيمع فرتاضي،اال تمعاجمل يف األفراد بني التواصل

 .الشخصية امللفات نلى االطالع أو

 ماهية الشبكات االجتماعية: -6-1
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ماهية الشيء تقدمي جممونة م  العناصر اليت تساند الباحث نلى حل املشكلة املطروحة، كما تساند متثل 
 .كات االجتمانيةاهية الشبمل لعناصر املكونةاالقارئ يف فهم توج  الباحث، وسنتعرض م  خالل هذا العنصر إىل جمموع 

اختلفت وجهات النظر حول الشبكات االجتمانية فهناك م  :  (SM)مفهوم الشبكات االجتماعية-6-1-1
يطلق نليها اسم االنالم االجتماني، االنالم اجملتمعي، الوسائط االجتمانية، االنالم اجلديد، االنالم البديل، إنالم 

ونظرا  ،وكلها تصب ضم  معىن مشرتك يدل نلى التفانل االجتمانياملواط ، االنالم الرقمي، االنالم االلكرتوين، 
 لالستخدامات املختلفة اها يف خمتلف اجملاالت، وردت تعريفات كثرية اهذه األخرية نذكر أمهها فيما يلي:

 بأهنا: (ODLIS): يعرفها قاموس املكتبات واملعلومات نلى اخلط املباشر الشبكات االجتمانية كخدمة 
غراض تنظيمي واالتصال بأفراد آخري  أل"خدمة إلكرتونية مصممة للسماح للمستفيدي  بإنشاء ملف شخصي أو 

التواصل، التعاون، ومشاركة احملتوى معهم، تسمح معظمها بظهور املعلومات الشخصية ألنضاء اخلدمة املستجلني 
نالحظ م  خالل هذا التعريف  .(1)نلى قائمة االتصال املنشأة أو نلى جممونات معينة م  مستخدمي اخلدمة"

فيديها، حيث ركز مست تعترب إحدى اخلدمات االلكرتونية اليت تقدمها املكتبات جملتمعأن الشبكات االجتمانية 
كز نلى القيمة املضافة ر نلى املزايا اليت توفرها هذه األخرية ل  م  اتصال وتواصل ومشاركة وتعاون وغريها، بينما مل ي

 اليت تقدمها الشبكات االجتمانية للمكتبة نند اتاحة هذه اخلدمة.
دام "استخ : جاء يف مضمون هذا املفهوم أن الشبكات االجتمانية هي:ت االجتمانية كتقنيةالشبكا 

أي أهنا نبارة ن  مواقع الكرتونية يشرتط للدخول اليها توفر ، (2)تطبيقات األنرتنيت للتواصل واالتصال مع الغري"
ري  االجتمانية ألغراض االتصال مع اآلخاألنرتنيت، واملالحظ م  خالل هذا املفهوم أن  حصر استخدام الشبكات 

 فقط سواء لتبادل املعلومات أو األخبار أو اخلربات.
نية "هي نبارة ن  مواقع الكرتو  : تعرف يف هذا السياق كالتايل:الشبكات االجتمانية كمصدر معلومات 

وصف الشبكات االجتمانية   لك ، (3)تسمح مبعرفة األخبار واألحداث اجلديدة وتبادل املصادر بني املشاركني فيها"
كمصدر معلومات يطرح ندة إشكاليات فرنية تنحدر أساسا م  مشكلة رئيسية متمثلة يف مدى مصداقية 
املعلومات املستقاة منها، وما تشمل  م  التشكيك يف تاريخ النشر فهي ال تعطي تاريخ واضح لصدور اخلرب، كذلك 

                                                           
(1)-M.Peitz, Jean. ODLIS [On-line]. Available on :‹ https://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis-s.aspx. › (04/03/2018). 

: ماهية مواقع التواصل االجتماعي وأبعاده Social Networks Revolutionثورة الشبكات االجتماعية= ، خالد نسان يوسف. املقدادي -(2)
 .14.. ص1020. نمان: دار النفائس، التقنية، االجتماعية، الدينية والسياسية على الوطن العربي والعالم

 ‹https://alqabas.com ›نلى الرابط:  متاح .[اخلط نلى]شبكات التواصل االجتماعي تتحول إلى مصدر معلوماتطرف، أمرية.  بنت-(3)
(01/00/1021.) 

https://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis-s.aspx
https://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis-s.aspx
https://alqabas.com/
https://alqabas.com/
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ت يؤدي إىل إخراجها ن  سياقها الصحيح، إضافة إىل ذلك فاحلسابافإن املعلومات فيها تكون معرضة للتأويل مما 
نرب الشبكات االجتمانية تكون معظمها حتت أمساء مستعارة مما يصعب الوصول إىل املصدر. وبالتايل فإن انتبار 

 الشبكات االجتمانية كمصدر جيب أن خيضع ملعايري معينة لتمكني املستفيد م  انتقاء املعلومات الصحيحة.
"وسيلة إلكرتونية حديثة للتواصل االجتماني، جتمع بني  : تعرف بأهنا:الشبكات االجتمانية كوسيلة 

ونند ، (1)أشخاص أو منظمات يف بيئة افرتاضية م  خالل نقاط التقاء متصلة بنوع حمدد م  الروابط االجتمانية"
دي، مثل األخرية تتتجسد يف شكل ما انتبار الشبكات االجتمانية كوسيلة فإن خيال املستمع يذهب إىل أن هذه

احلاسو  أو ااهاتف أو غريها م  الوسائل بينما تعترب الشبكات االجتمانية وسيلة ذلك أهنا جاءت لتحقيق غرض 
 معني والقيام بوظائف معينة لكنها توجد يف الفضاء االفرتاضي وهي غري ملموسة.

باستخدام الشبكات االجتمانية كمنصة نمل يف جمال يرتبط هذا املفهوم  الشبكات االجتمانية كمنصة: 
ية للتعليم االلكرتوين، "أرض :ونضر  مثاال نلى ذلك قطاع التعليم االلكرتوين، حيث تعرف يف هذا السياق كالتايلمعني 

قليدي   مشاكل التعليم التللتخلص م يالتعليمتسمح خبلق بيئة تعليمية تفانلية جتمع بني املعلم واملتعلم واحملتوى 
نند احلديث ن  هذا املفهوم نالحظ بأن  حيصر مفهوم الشبكات االجتمانية يف ، (2)وتدنيم مفهوم التعليم املستمر"

 ، وبالتايل ندم الرتكيز نلى اجملاالت األخرى.االتصال والتواصلجمال واحد هو جمال 
( مبين بلغة برجمة cmsحمتوى)"هي نظام إدارة  : يتضم  ما يلي:الشبكات االجتمانية كنظام إدارة حمتوى 

هذا املفهوم لشبكات التواصل االجتماني يصفها ، (3)أو ندة لغات تعمل نلى تنظيم البيانات وترتيبها بأشكال حمددة"
ند الدخول إىل نات يف ترتيب منطقي وكمثال نلى ذلك نابأهنا إحدى نظم إدارة احملتوى اليت هتتم بتنظيم خمتلف البي

املستخدم بكتابة بريده االلكرتوين وكلمة املرور اخلاصة ب  ويضغط نلى دخول، هنا يقوم النظام موقع فيسبوك يقوم 
بالتأكد ما إذا كان موجودا مث يقوم مبطابقة كلمات املرور فإذا كانت متطابقة يسمح ل  بالدخول وإذا كانت غري متطابقة 

ويعد هذا  ،ها وتوجيهها لتفعل هذا الشيء بالتحديدفل  يستطيع الدخول، كل هذا بناء نلى األوامر اليت تتم برجمت
 .التعريف أقر  ما يكون إىل ما سنتناول  يف دراستنا هذه

                                                           
 .17 .. ص1021: جامعة امللك نبد العزيز، [.م.]د [..نلى اخلط]المعرفة وشبكات التواصل االجتماعي االلكترونيةاالسرتاتيتجية.  مركز الدراسات -(1)

 www.kau.edu.sa  ( ›01/00/1021.)›متاح نلى الرابط: 
 .22.املرجع نفس . ص -(2)
 ‹https://www.arageek.com›]نلى اخلط[. متاح نلى الرابط: كل ما تحتاج لمعرفته عن صناعة الشبكات االجتماعية ، حممد نريب. احلمصي -(3)
(20/00/1021.) 

http://www.kau.edu.sa/
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ا تعد أحد ذلك أهن ،الويبمفهوم الشبكات االجتمانية بارتبط  نشأة وتطور الشبكات االجتماعية:-6-1-2
 خص هذه املراحل كالتايل:نلأهم تطبيقات ، وبالتايل نند البحث يف تارخيها جند أهنا ظهرت بظهوره وتطورت بتطوره، 

الذي متيز بالثبات ( web1) كذلك ألهنا ارتبطت بظهور اجليل األول م  الويب مسيت :2.0 مرحلة الويب 
(Static) بارة ن  نالشبكات االجتمانية يف هذه املرحلة حيث كانت  ،والبدائية واستخدم للقراءة بشكل رئيسي

 الرغم نلىو  جمتمعات مباشرة نلى شبكة األنرتنيت تركز أساسا نلى تعزيز العالقة بني مستخدميها وخلق صداقات،
 اجتماني واصلت شبكات إلنشاء لربوز ندة حماوالتإال أهنا أسست  حاليا ، احملرز بالتقدم مقارنة إمكانياهتا ضعف م 

ى بأهنا زمين سنر وإن أردنا نرض أبرز الشبكات اليت ظهرت يف هذه املرحلة وفق تسلسل . (1)باءت معظمها بالفشل
جاء موقع  2992ويف نام   Geocities.com، تاله موقع Theglobe.comنرب موقع  2994انطلقت سنة 

Tripod.com وشهدت نفس السنة أبرز الشبكات وهي شبكة ،Classmates.com  حيث ركزت نلى الربط بني
عد ذلك ظهرت بكما أن االشرتاك هبا كان جماين،  متباندة أماك  يف العملية احلياة ظروف فرقتهم زمالء الدراسة الذي 

نلى مجع أفراد ليست  Sixdegrees.comنمل موقع  2997املعايري القياسية لتفرض العديد م  القيود، ففي سنة 
 وموقع Live journal.com موقع مثل أخرى مواقع إنشاء مت ماك  ،اهم نالقات سابقة للتشارك يف األفكار

Cyworld.com وموقع كوريا، يف أنشئ الذي Ryze األنمال لرجال اجتمانية شبكات تكوي  إىل هدف الذي 
 عوبات منهاألهنا واجهت العديد م  الص البقاء مل تستطع املرحلة ذهه أنبوميك  القول  .التتجارية التعامالت لتسهيل
 .(2)العامل حول االنرتنت لشبكة احملدود االنتشار ن  فضال   لروادها، املواقع هذه تقدمها كانت اليت اإلمكانيات ضعف

 1.0 الويب ظهور بداية مع ظهر حيث الويب، صفحة تطورل كنتيتجة اجليل هذا جاء :1.0 مرحلة الويب 

(web2)  الذي ألغى الصعوبات اليت واجهت اجليل األول م  الويب فتميز بالديناميكية(Dynamic)  وقدرة
 ،املستخدمني نلى التفانل مع املواقع واملعلومات واستخدم ألغراض الكتابة والقراءة لذلك مسي بالويب االجتماني

 واشتهرت ندة ،(3)الفيديو مقاطع أو الصور أو الفورية احملادثات نرب سواء اإللكرتوين التواصل أدوات رتطو  إضافة إىل
ات وميك  القول بأن هذه املرحلة تعد مبثابة امليالد الفعلي ملواقع الشبك ميل، ااهوت وبريد ماسنتجر ياهو مثل برام 

 Skyrock.comإضافة إىل شبكة  Friendster.comبظهور موقع  1001جتمانية وذلك بالتحديد نام اال
 Ficebook.comوشبكة  1000سنة  My Space األمريكي املوقع ويعترب الفرنسية يف نفس السنة كمنصة للتدوي ،

                                                           
(1) -Aghaei, Sareh ; Ali Nematbakhsh, Mohammad ; Khosravi Farsani, Hadi. Evolution of the world wide web: from 

web 1.0 to web 4.0. international journal of web and semantic technology[on line]. 2012, vol.3, n.1, p.1-10. Available 

on:‹http://www.ftsm.ukm.my› (21/03/2018). 
ى الرابط: متاح نل. 1.، ع1024]نلى اخلط[.  اتجاهات األحداث حتوالت قادمة يف استخدامات الشبكات االجتمانية. :اجليل الرابع، إيها . خليفة -(2)
 ‹https://futureuae.com ( ›01/01/1021.) 

(3)  -Aghaei, Sareh ; Ali Nematbakhsh, Mohammad ; Khosravi Farsani, Hadi. Op.cit.. 
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 ,ASmallWorldمثل التواصل مواقع م  العديد ظهور تبع  والذي ،م  أكثر املواقع شهرة وانتشارا 1004سنة 

Bebo, Diaspora, Hi5, LinkedIn Ning, Orkut, Plaxo, Tagged, XING ,IRC, Yammer ،

 ،Youtube اليوتيو  أبرزها أخرى ناجحة مناذج أفرزت االجتمانية الشبكاتهذه  بني القوية املنافسة أن إال
 لصوروا الفيديو خاصية مثل هبا، متميزة نناصر إدراج يف( Web2) خصائص استغالل واستطانت ،Twitterوالتويرت

 العديد الجتمانيةا الشبكات م  اجليل هذا حقق وقد. االجتمانية واحلاالت لألفكار اآلنية واملشاركة الفورية واحملادثات
 .(1)التتجاري والتسويق البيانات، وجتميع الشخصي، التعارف مستوى نلى اإلجنازات م 

ا إىل عين بالتعامل مع البيانات الكبرية وحتويلهامليطلق نلي  كذلك اسم الويب الداليل  :0.0 مرحلة الويب 
والويب يف هذه املرحلة أصبح أكثر تطورا  Agentمعلومات مفيدة ن  طريق أداة برجمية يطلق نليها الوكيل الربجمي 

 املعلومات، تصنيفو  تبويب نلى وقدرة صناني ذكاء وذلك ملا متيز ب  م  فاستخدم ألغراض القراءة والكتابة والتنفيذ
 سرنة وزيادة ،(2)واسع نطاق نلى( 3Gالثالث ) اجليل خدمات تقدمي خالل م  املادية املكونات تطوير إىل باإلضافة
 االجتمانية الشبكات واستطانت. واسع نطاق نلى احملمول ااهاتف انرتنت استخدام وانتشار املنازل، يف االنرتنت

 أسواقها، عتواتس مستخدميها، بني التواصل أدوات رتطو  حيث نت  ن  تطور الويب املميزات، هذه م  االستفادة
 كما ،1020 نام مشرتك مليار 2.1 م  أكثر إىل فيسبوك موقع مستخدمي ندد وصل حىت مستخدميها ندد وزاد

 Instagram(3)و Google +مثل االجتمانية الشبكات خريطة نلى مكاهنا احتلت جديدة تواصل مواقع ظهور شهد

يسمى كذلك بالويب التعاوين، وقد حتول الويب يف هذه املرحلة ألن يكون أكثر ذكاء  :6.5 مرحلة الويب 
العامل م  نتائ  منطقية، وبالتايل نالحظ أن  ارتبط أكثر بمع ما يدور حول  م  أفعال وردود أفعال ن  طريق ما يعطي  

اض املساند الشخصي حيث استخدم ألغر امللموس واحلياة اليومية ليكون أكثر صلة بالعامل وما حول  وكمثال لذلك 
 حبيسة املواقع م  غريها أو يةاالجتمان الشبكات تعد مل حيث   املتنونةتطبيقاتالقراءة والكتابة والتنفيذ والتزام ، ومتيز ب

 إلكرتوين وقعم لكل حيث أصبح احملمول، ااهاتف تطبيقات هو وقوي واند جديد سوق إىل اجتهت بل الويب، نظام
 انتشارإضافة إىل  ماتاملعلو  نقل يف والتخصص والسرنة بالبساطة يتميز خالل ، م  إلي  الولوج ميك  ب  خاص تطبيق
 أو ذكيال ااهاتف خالل م  االنرتنت إىل الولوج باإلمكان أصبح املستخدمني، بني (4Gاالنرتنيت ) م  الرابع اجليل

 (4).احلديثة األجهزة م  غريها أو الذكية، التليفزيون أجهزة أو )Tablet (اللوحي احلاسب

                                                           
 املرجع السابق. -(1)
-270.ص.، ص22.، ع1022. نلى اخلط[]اعلممجلة  .4.0 الويب إىل 2.0 الويب م  املكتبات رحلةناصر.  متعب، اخلرين ، ياسر؛ املعطي نبد يوسف -(2)

 .afli.org-http://www.arab › (10/00/1021) ›. متاح نلى الرابط: 211

 إيها . مرجع سابق. خليفة، -(3)
 املرجع نفس . .إيها  ،خليفة -(4)

http://www.arab-afli.org/
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 يف ظل أجيال الويب مراحل تطور الشبكات االجتمانيةبني ي :(4) رقم شكلال
 زاال يف مرحلة التطور والتتجديد، ال 4.0والويب  0.0إال أن الويب وبالرغم م  التطور املتالحق ألجيال الويب 

بل وهناك تطورات قادمة حتما ستؤثر نلى مستقخاصة اجليل الرابع للويب فما ظهر مل يك  إال البوادر األوىل من  
نويع تالشبكات االجتمانية واخلدمات اليت ستقدمها إذ يذكر املختصون يف اجملال أن هذه األخرية ستتتج  مستقبال حنو 

نناصر أكثر مثل ما أنلنت نن  شركة آبل حول استخدام السانات الذكية إلرسال نبضات القلب بني  حمتواها ليشمل
وميك   ،مستخدمي النظارات الذكية ما يشاهدون  مباشرة نربهااملستفيدي ، وما أنلنت  شركة غوغل م  إمكانية تشارك 

صادي التواصل االجتماني أن يتحول ملورد اقتللبيانات املستخلصة م  احملتوى الذي يتم مشاركت  م  خالل مواقع 
كما أن هذا احملتوى سيكون أكثر مصداقية   ،Big data (1) ليكون أحد العناصر ااهامة ملا يعرف بالبيانات الضخمة

هذا ما ذهبت الي  شبكة "فريست درافت كواليشني" م  شركة ألفابت حيث أهنا جاءت ملكافحة األخبار الكاذبة 
علومات نلى مواقع التواصل االجتماني والتأكد م  صحتها، إضافة إىل ذلك فهناك بعض املالمح وحتسني جودة امل

اجلديدة اليت ميك  أن خترج م  إطار ربط األفراد لرتبط بني اإلنسان واآللة أو بني اآلالت فقط وبالتايل ميك  للمستفيد 
 .(2)حسابات مثال ربط حساب  بثالجة منزل  أو ميكن  التحكم مبنزل  م  أحد 

                                                           
 . 72-70.، ص.ص10.، ع1022 ،أحوال المعرفةمجلة . االجتمانيمستقبل وسائل التواصل  قراح، نبد الرمح . -(1)
(. متاح نلى الرابط: 1021فيفري  02]نلى اخلط[. )2514االتجاهات المتوقعة لوسائل التواصل االجتماعي لعام ، نائشة. القروين -(2)
‹https://www.mozn.ws ›(14/00/1021.) 
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ة، أنواع معينة للشبكات االجتماني تعددت وجهات النظر حول حتديد االجتماعية: الشبكات أنواع-3-3-3
وحسب وجهات نظر خمتلفة فنتجد أن هند البلوشي قامت بتصنيفها إىل مخس  قسمت م  جوانب خمتلفة ذلك أهنا

 Online امتفقد قفئات نلى أساس اللغة والتكلفة والتخصص واحملتوى وحتجم النص، أما يف جمال املكتبات 

College Degrees  شبكة اجتمانية هتم املكتبيني وصنفتهم إىل ثالث فئات، حيث تتعلق الفئة األوىل  12باختيار
 Facebook, Twitter, Linkdin, Blog, Ning, Myspaceباالتصاالت واليت تضمنت ستة شبكات هي: 

 ,PBwiki, Wikipidia, Flickr, Diggفتتعلق بالتوزيع وتضمنت نشرة شبكات هي: أما الفئة الثانية 

Slideshaer, Commnitywlak, Footnote, Secondlife, Teachertube, Youtube ، وأخريا الفئة
Librarything, Lib.rario.us, Connotea, (1)واليت تضم ستة شبكات هي:  بالتنظيم الثالثة اليت تتعلق

Netvibes, Del.icio, aNobil ، االجتمانية حسب وغريها م  وجهات النظر لك  بشكل نام تقسم الشبكات
 :(2)نذكرها فيما يلي أربع أسس

 :أي األوج  املختلفة لالستفادة م  الشبكات االجتمانية، وتتمثل يف أربعة شبكات هيحسب االستخدام:  

 .Facebookشبكات شخصية مثل: -
 .Library thingشبكات ثقافية مثل: -
 .Linkdinشبكات مهنية مثل: -
 .Twitterشبكات إخبارية مثل: -

 فقد تكون: حسب اإلتاحة: 

 .Facebookنامة )خارجية( مثل: -
 .Linkdinخاصة )داخلية( مثل: -

 أي اجلهة اليت أنشأت احلسا  فقد تكون: اجلهة: حسب 

ويكتسب احلسا  صفة الرمسية م  وجود شارة زرقاء تستخدمها جهات معينة مثل: األشخاص رمسية: -
 املهمني، العالمات التتجارية....

 .رمسية: تتمثل أساسا يف نامة الناسغري -

                                                           
. ]نلى اخلط[ة اعلممجل. طال  قسم املعلومات جبامعة أم القرى ملواقع التواصل االجتمانية: دراسة حتليليةاجتاهات استخدام ، خالد ب  سليمان. معتوق -(1)

 .afli.org-https://arab  ›(51/30/8352) ›. متاح نلى الرابط: 294-221.، ص.ص21.، ع1020
 لتكنولوجيا العراقية المجلةالعراقية.  اجلامعات التعليمية يف العملية يف وأثرها االنرتنت نلى االجتماني التواصل شبكات ، هناء.احلكيم نبد -(2)

 https://iasj.net › (12/00/1021.) ›. متاح نلى الرابط: 29-2.ص.، ص2.، ع7.، م 1022 .[اخلط نلى]المعلومات

https://arab-afli.org/
https://iasj.net/
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 تقسم إىل: اخلدمات: حسب 

 Messengerشبكات تتيح التواصل الكتايب مثل: -

  Viber شبكات تتيح التواصل الصويت مثل:-
 Instagramشبكات تتيح التواصل املرئي مثل: -

 
 يةيبني أنواع الشبكات االجتمان :(2)رقم  شكلال

 ندد تضانفو  للشبكات االجتمانية كبريال نتشارإن اال االجتماعية: الشبكات خصائص-3-3-6
 :(1)التالية النقاط يف أمهها صنلخ واليت ليس إال خلصائها ومميزاهتا العامل أرجاء مجيع يف مستخدميها

 مجيع طيعيست حبيث واملكانية اجلغرافية احلواجز يف احلد م  االجتمانية الشبكات سامهت :العاملية .2
 .وبساطة بسهولة التواصل م  تواجدهم مكان اختلف مهما املستخدمني

 املعلومات لوتباد املستخدمني تفانلمدى  نلى كبري بشكلالشبكات االجتمانية  تعتمد :التفانلية .1
 .التفانل أشكال م  وغريها والتحاور التعليقات خمتلف خالل م  بينهم واملعارف
 احملتوى اءانش يف واملشاركة الفعل كردود مفتوحة خدمات االجتمانية الشبكات خمتلف تقدم :االنفتاح .0
 ها.نرب  واملتداول املنشور املعريف احملتوى استخدام إنادة أو إنشاء أو تعديل إمكانية إىل باإلضافة
 الوصالت لخال م  وذلك البعض ببعضها مرتابطة صفحات ن  نبارةهي  االجتمانية الشبكات :الرتابط .4
 املدونات وغريها .... مثل أيضا أخرى وميك  ربطها الصفحات تلك توفرها اليت والروابط

                                                           
التكوين الذاتي ألخصائي المعلومات بالمكتبات الجامعية من خالل الشبكات االجتماعية: دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية لجامعات  دني، امحد. -(1)
 ‹oran1.dz-https://theses.univ›متاح نلى الرابط:  .99 .ص،1024جامعة وهران،  ،نلم املكتبات، ماجستري]نلى اخلط[.3،ج2ج،1ج
(12/00/1021). 
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 إىل إلضافةبااالستعمال،  سهولةو  اللغة ببساطة الشبكات االجتمانية تتميز :االستخدام وتنوع سهولة .2
 .وغريها...الرتفي  أو التعارف أو كالتعليم ومتنونة خمتلفة ألغراض استخدامهاإمكانية 
 بإمكان أن  حيث ،اهب والتستجيل االشرتاك مبتجانية االجتمانية الشبكات أغلبية تتصف :واالقتصادية التوفري .2

 .االجتمانية الشبكات إىل ينتجذ  اجلميع جعل ما وهذا مقابل أي دون الشبكة نلى حيز امتالك فرد أي

 شكل نامب االجتمانيةقد حصر اخلليفي استخدام الشبكات ل االجتماعية: الشبكات استخدامات-3-3-0
التعارف والصداقة، إنشاء شبكات للتجهات واملؤسسات املختلفة، إنشاء جممونات اهتمام،  :يف مثانية جماالت تتمثل يف

 املتوفرة داخل الشبكة االجتمانية، استخدامات ترفيهية، وسائلإنشاء صفحات خاصة باألفراد واجلهات، الربجميات 
 األوىل ةالطريق اهتمت بطريقتني: املؤسسات جمالبينما تستخدم يف ، (1)الدناية واإلنالناالتصال بني أفراد اجملتمع، 

 الداخلي االتصال اولتفتن الثانية الطريقة أما اجلمهور، البائعني، العمالء،: مثل اخلارجية األطراف مع االتصاالت بتنظيم
 :(3)استخدمتها لألغراض التاليةفقد  لمكتباتلوبالنسبة  ،(2)املؤسسة داخل االجتماني والتفانل

 التعريف خالل  م االجتمانية الشبكات نرب لنفسها والدناية بالرتوي  املكتبة تقوم :والدناية التسويق .2
 .املستفيدي  م  ك مم ندد أكرب ذ جل هبا تقوم اليت واألنشطة اخلدمات خمتلف نرض إىل باإلضافة ،ورسالتها بنفسها

 أصدقاء  ن البحث إىل االجتماني التواصل نامل إىل ولوجها خالل م  املكتبة تسعى :أصدقاء ن  البحث .1
 .مجهورها نطاق بذلك لتوسع األنمار وكذا واألجناس األماك  خمتلف م  اها

 رجعيةامل اخلدمات خاصة االجتمانية الشبكات نرب اخلدمات م  جممونة املكتبة تقدم: اخلدمات تقدمي .0
 .والنشاطات األحداث أهم نشر إىل باإلضافة اجلارية اإلحاطة أو االستفسارات نلى كالرد

  يف اجملال وكذا نظرياهتاواملهنيني منها املستفيدي  مع املكتبة وتتفانل تتواصل: التعاون نالقات وبناء التواصل .4
 .الفورية احملادثات خالل م 

 املواقع ربن خاصة بالتدوي  القيام هو االجتمانية للشبكات املكتبة استعماالت أهم بني م  :التدوي  .2
 كذاو  املهنية والقضايا للمشكالت حل إجياد وحماولة املهنيني مع للتواصل وذلك bloogs: مثل لذلك املخصصة
 بينهم. فيما اخلربات وتبادل االستفادة

                                                           
 .229.مرجع سابق. ص .خالد معتوق، سليمانب   -(1)

(2) - M. Leonardi, Paul. Enterprise Social Media: Definition, History, and Prospects for the Study of Social 

Technologies in Organizations. Journal of Computer-Mediated Communication[on line]. 2013, n.19, p.1-19. Available 

on: ‹https://onlinelibrary.wiley.com› (20/03/2018).  
(3) - Aude mingat. Réseaux sociaux en bibliothèque : évolution d’une profession, évolution des formations[en ligne]. 

Thèses MASTER2 PBD. [s.l.]: ENSSIB, 2014,p. 25. Format PDF. Disponible sur: ‹https://enssib.fr› (20/03/2018). 



 االجتماعية الشبكات عبر المعرفة إدارة ..................................................................ثالثالفصل ال
 

- 40 - 

  انية يف أي حقل مإن استخدام الشبكات االجتم االجتماعية: الشبكات وسلبيات ايجابيات-3-3-4
هو سيف ذو حدي ، فهي تقدم م  ناحية إجيابيات، كما ال خيفى أن استعمااها ينت  نن  جممونة م  حقول املعرفة 

 .فيما يلي هاالسلبيات، سنوجز أمه

 :(1)حاولنا تلخيصها يف النقاط التالية إجيابيات الشبكات االجتمانية: 

 .للمستفيدي  خدمات حديثة حماولة استثمار خصائصها ومميزاهتا لتقدمي .2

 أداة مثلى لنشر أخبار املكتبة وفعالياهتا، وإبالغ املستفيدي  بآخر املستتجدات. .1

 زيادة التفانل وتوطيد العالقات بني موظفي املكتبة واملستفيدي . .0

 تسويق خدمات املكتبة والوصول إىل شرائح كبرية م  املستفيدي . .4

 املكتبة مما ينعكس إجيابا نلى جودة اخلدمة. حتسني صورة .2

 .خلق جو نمل صحي بني العاملنيو تطوير االتصال اإلداري ومشاركة املعرفة بني موظفي املكتبة  .2

 .تصاالتقنية املعلومات واالتاحلاصل يف جمال جماراة التقدم ية املعلوماتية لدى املستفيدي ، و حمو األم .7

 تنمية اجملمونات م  خالل معرفة اهتماماهتم وتوجهاهتم.إشراك املستفيدي  يف سياسة  .1

 تسهيل نملية البحث ن  املعلومة للمستفيدي  وتوفري الوقت واجلهد. .9

 :(2)تتمثل التأثريات السلبية للشبكات االجتمانية فيما يلي سلبيات الشبكات االجتمانية: 

في املكتبة يضيف أنباء إضافية نلى موظيف صفحات املكتبة، مما  حتجم املعلومات الكبري الذي يتم تداول  .2
 يف حفظ واسرتجاع املعلومات نند احلاجة.

 اخنفاض نسبة تردد املستفيدي  نلى املكتبة، فالشبكة متدهم جبميع املعلومات واألخبار حواها. .1

 إىل بنية تكنولوجية فيها م  الشروط مثل: احلداثة ....احلاجة  .0

 .ألن الشبكات االجتمانية توجد يف بيئة متتجددة لعاملنيل الدائمنيتكوي  التدريب و الإىل  ةاجاحل .4

سلبيات متعلقة بامللكية الفكرية، فمصادر املعلومات املوجودة باملكتبة تنتمي إىل أشخاص معينني ونشرها  .2
 نرب هذه األخرية قد يعرض املكتبة ملشاكل نديدة.

                                                           
جلة مكتبة م تأثري وسائل التواصل االجتماني نلى خدمات املكتبات ومراكز املعلومات: جتربة مكتبة امللك فهد الوطنية.ب  نبد العزيز.  التميمي، فيصل -(1)

 w.researchgate.nethttps://ww› (04/00/1021.)› . متاح نلى الرابط: 02-2.ص.، ص1.، ع11.، م 1022. اخلط[نلى ]فهد الوطنية
الل شبكات خ استخدام قوانين ونظريات المكتبات والمعلومات لتفعيل وتسويق خدمات المكتبات والعاملين بها من غريب، أسامة نبد العاطي. -(2)

لومات لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات: شبكات التواصل االجتماني وتأثريها يف مؤسسات املع املؤمتر الثام  والعشرون. [نلى اخلط]جتماعيالتواصل اال
 afli.org-arab›(00/00/1021.)›.متاح نلى الرابط:700.، دار الكتب والوثائق القومية، ص1027نوفمرب  19-17 .يف العامل العريب
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 االجتماعية: بالشبكات المعرفة إدارة عالقة -3-6

االجتمانية وإدارة املعرفة مفهومان بعيدان ن  بعضهما كل البعد، فاألول تقين والثاين مفهوم إداري، الشبكات 
 وبغية اكتشاف العالقة القائمة بني هذي  األخريي  سنتطرق يف هذا العنصر إىل جممونة م  العناصر نعرضها كما يلي:

 مصطلح املعرفة يشتمل نلى ندة أبعاد مثل:إن  المعرفة: وإدارة االجتماعية الشبكات بين الفرق-3-6-1
املعلومات، الفهم، التوظيف، الدراسة، احلكم، املهارة، املشاركة... وغريها م  املعاين اليت تدل نلى أن مفهوم املعرفة 
واسع ويتضم  نمليات نقلية بالدرجة األوىل، سواء كانت املعرفة صرحية ميك  ترميزها وكتابتها ونقلها، أو ضمنية 

تواجد يف نقول األفراد مثل: اخلربات، األحكام الشخصية...، هذه األخرية يتم تناقلها ن  طريق التفانل االجتماني ت
الذي يأيت نلى شكلني، الشكل التقليدي وما يتضمن  م  حمادثات وحوارات، والشكل التكنولوجي احلديث باالنتماد 

 .(1)انية املبنية نلى أساس التفانلنلى التكنولوجيا والشبكات، وأبرزها الشبكات االجتم

ا يف احلصول تتمثل أساسحيث يرى البعض أن هذي  املفهومني يرتبطان ببعضهما البعض م  نواحي نديدة 
نلى املعلومات، كذلك فإن التكنولوجيا تعد مطلب أساسي لعملهما، إضافة إىل أن األفراد هم املسؤولون ن  تسيريها 

 .(2)حملتوى املعريف املراد تقامس وتقدمي مدخالت جديدة متثل ا

م  جهة أخرى توجد فروقات جوهرية بني هذي  املفهومني، فإدارة املعرفة مفهوم جمرد يهتم مبا تريد املؤسسة أو 
الشركة معرفت  نلى أساس أن  بالغ األمهية لتسيري األنمال، بينما تعترب الشبكات االجتمانية أهم التقنيات املستخدمة 

ل ركة مبعلومات ن  األقران أو املنافسني وكيفية سري نملهم، وم  خالواليت تزود املؤسسة أو الشللتواصل االجتماني، 
 .(3)هذا ميك  التأكد أو احلكم أو املوافقة نلى ما ينشرون 

ك  وبالتايل نستنت  أن إدارة املعرفة هتتم بالبيئة الداخلية بينما هتتم الشبكات االجتمانية بالبيئة اخلارجية، هنا مي
 بعضهما ودجمهما يؤدي إىل إحداث توازن يف املؤسسة.القول بأهنما يكمالن 

                                                           
نلى ]مدى استخدام وسائل التواصل االجتماعي في إدارة المعرفة لدى المكتبة المركزية لجامعة االسكندرية: دراسة حالة .أمحد خلف حممد، دناء -(1)

 19-17 .لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات: شبكات التواصل االجتماني وتأثريها يف مؤسسات املعلومات يف العامل العريب املؤمتر الثام  والعشرون. [اخلط

 afli.org-www.arab ›(00/00/1021.) ›.متاح نلى الرابط:710.، دار الكتب والوثائق القومية، ص1027رب نوفم
(2)-J. Bradley, Anthony; P. Mcdonald, Mark. Social media versus knowledge management [on line]. (26 october 2011). 

Available on: ‹ https://hbr.org › (23/03/2018). 
(3) - Ibid.. 

http://www.arab-afli.org/
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إن استخدام الشبكات االجتمانية يف  المعرفة: إدارة في االجتماعية الشبكات استخدام أسباب-3-6-2
سسات، ملؤ نبثقت ن  نشاط اجمال إدارة املعرفة مل يك  وليد الصدفة، وإمنا جاء جراء جممونة م  األسبا  اليت ا

 :(1)فيما يلي هانلخص

 مل إن املعرفة يمةق فما مفيدة تكون أن أجل م  توزع أن حتتاج املعرفة ألن األفراد: بني املعرفة قيمة ترسيخ 
 .جديدة معارف بناء لبناء وتستخدم تستغل

 لتغيري هؤالء بني املعرفة تبادل هدفها مشرتكة رؤية يف مثال املنظمة أنضاء يتفق أن وهي التنظيمية: النية 
 .التنظيمي واملناخ للمنظمة الداخلية البيئة وحتسني العمل أساليب

 .دةاجلدي املعرفة كتشافا و  للتتجربة الذايت والدافع األنضاء استقاللية وهو الذايت: االستقالل 

 نن  ينت  ما وهذا املعريف بالتنافر يسمى ما جند قد مثال الواحدة املنظمة ففي اإلبدانية: والفوضى التذبذ  
 .ابينه وتوحد األفكار متنونة واسعة جغرافية تغطية الشبكات توفر بينما العمل، بيئة يف مشاكل

 التعبري يف جزاحا تشكل ااهرميات هذه املنظمة، داخل رمسي هرمي تسلسل وجود التنظيمية: ااهرميات ختطي 
 .الثقة يزيد مما واحد مستوى يف األفراد كل جتمع الشبكات وبيئة املعرفة وتبادل واألفكار راءاآل ن 

 الطرد،)العامل  وبغيا  املنظمة يف معني فرد نند املعرفة تنحصر فقدواخلربات:  املعارف ضياع م  اخلوف 
 وحفظها ألخري ا مع مشاركتها متت إذا بعكس منها االستفادة وندم ضيانها مث وم  املعرفة تغيب ...(الوفاة التقاند،

 .االفرتاضي الفضاء يف

كانة م لقد احتلت الشبكات االجتمانية المعرفة: إدارة في االجتماعية الشبكات استخدام أهمية-3-6-3
 :(2)يل  إيرادها كالتاارة املعرفة فيمكأما بالنسبة ألمهيتها يف جمال إديف احلياة اليومية لألفراد ويف مجيع اجملاالت،  هامة

 ذلك أهنا متثل قناة لالتصال باخلرباء يف اجملال، إضافة إىل أهنا توفر إمكانية البحث ن  املعرفة خارج تبادل املعرفة: 
اليت تقوم نلى املصاحل  1.0 املنظمة م  أجل مشاركة البيانات واملعلومات، وهذا ما ختتص ب  تطبيقات الويب

 ة.لالشخصية واملهنية املتباد

                                                           
(1)- Panahi, Sirous ; Watson, Jason ; Partridge, Helen . Social Media and Tacit Knowledge Sharing : Developing a 

Conceptual Model. World Academy of Science Engineering and Technology [on line]. 2012 , iss.64. p.p.1095-1102. 

Available on: ‹https://waseet.org› (23/03/2018). 
(2) - Tsungai Mushonga,Cleopatra . Social Networking for Knowledge Management: Group Features as Personal 

Knowledge Management Tools [on line]. Thèse Master en Information and Knowledge Management. [s.l.]: University 

of Stellenbosch, 2014.p.24. Format PDF. Available on : ‹ www.scholar.sun.ac.za › (20/03/2018). 

http://www.scholar.sun.ac.za/
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امة حيث نرفها سرويكي بأهنا وسائل تستفيد م  احلكمة العخلق أساليب جديدة لإلاهام واالستفادة م  املعرفة:  
املبنية نلى تقاسم املعرفة، مما يساند يف توسيع نطاق املمارسات والتقنيات املتعلقة بتقاسم املعارف بناء نلى 

 لة.ة، الشفافية، الفورية، املشاركة، الربط، املساءاخلصائص الست للشبكات االجتمانية املتمثلة يف: األصال

 وتشتجيع املشاركة واحلوار واالنفتاح واالبتكار والتنشئة االجتمانية بني املستفيدي . :التعاون 

، فهما يعتقدان أن األفراد يستطيعون 2992ركز نلي  كل ليف وفيغر سنة  وهو ما تسهيل التواصل والتفانل والتعلم: 
م بشكل أفضل يف اجملتمعات وهو ما يطلق نلي  الذكاء اجلمعي أو العصف الذهين، وهو الذكاء التواصل والتعل

 النات  ن  مشاركة ندد م  األشخاص يف حل مسألة ما نرب التواصل والتبادل املباشر أو االفرتاضي.

ن  طريق تبين طرق جديدة لالستتجابة للمشاكل اليت قد تصادف العمل مثل:  اكتسا  وجهات نظر جديدة: 
 االستفادة م  اخلربات.

ني م  خالل املساندة يف توفري خاصية مرونة املعلومات وسهولة انتقااها ب زيادة تدفق املعرفة بني أنضاء املنظمة: 
 خمتلف وحدات املنظمة.

تستخدم إدارة املعرفة الشبكات  المعرفة: إدارة في االجتماعية الشبكات استخدام مجاالت-3-6-6
 :(1)االجتمانية يف ثالثة جماالت رئيسية نذكرها كالتايل

ذلك أهنا تضم  إنشاء ونشر املعرفة بشكل مستمر، وتعد بيئة خصبة للقيام تدنيم نمليات إدارة املعرفة:  
 وتبادل املعرفة يف أشكااها التالية:بعمليات إدارة املعرفة 

 .حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة ضمنية ن  طريق اللقاءات اإللكرتونية والدردشة 
 .حتويل املعرفة الصرحية إىل معرفة ضمنية ن  طريق الوسائل القابلة للعرض بطريقة مسمونة ومرئية نرب الفيديو 
 ألسئلة.حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة صرحية ن  طريق تعليقات واقتباسات اإلجابات ن  ا 

 وكذلك فإهنا تساهم يف حتسني اجلوانب التالية:

 )تدنيم أنواع جديدة م  السلوك )التأليف، التتجريب، إنشاء املعرفة 
 .تسهيل تبادل املعرفة الضمنية 
 .اجلودة الشاملة كقاندة للمعرفة 
 .تنظيم تدفق االتصاالت بني اجلهات املختلفة 

                                                           
(1) -Bruce, Boyes. The impact of social media on knowledge management [on line]. (11november 2016). Available on: 

‹ https://realkm.com › (20/03/2018).  

https://realkm.com/


 االجتماعية الشبكات عبر المعرفة إدارة ..................................................................ثالثالفصل ال
 

- 44 - 

حيث ختتص الشبكات االجتمانية بإدارة خمتلف أنواع املعارف بأشكااها املتنونة م موارد املعرفة: يتدن 
 )املعارف الفردية، املعارف اجلمانية(، كما تسهل تبادل املعرفة الضمنية م  خالل ما تتيح  م  مزايا.

طية، االقضاء نلى بعض السلبيات التنظيمية مثل: البريوقر  تساند يف التغلب نلى حواجز إدارة املعرفة: 
احتكار املعلومات يف يد األقلية م  العاملني، سوء التواصل بني خمتلف املستويات اإلدارية وتفعيل االتصاالت بينها،  

 كما تساهم فيما يلي:

 .السرنة يف تبادل املعلومات واسرتجانها 
 .حتديد مكانة األشخاص ذوي املعرفة 
  الثقة.توفري سياق اجتماني يضم  مجع احلكمة اجلمانية وبناء 
 .استخدام خاصية التفانلية للتأثري يف اجلمانات والتغلب نلى الثقافة التقليدية السائدة ومقاومة التغيري 

 االجتماعية: المعرفة إدارةماهية  -3-0

 اجتةالن احلديثة املفاهيم م  االجتمانية املعرفة إدارة تعد :(SKM) االجتماعية المعرفة إدارة مفهوم-3-0-1
 التواصل وسائل بيقتط بأهنا االجتمانية املعرفة إدارة تعريف مت االجتمانية، حيث بالشبكات املعرفة إدارة ترابط ن 

 .(1)تقييمها أو تخدامهااس أو تطويرها أو نقلها أو توثيقها أو ومشاركتها املعرفة لتحديد املعرفة إدارة سياق يف االجتماني

 للمؤسسات االجتمانية الشبكات استخدامات تطور يف ااهيكلية االجتاهات م  واحدة بأهنا تعريفها مت كما
 اخلرباء، م  بكةش إىل املعرفة مكتبة بناء م  نونية نقلة نمل طريق ن "  واخلربة املعرفة"  مال رأس زيادة هو وااهدف

 رحماو  نلى ترتكز االجتمانية املعرفة وإدارة. (2)للتجميع املعرفة وصول إدارة نلى قدراهتا املؤسسات تعزيز خالل م  ذلك
 .(3)االجتمانية الشبكة ربن املعرفة إدارة تطوير وأخريا واملسامهات اخلربات تقييم مث واملوارد اخلربات بتقاسم بداية أساسية

 املعرفة إدارة قسيا يف االجتماني التواصل ووسائل تطبيقات استخدام باختصار إدارة املعرفة االجتمانية هي
 والتحاور انلالتف خالل م  استخدامها أو تطويرها أو توثيقها أو مشاركتها أو املرتاكمة املعرفة حتديد أجل م  وذلك

 .(4)سواء كانت هذه الشبكة رمسية أو غري رمسية معهم نالقة وإقامة األفراد مع

                                                           
(1)-wikipedia. Social knowledge management [on line]. Available on: ‹ www. wikipidia.org/wiki/social- knowledge- 

management › (25/03/2018).  
(2) - social knowledge management [on line]. Available on : ‹https:// www.vedalis.com/fr/social - km ›(25/03/2018). 
(3) - useo .les réseaux d’entreprise : l’entrée dans l’ère du conversationnel . paris: useo sarl, 2010.p15. 
(4) - P.Mastrom Jr.,James. Using social media tools to enhance tacit knowledge sharing within the USMC [on line]. 

Master of science in information technology management. Monterey: Naval postgraduate school, 2013, p.175. Format 

PDF. Available on: ‹https://Calhoun.nps.edu› (22/12/2017).  
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كامل إلدارة متم نظا إدارة املعرفة االجتمانية بصفتهاتتكون  االجتماعية: المعرفةمكونات إدارة -3-5-2
 م  جممونة م  العناصر األساسية نذكرها كالتايل: املعارف باملكتبة

 فكاراأل جمموعيف إدارة املعرفة االجتمانية بوصفها أحد مكونات  تتمثل إدارة املعارف :إدارة املعارف 
 :(1)يما يليوتتتجسد أساسا فتكون يف شكل موثق أو غري موثق، واليت  كتبةاملعلومات والبيانات املوجودة داخل املو 

  ميزانياتBuding 

  مقاالتArticles 

   خدمات 

 ... مسابقات 

 بالكستون شارتأحيث إنداد اسرتاتيتجية لتسيري تلك املعارف وتسهيل احلصول نليها، أي  إدارة احملتوى: 
Blakiston (2)إىل ثالث خطوات أساسية إلنداد اسرتاتيتجية إدارة احملتوى نذكرها كالتايل: 

 ياالجتمان ىاحملتو  ديرم "ةوظيف تحداثاس يف لويتمثؤوليات: واملس األدوار حتديد "social content 

manager"االجتماني. التواصل شبكات نرب ناجح حمتوى وإدارة إنشاء مهام الذي يتوىل 

  :إجراءات و  حتديد العاملني املسؤولني ن  الشبكات االجتمانية بصفة نامة،يتضم  ذلك وضع نظام تدفق العمل
 النشر نربها.

 بالبحث ن  اآلليات اليت ميك  م  خالاها احلفاظ نلى جناح اسرتاتيتجية إدارة  ضمان االستمرارية: توصي الباحثة
  م  تدريب للعاملني، قياس اآلداء، الرقابة ...احملتوى وما تتضمن  

ل ل االستعانة بأدوات معينة مثم  خالكما يصطلح نليها إدارة العالقة مع الزبون، وذلك  إدارة احلسابات: 
 لوحة القيادة، اجملمونات، ...اخل.

 .(3)أي ربط الشبكة االجتمانية مبحركات حبث معينة لتسهيل الوصول إليها حمركات البحث: 
وهي نبارة ن  نظريات وتقنيات تقوم نلى حتويل البيانات األولية إىل معلومات مفيدة  نظم ذكاء األنمال: 
 ...م  خالل املساندة يف إنداد التقارير وذات معىن
 م  خالل املساندة نلى تكوي  نالقات خارجية لتبادل اآلراء واألفكار ومناقشة القضايا. التعاون: 

                                                           
(1) -iTalent corporation . Social knowledge management [on line]. Available on : ‹ http://iappease.com›(21/03/2018). 

 ملؤمتر الثام  والعشرونا .[نلى اخلط]تهيئة المواقع لشبكات التواصل االجتماعي: دراسة استطالعية لنماذج مواقع المكتبات العالميةالنموري، هبة.  -(2)
، دار الكتب 1027نوفمرب  19-17 .لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات: شبكات التواصل االجتماني وتأثريها يف مؤسسات املعلومات يف العامل العريب

 afli.org-arab› (00/00/1021.)›.متاح نلى الرابط:22.والوثائق القومية، ص

 .21.رجع نفس . صامل -(3)
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 :(1)وميك  متثيل جمموع هذه املكونات م  خالل الشكل التايل

 
 يبني مكونات إدارة املعرفة االجتمانية (:2رقم ) لشكال

نند احلديث ن  متطلبات إدارة املعرفة االجتمانية فإننا نقصد  االجتماعية: المعرفة إدارة متطلبات-3-0-6
بذلك جمموع املوارد اليت جيب أن تتوفر يف املكتبة للقيام هبذه األخرية، وبغيا  هذه املتطلبات ال ميك  مباشرة هذه 

ى ضرورة توفر ، حيث يؤكد نلDuekالعملية وتفعيلها، وقد اختلفت اآلراء حواها لكننا سنكتفي بذكر ما ذهب إلي  
 ثالثة متطلبات أساسية يف املكتبة تتمثل فيما يلي:

تميز، حبيث متالك تكنولوجيا املعرفة واليت ميك  للمكتبة م  خالاها حتقيق التتمثل يف ا متطلبات تكنولوجية: .2
ها، وكذلك وزيعما يستخدم يف تتتنوع هذه األخرية حسب استخداماهتا، فمنها ما يستخدم يف استقطا  املعرفة ومنها 

هناك ما يستخدم يف خزهنا، وم  أمثلتها: حمركات البحث، قواند البيانات، تكنولوجيا الواقع االفرتاضي، نظم املعلومات، 
ة نظم االتصال املختلفة، وأمهها مواقع الشبكات االجتمانية اليت تعترب مبثابة الدنامة األساسية إلدار الشبكات العصبية، 
 املعرفة االجتمانية.

لواجب ايتعلق هذه املتطلب مبتجموع الطرق واإلجراءات والتسهيالت والوسائل والعمليات متطلبات تنظيمية:  .1
 حتديدها إلدارة املعرفة االجتمانية بصورة نظامية فانلة، وم  أمثلة ذلك:

ارهتا دهتدف االسرتاتيتجية إىل تبيان كيفيات احلصول نلى املعلومات والتحكم هبا وإ حتديد االسرتاتيتجيات: -
وختزينها ونشرها نرب الشبكات االجتمانية، كما تعرف بأهنا أسلو  التحرك ملواجهة متغريات البيئة الداخلية واخلارجية 

                                                           
(1) - iTalent corporation . op.cit.. 



 االجتماعية الشبكات عبر المعرفة إدارة ..................................................................ثالثالفصل ال
 

- 42 - 

القوة والضعف، والفرص والتهديدات، وميك  حصر دور االسرتاتيتجية يف جمال إدارة املعرفة االجتمانية واملتمثلة يف نقاط 
 :(1)يف النقاط التالية

 االسرتاتيتجية يف تنمية شبكات العمل الفعالة لتوليد املعرفة الضمنية وتقاسم املعرفة الصرحية.*تسهم 
 .كتبةحتديد مناطق األمهية بالنسبة السرتاتيتجية امل*
 دراسة طرق وكيفيات انسيا  املعرفة داخل املكتبة مما يساند يف اكتشاف املشكالت وحلها.*
 ارة املعرفة االجتمانية مبنية أساسا نلى جمتمع املستفيدي .االندماج يف احمليط اخلارجي ألن إد*

، هذا ما وسهولة لتدفق املعلومات بني العاملني يف املكتبة أن يتسم ب  م  مرونةااهيكل التنظيمي وما جيب  -
 .يساندهم نلى االبداع واالبتكار

تمانية املعرفة نرب الشبكات االجأي حتديد األشخاص املسؤولني ن  تسيري  حتديد األدوار واملسؤوليات: -
 :(2)ويشرتط فيهم ندة شروط منها

 امتالكهم للمعرفة.*
 *القدرة نلى استخدام املعرفة.

 *القدرة واحلكمة ملعرفة وقت استخدام أو تطبيق املعرفة.

 :(3)وتتمثل أدوارهم فيما يلي

 التواصل الشاملة.*التواصل مع اجلمهور املستهدف وفقا للخطوط العريضة التابعة خلطة 

*احلرص نلى بث املعلومات احلديثة واألخبار املرتبطة باملكتبة والتقارير واألحباث واالنالنات إضافة إىل 
 املناسبات وكل ما يرتبط هبا م  قريب أو م  بعيد.

 *تشتجيع التفانل نلى الصفحة وزيادة أنضائها نرب طرح األسئلة والبحث ن  املشاركات وتأمني الدنم نرب
 التعليقات واإلنتجابات.

 *االستماع لردود فعل األنضاء والرد نلى أسئلتهم.

 *وضع إرشادات وسياسات لتوجي  األنضاء حول استخدام الصفحة.

                                                           
يتجيات التدريب اسرتات :امللتقى العلمي األول حول. نلى اخلط[]إشكالية إدارة الموارد البشرية في ضوء إدارة المعرفة؛ جباري، شوقي. نبود ،زرقني -(1)

http://dspace.univ-›. متاح نلى الرابط: 29-2.، جامعة الطاهر موالي سعيدة، ص[.ت.]د. يف ظل إدارة اجلودة الشاملة كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية

tlemcen.dz› (12/04/1021.) 

 .414.خلف حممد، دناء. مرجع سابق. ص أمحد -(2)
 منظمة تبادل اإلنالم االجتماني. مرجع سابق. -(3)
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 *متابعة التفانل مع الصفحة حسب الرؤى واإلشعارات.

جتمانية، هي القيم والسلوكات اليت تربط األفراد ببعضهم البعض نرب الشبكات اال متطلبات اجتمانية: .0
 وتتتجسد هذه األخرية يف ثقافة العاملني اليت جيب أن تبىن نلى أسس اجتمانية تشتجع التقاسم والتشارك يف املعرفة.

إن اخلطة االسرتاتيتجية هي نبارة ن  جهود  االجتماعية: المعرفة إلدارة االستراتيجية الخطوات-3-0-0
 :(1)ليثالثة مستويات سنتطرق اها بالتفصيل فيما يتسعى للتحسني والتطوير، حبيث تتم هذه األخرية نلى 

 .، األهدافيتضم  أربعة نناصر أساسية هي: الرؤية، الرسالة، القيم، املبادئ املستوى األول: .2

ناصر البيئة يتضم  هذا املستوى جممونة م  اخلطوات متعلقة بتحليل ن االسرتاتيتجية(تطبيق ) املستوى الثاين: .1
 ذلك كالتايل:و الداخلية واخلارجية وتطوير السبل والوسائل اليت ميك  م  خالاها إدارة املعرفة االجتمانية بنتجانة وفعالية، 

 Zack  م لوما تشمل  م  نناصر، ويف هذه اإلطار يوصي كحتليل البيئة الداخلية واخلارجية:  -

 ، ن  طريق توفري معلوماتللحفاظ نلى مركزها التنافسي SWOTباستخدام منوذج التحليل الرباني  Rothaermelو
خمتلفة ن  طرق نملها واملتمثلة أساسا يف نقاط القوة ونقاط الضعف كمتغريات للبيئة الداخلية، والفرص والتهديدات  

نلى  املكتبة الذي يساند بعيد املدىويعترب هذا األخري نقطة البداية للتخطيط االسرتاتيتجي كمتغريات للبيئة اخلارجية، 
 .معارفها نرب الشبكات االجتمانية دارةإل يسمح اها بتبين اسرتاتيتجية واضحةحتديد مسار تطورها و 

م   اف يتم البحث ن  الوسائل اليت ميك بعد حتديد األهد حتديد الوسائل املناسبة لتحقيق األهداف: -
ارف، إضافة إىل ملا ستقدم  املكتبة م  معحتقيق تلك األهداف، مبا يف ذلك حتديد الوسيلة االجتمانية املناسبة خالاها 

  .ذلك جيب مراناة ما يفضل  اجلمهور املستهدف

 أي القيام بوضع املراحل اليت ستمر هبا هذه االسرتاتيتجية وجدولتها يف شكل خمطط وضع اخلطة التنفيذية: -
 جممونة م  العناصر ختتلف حسب اسرتاتيتجية كل مؤسسة ونذكر منها:زمين يتضم  

 الوقت: مىت سأنشر؟ 

 التاريخ: يف أي يوم؟ 

  ،فيسبوك...قناة النشر: تويرت، انستغرام 

 فوجرافيك.نوع املنشور: صورة، فيديو، نص، ان 

بكات إلدارة معارفها نرب الشتقوم هبا املكتبة اليت  هذا املستوى خاص بالعمليات املستوى الثالث: .0
ة للمكتبة وبنتجاحها املعرفة وتنتهي بتطبيق املعرفة حيث متثل هذه األخرية حتديا كبريا بالنسب االجتمانية، واليت تبدأ بتوليد

                                                           
املؤمتر الثام  . [نلى اخلط] االجتماعي التواصل عصر في والمعلومات المكتبات اختصاصي إلعداد عربية استراتيجية نحو .ثابت، حممد أمحد -(1)

، دار 1027نوفمرب  19-17 .لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات: شبكات التواصل االجتماني وتأثريها يف مؤسسات املعلومات يف العامل العريب والعشرون
 afli.org-arab ›(00/00/1021.) ›.متاح نلى الرابط:220.الكتب والوثائق القومية، ص
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ييم واملراقبة لكيفية كما يضم هذا املستوى نملييت التق؛  احلكم نلى اسرتاتيتجيتها بالنتجاح يف تطبيق هذه العمليات ميك 
 اليت ميك  التعرض اها وإجراء التحسينات الضرورية بعد ذلك.سري هذه العمليات، وذلك الكتشاف املشاكل 

الذي يوضح نمليات إدارة املعرفة نرب الشبكات  SECI خمططتلخيص هذه العمليات م  خالل وميك  
 :(1)التايلكاالجتمانية  

 

 املعرفة نرب الشبكات االجتمانية نمليات إدارة :(7الشكل رقم ) 

يرتبط قياس إدارة املعرفة االجتمانية بقياس مدى حتقيق املكتبة  إدارة المعرفة االجتماعية: قياس-3-0-4
ت باستخدام جممونة م  أدوا يتم هذا القياسالشبكات االجتمانية إلدارة معارفها، و ألهدافها املرجوة م  استخدام 

يف حل العديد م   داختاذ قرارات اسرتاتيتجية تسان متكنهم م للقادة  إحصائيةقيم  اليت توفر حتليل املواقع االجتمانية
دة وبعضها يتطلب و ميزات حمد جماين ويوفربعض تلك األدوات  بشكل نام. إدارة املعرفة االجتمانية اإلشكاليات وتقييم

 يطلب ر وبعد ذلكدة حمددة قد تصل الشهبعض الربام  جتربتها مليع اخليارات املتوفرة، وتتيح تاحة مجإاشرتاك م  أجل 

                                                           
(1)- A.M.Ghaleb,Osamah ; A.S.Mosleh,Mohammed ; Daowd Esmail Al-ariki, Hasib. The Role of Social Networking 

in Knowledge Management Process : A Review. International Research Journal of Engineering and Technology 

(IRJET) [on line]. 2016, Vol.3, Iss.12.p.p.1004-1006.  Available on: ‹https:// www.irjet.net ›(25/03/2018). 

http://www.irjet.net/
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أو للمؤسسة  ة. وقد تشكل كثرة تلك األدوات إشكالية يف حتديد األداة املناسبة للمكتباالشرتاك ملواصلة االستخدام
 :(1)ةالتالي املناسبة أدوات حتليل املضمونالختيار  االنتبارات ندةوميك  أن نضع 

  ،امليزات اليت توفرها تلك األداة، مثال حتليل املضمون، تلخيص النتائ ، اقرتاح توصيات، نرض النتائ  ومقارنتها
 .النتائ  إىل برام  أخرى، أرشفة النتائ  وحفظها تصدير

  التحليل املتاحة، مثل حتليل املشانر وتفسري االجتاهات والتحليل التنبؤ وإدارة القياساتخيارات. 
 أحد العوامل املهمة الختيار أداة حتليل البيانات اليت تشكل واجهة االستخدام املرنة والسهلة. 
  ة م  العوامل تقدمها واحدسعر األداة وخدمة ما بعد البيع، يشكل سعر األداة مقارنة باخليارات التحليلية اليت

 .املهمة نلى نملية االختيار، وكذلك مقدار دنم العمالء وتوفر الدنم الفين م  العوامل املؤثرة أيضا

 خاصة اجملانية منها:وسوف نتعرف تاليا نلى بعض تلك األدوات 

2. Facebook Insight:  نرب صفحة رة واضحة لنشاط الفرد أو املؤسسةهتدف هذه األداة إىل إنطاء صو 
 :أنداد واحصاءات تتمثل فيما يلييف شكل  الفيسبوك م  خالل رصد البيانات الكمية وتقدميها

o نظرة نامة  Overview: ات سخاصة بالفرد أو املؤس ملخص نام ن  أداء صفحة الفسيبوك حيث يعرض
 .فيها خالل فرتة حمددة ميك  التحكم

o االنتجابات likes  :ثة اها.املصادر احلدييت تلقتها الصفحة و وندم اإلنتجا  ال قيس معدالت االنتجاباتت 
o  ات املشاهدندد Page views : ومستويات التفانل واملشاركة والتعليقات شاهدة، امليقيس معدل

  ..اخل.. يعرض أقسام الصفحة اليت يتم زيارهتا ومصادر الزيارة وفقا للنوع والس  والدولة واملدينةو  ملكتبة.ملنشورات ا
o املنشورات posts  :ملشاهدات ا ندد ،اليت حتدد تاريخ املنشور، ونون  يعرض مقاييس املشاهدة للمنشورات

 .وكذا معدالت التفانل
o األشخاص people  :يوفر هذا املقياس بيانات دميوغرافية للمستفيدي  املتفانلني سواء املعتجبني أو املشاركني 

 .(2)أو املعلقني نلى منشورات الصفحة

1. Tweetchup:  نلى أحد األدوات اجملانية اليت ختتص بتحليل ومراقبة البياناتتعدTwitter  هوفر ت ، وما 
الفرد يف /ةاليت ميك  أن تستخدمها املؤسس التقارير واإلحصائيات،تساند يف إنداد حتليلية خيارات للمستخدم م  

 (3):ميزات منهاتتميز بعدة و اجلدير بالذكر أن هذه األداة جمانية بالكامل و ما، اختاذ قرار 

                                                           
 .27.. مرجع سابق. صالنموري، هبة -(1)
 .21.. صنفس املرجع  -(2)
 .29.ص . املرجع نفس -(3)
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o حتليل متابعيك نلى اإلنرتنت م  خالل حتليل ندد اإلشارات (mentions) دوإنادة التغري (retweets) 

 .األكثر تفانال مع احلسا ومعرفة املتابعني اليت حصلت نليها،  (comments ) والتعليقات
o  ستخدممحتليل Twitter  احلسا  خالل فرتة حمددة، كما يتم م  خالل تقدمي إحصائيات حول نشاط

 .ريدحتليل لأليام أو األوقات اليت يفضلها احلسا  م  أجل التغ
o حتليل الكلمات املفتاحية وإحصاء املستخدمني الذي  قاموا بالتغريد حول موضوع أو استخدموا وسم حمدد 

 .باستخدام وسم حمددتقدمي خريطة تفانلية باألماك  اجلغرافية اليت يغرد منها املستخدمون و 

o الفرد بالكامل باستخدام أي جهاز لوحي أو هاتف حممول أو جهاز مكتيبكم حبسا  املؤسسة/التح. 
0. Google Analytics : واليت أحدثت صخبا  1022أطلقت شركة جوجل هذه اخلدمة يف أغسطس نام

ليالت ة يف ذلك احلني. والستخدام حتحقيقيا لكوهنا األداة اجملانية وسط العديد م  أدوات حتليالت الويب املدفون
م  خالل زيارة املوقع الرمسي وتنقسم التقارير الرئيسة اليت  Google Analytics جوجل يتم انشاء حسا  نلى

 :(1)هي تقدمها خدمة حتليالت جوجل لثالث فئات م  البيانات
 بيانات اجلمهور Audience Data :  لعام زائري املوقع والتفانل اوهي البيانات اليت تعطي نظرة سريعة ن

غة، والتكنولوجيا الل مع املوقع مثل اجلنس، العمر، االهتمامات اليت ختص حمتوي معني نلي الويب، املوقع اجلغرايف،
 ...اخل. جهزة، أنظمة التشغيل، املتصفحاتاألاملستخدمة 
  بيانات االكتسا Acquisition Data  :املصاحبة للتفانل ومقاييس  مثل اجللسات،  توضح السلوكات

 ...اخل. معدل االرتداد، متوسط مدة اجللسة، ندد الصفحات/اجللسة، الزائري  اجلدد
 قاييس، مثلمع املوقع باستخدام ندة متفانل الزائري   ىانات اليت تبني سلوك ومدوهي البي: بيانات السلوك :

 ...اخل.متوسط الوقت معدل مشاهدات الصفحة، 

تقييم جناحها  تساندها يفتتمك  املكتبة م  الوصول إىل نتائ  املختلفة هذه اإلحصائيات والتحاليل  م  خالل
ليمة تتعلق بتطوير ستعتمد نليها يف اختاذ قرارات توفري إحصائيات  ستطيعوت ،حتقيقها لألهداف اليت وضعتها ومدى
 النقائص اليت تعاين منها يف إدارة معارفها نرب الشبكة.تجيتها إلدارة املعرفة االجتمانية أو بإدراك ياسرتات

  

                                                           
: والمعلومات المكتبات مجال في المتخصصة العربية المدونات في  analyticsgoogleقوقل  تحليالت خدمات استخدام .هبة دنيا، فتحي -(1)

يف  لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات: شبكات التواصل االجتماني وتأثريها يف مؤسسات املعلومات املؤمتر الثام  والعشرون .[نلى اخلط]تحليلية دراسة
 afli.org-arab›(00/00/1021.)›. متاح نلى الرابط:22-20.والوثائق القومية، ص، دار الكتب 1027نوفمرب  19-17 .العامل العريب
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 خالصة:

مانية، إدارة املعرفة التقليدية وإدارة املعرفة االجتم  خالل ما تعرضنا ل  م  نناصر يضح لنا جليا الفرق بني  
ففي حني هتدف األوىل إىل تبادل املعارف املوثقة املوجودة داخل املؤسسة وفقا للتسلسل ااهرمي السائد هبا، وبناءا نلى 

هنا أ فإن الثانية تنطلق م  نفس املضمون لكنها ختتلف م  حيث املبادئ واألهداف، ذلكقواند وقوانني معينة، 
 تستهدف مشاركة املعارف واحلد م  احلواجز التنظيمية، وكذا ربط املؤسسة ببيئتها اخلارجية.

ادية، إذن جيب نلى املكتبة اليت تتبىن إدارة املعرفة االجتمانية جتنيد كافة الوسائل االسرتاتيتجية مث التنظيمية مث امل 
حدود إمكانياهتا  طبعا يفوالوصول إىل رضى مجهورها املستهدف، ذلك اليت متكنها م  حتقيق أهدافها االسرتاتيتجية 

 املالية؛ ويعترب تطبيق هذه األخرية مبكتبات املطالعة العمومية مدنما كبريا لعملها ذلك أهنا توج  إىل املستفيدي  وبالتايل
 زمة لسدها.املعرفية وابتكار األساليب والوسائل الالفهي تساند املكتبة يف حتديد احتياجاهتم 
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 تمهيد:

بعد تطرقنا ملختلف األطر النظرية اليت مشلت ثالثة متغريات رئيسية يف دراستنا متمثلة يف مكتبات املطالعة  
ألخري إدارة االشبكات االجتماعية كمتغري رئيسي أثر على املفهومني السابقني لينتج يف العمومية وإدارة املعرفة إضافة إىل 

جهة أخرى  إىل امليدان ملعرفة كيفية تطبيق هذه املفاهيم من جهة، ومن عية؛ جند أنفسنا حباجة إىل التوجهاملعرفة االجتما
 التساؤالت املطروحة.لتلك وإجياد اإلجابة النهائية  وعةوضكتشاف مدى صحة الفرضيات املا 

 يكدة،املكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية لواليات تبسة وقسنطينة وسك جاء هذا الفصل لدراسة واقعوبالتايل  
واملالحظة   نعلى املقابلة واالستبيا واعتمدنا -حيث قمنا باختيارها نظرا لنشاطها الدائم على الشبكات االجتماعية-

لبحث يف اإلجابات اواملعلومات الضرورية للدراسة، وطبعا وظيفتنا كباحثني تفرض علينا  البيانات جلمع كأدوات أساسية
ميكن استثمارها  ري إىل نتائج ذات مصداقيةاملقدمة من طرف املعنيني وحماولة إجياد حتليل وتفسري هلا للوصول يف األخ

 للدفع بعجلة التطور والتغيري.مستقبال 
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 الدراسة جماالت حتديد العلمي البحث يف املنهجية اخلطوات أهم منإن  :الميدانية الدراسة حدود -4-1
 :كالتايل جاءت هذه دراستنا ويف البشري وكذا والزماين املكاين اجملال يف املتمثلة امليدانية

 بالشرق العمومية للمطالعة رئيسية مكتبات 3 يف امليدانية الدراسة جمريات متت: المكانية الحدود-4-1-1
 نذكرها كالتايل: اجلزائري

 بالشخصية تتمتع قايفث تربوي طابع ذات عمومية مؤسسة وهي تبسة: والية العمومية للمطالعة الرئيسية املكتبة 
-80رقم التنفيذي وماملرس مبوجب تأنشئ استثناء، دون اجملتمع شرائح جلميع خدماهتا تقدم املايل واالستقالل املعنوية

سة، ومن بينها والية تب والياتبعدة  العمومية املطالعة مكتبات إنشاء املتضمن 6880 جويلية 62 يف املؤرخ (1)632
 688 يحب الثقافة بدار موقعها كان أن بعد التعليمية املؤسسات من جمموعة جبوار 4591 نوفمرب أول حبي املكتبة تقع

 .سكن
 خدمات تقدمي خالهلا من ميت اليت املكتبة ووحدات مصاحل عربها تتوزع طوابق ثالثة من الرئيسية املكتبة تتكون 

 الوثائقي، الرصيد ةمعاجل قسم االستقبال، مكتب على رضياأل الطابق حيتوي حيث سهولة بكل للمستفيدين متنوعة
 للمطالعة صصةخم وقاعة اإلعارة كتب وخمزن احملاسبة مكتب يشمل األول الطابق أما. للعتاد خمزن والوسائل، اإلدارة فرع

 الثقايف التنشيط كتبم ويقابلها حاسوب عشر باثين مزودة األنرتنيت قاعة على الثاين الطابق يشتمل حني يف للكبار
: يف متمثلة يةالوال عرب موزعة امللحقات من جمموعة وللمكتبة. املدير ومكتب املستخدمني مكتب وكذا األمانة ومكتب
 ملحقة الزرقة، عني ملحقة العوينات، ملحقة العيون، رأس ملحقة مرسط، ملحقة احلمامات، ملحقة سكانسكا، ملحقة
 .العقلة ملحقة الونزة،

 كل خلدمة شئتأن عمومية مكتبة هي(: نطور مصطفى) قسنطينة والية العمومية للمطالعة الرئيسية املكتبة 
 التنفيذي املرسوم بمبوج أنشئت متييز، دون والقراء الرواد أصناف جلميع علمية أسس على خدماهتا وتقدم اجملتمع فئات
 ت ومنالواليا من مبجموعة العمومية املطالعة مكتبات إنشاء املتضمن 6880 جويلية 62 يف املؤرخ (2)632-80رقم

 بينها والية قسنطينة.
 اخلدمات أفضل قدميت من متكنهم اليت واألقسام املصاحل من جمموعة به طابق وكل طوابق أربعة من املكتبة تتكون 
 من العديد من يتكون األرضي الطابق أما ،السفلي الطابق يف تقع الطفل مكتبة أن حيث املستفيدين ترضي وبطريقة

 الوثائقي الرصيد عاجلةم وقسم املستعملني خدمة قسم إىل باإلضافة للباحثني وقاعة االستقبال فضاء: ب بداية الفضاءات

                                                           
]على اخلط[.  إنشاء مكتبات المطالعة العمومية والمتضمن 6880 جويلية 62 في المؤرخ 632-80 رقم التنفيذي المرسوماألمانة العامة للحكومة.  -(1)
 arabe/2008/A2008043.pdf-/FTP/jowww.joradp.dz ›(45/81/6840.) ›. متاح على الرابط: 6880جويلية  38، 13.، ع.ج.ر.ج
 املرجع نفسه. -(2)

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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 ومكتب ةاإلدار  على يشتمل األول الطابق أن حني يف ،اخلاصة االحتياجات لذوي خمصصة وقاعة االقتناء ومصلحة
 .اإلعارة بنكو  للمطالعة قاعة أيضا هناك الثاين الطابق ويف املطالعة وقاعة األنرتنيت قاعة إىل باإلضافة املدير

 عمومية ةمؤسس عن عبارة هي صحراوي(: الدين )نور سكيكدة والية العمومية للمطالعة الرئيسية املكتبة 
 سكيكدة لوالية العمومية للمطالعة الرئيسية املكتبة أنشأت املايل، واالستقالل املعنوية بالشخصية تتمتع إداري طابع ذات

 عاصمة سكيكدة مدينة بوسط حاليا وتقع ،6841 مارس 46 يف املؤرخ (1)41/480 رقم التنفيذي املرسوم مبوجب
 ميّكن جياسرتاتي مكان وهو اجلديد ملوقعها انتقاهلا حني إىل الثقافة لدار تابعة 4599 أوت 68 املمرات حبي الوالية
 اضراتحم قاعة بينها من مرافق عدة من وتتكون عائق أي ودون بسهولة املكتبة خدمات من االستفادة من اجلميع
 إىل اإلضافةب عروض، وقاعة عامليا هبا املعمول للمعايري يستجيب متطور جد بعتاد وستجهز مقعد، 188 حلوايل تتسع

" فيديوتاك" اتقاع ذلك على زيادة لألنرتنيت، وفضاء بالكبار خاص جناح جانب إىل واإلبداع واملطالعة فنية ورشات
 أسرة تسهرو  العمومية املطالعة وتشجع تدعم اليت األساسية املهام من جمموعة تتوىل حيث. للمعارض خمصصة أروقة

 مت ما إىل إضافة عيةاألو  خمتلف اقتناء خالل من ذلك متنوع وثائقي رصيد وتوفري اخلدمات أفضل تقدمي على املكتبة
 .نسخة 35423و عنوان 1128 احلايل املعريف الرصيد بلغ حيث الثقافة وزارة طرف من إهداؤه

 باختيار بداية قيوالتطبي النظري بشقيه للموضوع دراستنا استغرقته الذي الوقت وهو :الزمانية الحدود-4-1-6
 ومجع امليدانية بالدراسة القيام غاية إىل 6840 جانفي شهر بدايات مع ذلك وكان النهائي شكله يف وضبطه املوضوع
 مع بالتحديد لكذ وكان املوضوع دراسة يف األخرية للمساتا وضعنا وأخريا الدراسة لنتائج ووصولنا وحتليلها البيانات

 .أشهر 2 حوايل امتدت دراستنا أنب القول ميكن لذا 6840 جوان شهر بداية

 لوماتاملع من ممكن قدر أكرب مجع أجل من إليهم دراستنا وجهت الذين األفراد هم :البشرية الحدود-4-1-3
 سكيكدة، تبةمك تبسة، مكتبة) الدراسة حمل املكتبات بكل املوظفني من جمموعة من استهدفنا حيث موضوعنا حول
 االجتماعية املعرفة إدارة نع املسؤولني املوظفني جملموع القصدية العينة على االختيار عند باالعتماد ذلك( قسنطينة مكتبة
 للمكتبات مدراء 3: منهم عامل 46ب عددهم قدر وقد األخرى املستويات يف موظفني أو مكتبات مدراء كانوا سواء
 .أعاله املذكورة املكتبات على موزعني عمال 5و. الدراسة حمل

ميثل جمتمع الدراسة اجملتمع األصلي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية  :الدراسة وعينة مجتمع -4-6
يشغلون األسالك التابعة  والذين سكيكدة املتمثل يف مجيع املوظفني العاملني هبذه املكتبات -قسنطينة -تبسةلواليات 

                                                           
والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية  1041مارس  41المؤرخ في  401-41المرسوم التنفيذي رقم  األمانة العامة للحكومة. -(1)

‹ ARABE/2014/A2014015.pdf-/FTP/JOwww.joradp.dz ›. متاح على الرابط: 6841 مارس 45، 49.، ع.ج.ر.]على اخلط[. ج

(45/81/6840.) 

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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طة املكتبة، ك األخرى اليت تكمل أنشواألسال سلك املكتبات والتوثيق، سلك املنشطني الثقافيني(لوزارة الثقافة )
 والذين يتوزعون كالتايل: عامل، 09باختالف خصائصهم ومكوناهتم البالغ عددهم 

 النسبة املئوية جمتمع الدراسة املكتبة
 %61 68 -بسةت–املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 %65 69 -ةسنطينق– العمومية للمطالعة الرئيسية املكتبة

 %14 18 -كيكدةس– العمومية للمطالعة الرئيسية املكتبة

 %488 09 اجملموع

 سكيدة -قسنطينة -ية لواليات تبسةلني باملكتبات الرئيسيبني توزيع العام (:2رقم ) دولاجل

بشكل مباشر  راستناختدم د اليتالفئة انتقاء اليت ميكن من خالهلا  قد اعتمدنا العينة القصديةأما عينة الدراسة ف
 من جمتمع الدراسة، واليت نقسمها كالتايل: %44نسبة أي أهنا متثل  موظفني 5غ عددها لوالبا

 ،واملتمثلة يف جمموع املوظفني املسؤولني عن إدارة الشبكات االجتماعية بصفة عامةعينة االستبيان: -4-6-1
 حيث تتوزع هذه األخرية كالتايل:

 النسبة املئوية عينة االستبيان املكتبة

 %33.33 3 -تبسة–املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 %66.66 6 -ةقسنطين– العمومية للمطالعة الرئيسية املكتبة

 %11.11 1 -سكيكدة– العمومية للمطالعة الرئيسية املكتبة

 %488 5 اجملموع

 ني التوزيع العددي ألفراد العينةيب (:4رقم )ول داجل

مسؤولني أي أهنم ميثلون  3والبالغ عددهم  حمافظي املكتبات السابقة الذكر، تتمثل يف عينة المقابلة:-4-6-6
 الذين خيتلفون من حيث ختصصاهتم ورتبهم الوظيفية واليت نذكرها كالتايل:و  من إمجايل جمتمع الدراسة، %1نسبة 

  :متحصل على شهادة علم املكتبات والتوثيق، ويشغل رتبة حمافظ مكتبات.مسؤول مكتبة تبسة 
 متصرف رئيسي. رتبة شغلوت ،متخصصة يف اإلدارة والقانون :ةقسنطين مكتبة سؤولةم 
 :خريج املدرسة الوطنية لإلدارة، ويشغل رتبة متصرف مستشار. مسؤول مكتبة سكيكدة 
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 الدراسة: منهج -4-3

 دقيقة نتائج ىعل للحصول منظمة، منهجية أسس على دراسته إلعداد الباحث خيتارها يالذ السبيل هو املنهج 
 جهة نم والفرضيات األسئلة وطبيعة جهة من املوضوع طبيعة مع األخري هذا يتالءم أن جيب كما مصداقية، وذات

 املوضوعة. الفرضيات مدى حتقق إثبات خالهلا من ميكن اليت األداة أنه ذلك أخرى،

 تبسةواليات املطالعة العمومية ل مكتبات تتبناها اليت االسرتاتيجيات رصد إىل هتدف دراستنا لكون ونظرا 
 ميكن حيث دراسات،ال هذه ملثل املناسب" الوصفي املنهج" اختيار ارتأينا فإننا معارفها، إدارة يف وسكيكدة وقسنطينة

 بينها االختالفو  التشابه أوجه حتليل إىل إضافة املختلفة، وخطواهتا االسرتاتيجيات هذه بوصف القيام خالله من
 .االجتماعية الشبكات عرب املعرفة إلدارة املثلى االسرتاتيجية معرفة من للتمكن

ات ليل احملتوى، ألننا بصدد دراسة املعلومات واملعارف املتاحة عرب صفحفقد استعنا مبنهج حت ذلكإضافة إىل 
مبثابة داعم للمنهج فإنه  وبالتايلموضوعيا وشكليا البحث يف هذه احملتويات وحتليلها ، والذي ميكن من خالله الفيسبوك

 الوصفي ولنتائجه.

 : جمع البيانات أدوات -4-4

نا هذه باالستبيان  استعنا يف دراست إلجابة عنها، وقدهي األدوات اليت متكننا من وضع تساؤالتنا يف سياق معني ل 
 :رق هلا كالتايلالتطنتائجه، وميكن  االستيان ويؤكدان كآداة أساسية واملقابلة واملالحظة كآداتني ثانويتني يدعمان

عبارة عن وثيقة تتضمن جمموعة من األسئلة تبدأ بالبيانات الشخصية املتضمنة اجلنس، السن، استبيان: -4-4-1
وسة، املصلحة، سنوات اخلربة( واليت تسمح لنا بالتعرف على خصائص العينة املدر التخصص العلمي، الرتبة الوظيفية، 

من جمموعة من األسئلة اليت تستهدف مجع معلومات حول املوضوع املدروس، وقد يليها جمموعة من احملاور اليت تتض
 تناولنا ثالثة حماور رئيسية نذكرها كما يلي:

 :أسئلة. ةضم سبعتماعية ومدى استخدامها: يالشبكات االج احملور األول 
 :سبعة أسئلة. ضمة إدارة املعرفة االجتماعية: ياسرتاتيجي احملور الثاين 
  مثانية أسئلة. ضمياس إدارة املعرفة عرب الشبكات االجتماعية، يق الثالث:احملور 

للمطالعة العمومية  سيةكتبة الرئيملجتريبه باواألهداف املطلوبة منه، مت وللتأكد من تأدية هذا االستبيان للوظائف 
جزء من علم فراد العينة إدارة املعرفة االجتماعية كأ واعتباريف األسئلة لوالية تبسة، حيث الحظنا وجود بعض الغموض 
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إضافة إىل أننا قمنا ، [(4)أنظر ملحق رقم ] جنري بعض التعديالت لتوضيح الرؤية أكثراالجتماع، هذا ما جعلنا 
 بعرض االستبيان على ثالثة حمكمني لكن مل نسرتجع إال رأي واحد.

فهيا، شهي مواجهة بني طرفني، يقوم الطرف األول بتوجيه جمموعة من التساؤالت للطرف الثاين مقابلة: -4-4-6
وميكن القول بأن مدى مصداقية هذا الطرف هي اليت حيث تكون مهمة الطرف الثاين هي اإلجابة عن هذه األسئلة 

سؤاال  69ملقابلة الثة للمكتبات، تضمنت ااملسؤولني الثل إليها، وقد أجرينا املقابلة مع صحتدد مدى صحة النتائج املتو 
 .[(6)ر ملحق أنظ] إضافة إىل البيانات الشخصية هلم كذلكمع أسئلة االستبيان وحماوره،  مرتبط بشكل يتوافق

ذه ه قد اعتمدناو تتعلق املالحظة بدقة الباحث يف مجع البيانات املتعلقة مبتغريات دراسته،  المالحظة:-4-4-3
وكيفية تأثري كل منهما  البيئتني هاتني اكتشاف معطيات هذا ما ساعدنا يفاآلداة على الصعيدين التطبيقي واالفرتاضي، 

 على اآلخر.

 النتائج: وتفسير البيانات تحليل -4-5

ها وتربيرها وحماولة تفسري  بالرتتيب سنحاول من خالل هذا العنصر استقراء اإلجابات املقدمة يف االستبيان
 .قابلةة إىل دعمها بأجوبة املما تطرقنا له من معلومات نظرية باإلضاف على باالعتماد

رفة تأثريها يف ومعتساعدنا البيانات الشخصية يف التعرف على خصائص عينة الدراسة  البيانات الشخصية:
 سكيكدة. -ةقسنطين -اسرتاتيجية إدارة املعرفة االجتماعية مبكتبات تبسة

 اجلنس:  .4

 
 يبني توزيع العينة حسب اجلنس (:0)رقم  شكلال

من خالل  ، ويظهر ذلك جلياتنوع يف الفئة املسرية للشبكات االجتماعية أعاله وجود لشكلوفقا لنالحظ  
رأة إىل اهتمام الدولة اجلزائرية يف السنوات األخرية بوضعية املالتقارب الكبري بني نسبة الذكور واإلناث، وهذا راجع 

والذي تعلق مبكافحة   6842تأكد من خالل التعديل الدستوري لسنة وحتسني مكانتها يف اجملتمع اجلزائري، هذا ما 
بدأ التناصف م والذي جاء يف إطارهكل أشكال التمييز بني الرجال والنساء وتشجيع تكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية 

55.56%
44.44%

ذكر

أنثى
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نص على أي متييز بني ال تيف مجيع اجملاالت، فقوانني العمل يف اجلزائر بني اجلنسني، إضافة إىل ترسيخ حقوق املرأة 
 الرجل واملرأة يف تقلد الوظائف بل توجد حاالت استثنائية لفائدة املرأة مراعاة حلياهتا الزوجية واألسرية وهذا ما يفسر

 وذلك %99.92بارتفاع طفيف يف نسبة الذكور واملقدرة ، ويف املقابل جند %11.11باإلناث واملقدرة اخنفاض نسبة 
 الشبكات عرب ملعرفةا تسيري مسؤولية لتويل مبادرة األكثرو  احلديثة التقنيات الستخدام ميوال األكثر أهنم إىل يرجع

 أفضل قنيةت مهارات امتالكهم إضافة إىل الذكور،حنو فئة  تجهي املكتبات مسؤويل هذا ما جعل اختيار ،االجتماعية
 .مكان أي ويف وقت أي يف املعرفة يف التحكم على وقدرهتم

 السن: .6

 
 يبني توزيع العينة حسب السن (:5رقم ) لشكال

 بصفة عامة لتكنولوجياا باستخدام األمر عندما يتعلق لألفراد، النوعية اخلصائص أهم من السن عامل يعترب 
رتكز ما بني ت ل أن أعمار املسؤولني عن إدارة املعرفة االجتماعيةيبني الشك بصفة خاصة، حيث االجتماعية الشبكاتو 

ذلك أن هذا هو العمر الطبيعي الذي يوظف فيه األفراد ، %00.05نسبة ب اعرب عنهسنة وهي الفئة امل 39إىل  69
قلون عن وهذا ما يؤكده انعدام نسبة األفراد الذين ي الشغلخاصة يف ظل سياسة التقشف وتأثريها على سوق باجلزائر 

ة وهذا ما تعترب األكثر استخداما للشبكات االجتماعي، أيضا فإن هذه الفئة تعرب عن فئة الشباب اليت سنة 69عمر 
، وبالتايل فهي األدرى خبصائص 6844ريب الستخدام الشبكات االجتماعية لسنة تدل عليه احصائيات التقرير الع

النسبة املتبقية  رفعال، بينما تنحصواستخدامات هذه األخرية وطبعا هي األقدر على تسيريها والتحكم فيها بشكل 
ا يت تعترب كأحد العناصر املطلوب مشاركتهلوا زمةاخلربة الالسنة المتالكهم  19إىل  39ما بني سن  %44.44باملقدرة 

 .االجتماعيةعرب الشبكات 
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 :املتحصل عليها الشهادة .3

 
 العلمية يبني توزيع العينة حسب الشهادة (:48)رقم  شكلال

ة للعمال الشهادات العلميأن  حيث نالحظل توزيع املوظفني من حيث الشهادة املتحصل عليها، يبني الشك
، %33.33باملقدرة ة وهذا ما متثله النسبليسانس واملاسرت الالتقين سامي و شهادات فقط هي تتوزع بالتساوي على ثالث 

 روطهشية للمطالعة العمومية، فلكل منصب وذلك راجع الختالف املناصب والرتب املوجودة باملكتبات الرئيس
لمناصب الدنيا لومتطلباته، حبيث كلما اجتهنا إىل املناصب العليا جند أن الشهادات العلمية تكون عالية، وكلما اجتهنا 

وتعترب شهادة التقين سامي يف التعليم املهين من الشهادات املستحدثة واليت تعادل الدراسة لسنتني  يكون العكس،
خرجيي وظائف اكي وظائف حت ونتقلداليت أدجمت يف ميدان الشغل وأصبح خرجيوها ي ونصف يف مراكز التكوين املهين

 ؛واليت مت االستغناء عنها يف برامج التكوين اجلامعي (DEUA) شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقيةعلى غرار  اجلامعات
 باجلزائر. التوظيف سياسات يف تنوع هناك أن ا علىعموم يدلإن هذا التنوع يف الشهادات 

 :تخصص العلميال   .1

 
 توزيع العينة حسب التخصص العلمي يبني (:44) رقمشكل ال
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ظيفة معينة، و ى قدرته على القيام بميتلكها الفرد ومديعترب التخصص العلمي املرآة العاكسة للمهارات اليت  
، %33.33وهذا ما متثله نسبة ل أعاله أن أغلب أفراد العينة متخصصني يف العلوم اإلدارية ونالحظ من خالل الشك

كذلك، وهذا راجع أساسا إىل أن  %33.33إضافة إىل علوم االعالم واالتصال املعرب عنها بأخرى واليت حتتل نسبة 
ات إدارية بإدارة املعرفة وما تشمله من مهار ارة املعرفة االجتماعية تتضمن جانبني رئيسيني، خيتص اجلانب األول إد

ة إىل فن الرد على إضاف وما تتطلبه من مهارات اتصال وتواصلوتسيريية، واجلانب الثاين خاص بالشبكات االجتماعية 
من أفراد العينة ذوي ختصص اإلعالم اآليل الذي يدرس  %66.66، كما نالحظ أن نسبة املستفيدين بشكل الئق

خمتلف التقنيات والربجميات وطرق التشبيك، وغريها من اجلوانب التقنية اليت تدعم عمل الشبكات االجتماعية وأخريا 
نظيمها تمتثل ختصص علم املكتبات والتوثيق الذي يهتم مبختلف أنواع املعلومات واملعارف وطرق  %44.44جند نسبة 

ما يقدم لسوق و ويرجع االخنفاض يف النسبة إىل جهل املسؤولني بأمهية ختصص علم املكتبات ، ومعاجلتها وحفظها
؛ وير يف املكتبة خاصة وأن معظم املسؤولني خارج التخصصبإمكاهنم إحداث التغيري والتطالشغل من خرجني أكفاء 

 .وى متنوعهذا ما يعطي إدارة املعرفة االجتماعية قيمة مضافة وحمت وبالتايل نستنتج أن أفراد العينة متنوعي التخصصات

 الرتبة الوظيفية: .9

 
 الوظيفية الرتبة حسب العينة توزيع يبني (:64رقم ) شكلال

 ،الرتبة الوظيفية هي املستوى الوظيفي الذي يشغله املوظف يف فرتة عمله وهي اليت حتدد واجباته ومسؤولياته 
 العينة حيتلون رتب وظيفية مغايرة لشعبة علم املكتبات والتوثيق وهذال أن معظم أفراد الشكحيث مالحظ من خالل 

ع هذا االخنفاض ويرج املكتيب والوثائقي وأمني احملفوظات،واليت متثل رتبة  %44.44بدل عليه النسبة الضئيلة املقدرة ما ت
ذه الوظيفة ضمن هل أو يشري ألسالك الثقافة ال حيددالقانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني إىل أن يف النسبة 

املعرفة  وبالتايل فإن اهتمامهم ينصب حولوإعداد مصادر املعلومات يركز وظائفهم يف جمال صيانة وحفظ وامنا  مهامهم،
ذه الرتب سنجد أهنا متنوعة، يف هحيث لو حبثنا  %00.05بينما جند يف املقابل رتب أخرى متثلها نسبة  ،يف حد ذاهتا

0% 11.11% 0% 0% 0% 0%

88.89%
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نذكر منها: رتب إدارية متمثلة يف متصرف إداري، عون إداري، ملحق إدارة، ومتصرف حملل رئيسي واليت تعد رتبة 
واملتضمن  6842نوفمرب  6املؤرخ يف  (1)608-42استحدثت وفق املرسوم التنفيذي رقم  حديثة يف العلوم اإلدارية

ين يكلفون بآداء الذالقانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك املشرتكة يف املؤسسات واإلدارات العمومية 
 رتبة والفين متمثلة يف مرتبطة بشعبة التنشيط الثقايفأخرى ورتب  مهام التحليل والتقييم املعمقة اليت هلا عالقة بنشاطهم؛

املرسوم  دورهم يف اسرتاتيجية إدارة املعرفة االجتماعية ال بد من الرجوع إىلوملعرفة  ،الثقايف واملنشط ثقايفالستشار امل
لف املستشارون حيث يكثقافة، املتعلق بالقانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني ألسالك ال 303-80التنفيذي رقم 

لنشاطات الثقافية اجلوارية اوالفنية للمؤسسات الثقافية، إضافة إىل السهر على تعميم مبتابعة األنشطة الثقافية  الثقافيون
 لوسائل واألساليب واليت تشمل بالضرورة الشبكات االجتماعية، من جهة أخرىونشرها يف اجملتمع باستخدام خمتلف ا

طالعهم على  والفين واالطابع الثقايف ائل ذاتوسجند أن املنشطني الثقافيني يكلفون بتوجيه وإعالم املستفيدين بكل ال
وإعداد حتقيقات  الفنية والتقنية للتظاهرات الثقافيةخمتلف املمارسات واملواد الفنية والثقافية، وكذلك إجناز الرتاكيب 

 على الدور الفعال هلم يف إدارة املعرفة االجتماعية.باستعمال مجيع الدعائم هذا ما يؤكد 

 ية"عدم وجود وظيفة "املدير الرقمي" أو "مسري الشبكات االجتماع تباين يف الرتب إىلويعود هذا االختالف وال 
الظهور  وإن كانت هذه األخرية بدأت مالحمها يفاحملتوى الرقمي عرب الشبكات االجتماعية، املكلف بإدارة  يف اجلزائر

حبث عن موظفني لشغل هذه الوظيفة من  (2)إعالن 68فقط حيث ظهر ما ال يقل عن ولكن يف اجلانب االقتصادي 
لذلك ل"، و"سونلغاز" و"سيفيتاأصحاب الشركات الكربى الوطنية واألجنبية، ومن بني هذه الشركات نذكر "كوندور" 

املسؤولون مبكتبات املطالعة العمومية جبعلها كوظيفة مكملة للوظائف األخرى، يقوم هبا عدة موظفني إضافة فقد اهتم 
  .لرمسيةإىل وظائفهم ا

 

 

 

 

 

                                                           
 المنتمين بالموظفين الخاص األساسي القانون والمتضمن 6812 نوفمبر 6 في المؤرخ 608-12 رقم التنفيذي المرسوماألمانة العامة للحكومة.  -(1)

. متاح على الرابط: 6842نوفمرب  5، 22.، ع.ج.ر.]على اخلط[. جالعمومية  واإلدارات المؤسسات في المشتركة لألسالك
‹ ARABE/2016/A2016066.pdf-/FTP/JOwww.joradp.dz ›(63/89/6840.) 

 dz.com-https://supernova‹ (63/89/6840.)‹]على اخلط[. متاح على الرابط:  التواصل االجتماعي مهنة العصر في الجزائرسوبرنوفا.  -(2)

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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 :صلحةامل .2

 
 صاحل املكتبةيبني توزيع العينة حسب م (:34رقم ) شكلال

سبة تقدر ن نالحظ من خالل الشكل أن معظم أفراد العينة يرتكزون مبصلحة التنشيط والتبادالت الثقافية بأعلى 
من قسم خدمة املستعملني الذي تعد من مهامه األساسية وفق ما جاء ذلك أن هذه املصلحة هي جزء  %11.11ب

ائدة اآليل والتوجيه لف: "ضمان خدمات علم املكتبات املتعلقة باإلعالم (1)6885فيفري  62يف القرار الوزاري املؤرخ يف 
خدامها جتماعية واستالشبكات االاملنخرطني وكل باحث أو زائر" هذا ما يؤكد على مسؤولية هذه املصلحة يف إدارة 

خمتلف املعارف من جهة وضمان التواصل مع املستفيدين من جهة أخرى، وجند كذلك مصلحة اإلعالم اآليل رض لع
حيث هتتم األوىل بوضع شبكة لإلعالم ، %66.66ببنسبة متساوية تقدر والسمعي البصري ومصلحة اإلدارة والوسائل 

يانتها وهذا ما يؤكده نفس القرار، أما الثانية فتهتم بالسهر على صيانة احلظرية اإلعالمية كما اآليل وضمان سريها وص
مصلحة تأيت يف األخري الداعم هلا، و تضمن توفري الوسائل واملعدات الالزمة إلدارة املعرفة االجتماعية، وبالتايل فهي مبثابة 

إىل غاية وضعها ا بضمان سري الوثيقة منذ استالمهلقول بأهنا هتتم القرار ميكن امعاجلة الرصيد وصيانته وبناء على نفس 
حتت تصرف القارئ فهي بذلك مسؤولة عن توفري خمتلف موارد املعرفة إلثراء حمتوى الشبكات االجتماعية؛ وبالتايل 

املعرفة ليست حكرا ف ،ومسؤولياهتا كتبة وتدخل ضمن عملهانستنتج أن إدارة املعرفة االجتماعية تشمل مجيع مصاحل امل
   يف مصلحة أو قسم معني بل إهنا مورد أساسي تعمل به وألجله مجيع األقسام.

 

 

                                                           
. مرجع يحدد التنظيم الداخلي لمكتبات المطالعة العمومية وملحقاتها 6887فيفري  62قرار وزاري مشترك مؤرخ في األمانة العامة للحكومة.  -(1)
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 :سنوات اخلربة .4

 
 وزيع العينة حسب سنوات اخلربةيبني ت (:41رقم ) لشكال

 املهنية اخلربة واتلسن أن ذلك الدراسة جملتمع النوعية اخلصائص ضمن بالغة أمهية ذو مؤشرا املهنية األقدمية تعد 
من خالل  نالحظ ، حيثاملعارف إدارة على قدرة أكثر الشخص جتعل اليت واخلربات املعارف تراكم يف كبري دور

ه نسبة ذلك ما متثلتقل عن مخسة سنوات و جدد وذوي خربة معتربة  متخرجونأن معظم أفراد العينة  أعاله لالشك
املوظفني ذوي  %11.11بينما متثل نسبة ن هذه الفئة أكثر قدرة على البذل والعطاء وإحداث التغيري، أل 99.92%

اجلزائر مكتبات املطالعة العمومية بترتاوح من مخسة إىل عشرة سنوات، وذلك راجع طبعا لتأخر ظهور  خربة متوسطة
راسة أوسع لطبيعة هذه املؤسسات احلديثة سياسات التوظيف حباجة إىل د، وبالتايل فإن 6884الذي يعود لسنة 

 ملوارد بشرية أكثر.واحتياجات أنشطتها املختلفة 

ة قبل التعرض السرتاتيجية إدارة املعرفة االجتماعي الشبكات االجتماعية ومدى استخدامها:المحور األول: 
سكيكدة، ودراسة  -نةقسنطي -واقع استخدام املكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية بواليات تبسةالبد من التعرف على 

حيث كلما كان استخدامها مبكرا كلما دل ذلك على خربة بدأ استخدامها ومىت عالقتهم بالشبكات االجتماعية 
ثل هذه مداف الكامنة من وراء تبين املكتبة يف استخدام هذه األدوات ومعرفة مدى االهتمام هبا، كذلك اكتشاف األه

الوسيلة، ذلك أن االسرتاتيجية يف األساس تنطلق من أهداف اسرتاتيجية لذا جيب البحث يف تلك األهداف ودراستها،  
 أسئلة. 0؛ هذا ما مشله هذا احملور املتضمن كما وجيب التعرف على الطرق املنتهجة يف استخدامها
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 لكم؟ بالنسبة االجتماعية الشبكات متثل ماذا :0السؤال رقم

 
  أفراد العينة للشبكات االجتماعية يبني نظرة (:49رقم )ل شكال

هندف من خالل هذا التساؤل إىل معرفة نظرة أفراد العينة للشبكات االجتماعية وحماولة استنتاج مدى التوافق  
ة ل أعاله أن معظم أفراد العينة ينظرون للشبكات االجتماعيملختلفة، حيث نالحظ من خالل الشكبني وجهات النظر ا

على أهنا خدمة ومصدر معلومات ووسيلة ذلك ما تؤكده النسب املتساوية هلذه االقرتاحات واملقدرة من زوايا ثالثة 
، كما %46بينما يرى البعض اآلخر بأهنا تقنية من تقنيات التواصل االجتماعي وهذا ما تعرب عنه نسبة  %61بنسبة 

؛ ومن خالل ما سبق ميكن القول بأن %0آخرون يعتربوهنا كمنصة عمل ونظام إدارة حمتوى وهذا ما توافقه نسبة جند 
العمال وتوجهاهتم  التباين إىل تنوع ختصصاتويعود هذا  هناك اختالف وتباين يف نظرة املوظفني للشبكات االجتماعية،

رح به مسؤولوا ما صبالرجوع إىل  أيضا وميكن تفسري هذا االختالف ؛وتقنيني ومكتبينياملهنية كذلك من إداريني 
املكتبات الثالثة يف نظرهتم للشبكات االجتماعية، ذلك أن املسؤول هو مبثابة املوجه أو القائد الذي يضع أفكار وجهود 

بينما ترى  فيدين،للمستمسؤول مكتبة تبسة يعتربها وسيلة إلتاحة املعلومات موظفيه ضمن إطار معني، حيث جند أن 
ه جوانب التواصل، جاء أساسا لإلعالم والرتويج وكوج من نة أن الشبكات االجتماعية هي جانبمسؤولة مكتبة قسنطي

املوجهة  وفضاء يقدم جمموعة من اخلدماتجديد لإلعالم التقليدي، كما تعتربه وسيلة لبناء عالقات مع الغري وحيز 
ثابة واقع يقر بأن الشبكات االجتماعية أصبحت مبجتهنا ملكتبة سكيكدة فإن املسؤول للجميع شرائح اجملتمع، وإذا ا

معاش، وأداة فعالة لكل مؤسسة وخاصة ملكتبات املطالعة العمومية اليت متتد يف جذور اجملتمع ومتتلك وساطة اجتماعية 
 ا كفضاء للمواطن.وهذا ما جيعلها ملزمة باستخدام الشبكات االجتماعية وختصيصهوفنية وثقافية، 
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 ؟االجتماعية كم للشبكاتاستخدام من فداهل هو ما :5السؤال رقم

 
 بالنسبة للعاملني هداف استخدام الشبكات االجتماعيةيبني أ (:42رقم ) لشكال

الختالف اهندف من خالل هذا التساؤل إىل التعرف على األهداف اليت يسعى أفراد العينة للوصول إليها ومدى  
أن هناك توافق نسيب يف األهداف املوضوعة وذلك ما  السابق األهداف، حيث نالحظ من خالل الشكلبني هذه 

إضافة إىل  وذلك رغبة يف تطويرها والتواصل مع املستفيدين،واليت تشري إىل التسويق للمكتبة  %44.02تعرب عنه نسبة 
وبعد روجيي : بعد تألهداف حتمل مضموهنا أبعادا أربعأن هذه ا مشاركة املعارف ومواكبة العصر، وبالتايل نستنتج

تشري إىل وجود أهداف أخرى  %48.44نسبة تطويري حتسيين، وبعد تواصلي، وآخر معريف، إضافة إىل ذلك فإن 
نالحظ أن هذه شطة املتعلقة باملكتبة، و تكمن يف التقرب من احمليط واإلعالن عن نشاطات املكتبة وعرض خمتلف األن

 أنهؤالء شري ياألهداف تصب يف نفس السياق وميكن إدراجها ضمن البعد الرتوجيي، هذا ما يؤكده املسؤولون حيث 
االجتماعية   استخدام الشبكات وليس بالغريب عنها املكتبة منذ زمن سبق توجهت حنو استخدام اجلرائد والالفتات

العة العمومية خاصة أن مكتبات املط احلاجة املاسة ملثل هذه الوسيلة تقنية ناجتة عنر من جهة، وككوسيلة فرضها العص
فيدين هبدف إعالم املستوبالتايل استخدمت الشبكات االجتماعية  حديثة النشأة وجيب اإلعالن عنها للجمهور،

استعملت للتعريف  مث ،كخطوة أوىل الواقع يف به املعمول الرمسي الدوام خارجحول املكتبة  واألخبار مبختلف النشاطات
نستنتج أن اهلدف  طاب أكرب عدد ممكن من املستفيدين، وبالتايلباملنتوج املتواجد على مستوى املكتبة والرتويج له الستق

   .الرئيسي من تبنيها هو دعم أهداف املكتبة
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    مكتبتكم؟ يف املستخدمة االجتماعية الشبكات ماهي :84السؤال رقم

 
 سكيكدة-قسنطينة-مبكتبات تبسة يبني أنواع الشبكات االجتماعية املستخدمة (:44رقم )ل شكال

 اؤلمنها خصائصه ومميزاته، وبالتايل أردنا من خالل هذا التس جتماعية أنواع عديدة ومتنوعة ولكلللشبكات اال 
بكة شل أعاله أن أفراد العينة يستخدمون الثالث، حيث نالحظ من خالل الشك معرفة األنواع املستخدمة باملكتبات

ا إضافة إىل أهنذلك أهنا األكثر انتشارا وتداوال من قبل اجلمهور  %58الفيسبوك بشكل رئيسي وهذا ما تعرب عنه نسبة 
ة للمطالعة العموميمن قبل املكتبة الرئيسية  %48يستخدم اليوتيوب بنسبة ضئيلة جدا تقدر ب سهلة االستعمال، بينما 

 لوالية سكيكدة، وميكن التطرق لصفحات هذه املكتبات كالتايل:

  املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية حتت مسمى: ، 6844سنة صفحة على الفيسبوك  تبسة: تبنتمكتبة
 التايل:تبسة، وميكن الولوج للصفحة من خالل الرابط 

4%D9%85%D9%83%D8%AA%Dhttps://www.facebook.com/%D8%A7%D9%8‹

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D98%A8%D8%A9

%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8AB9%D8%A9

›190256514457337/-%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D8%A9-%D8%A9 

 الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية ، حتت مسمى: املكتبة 6841كتبة قسنطينة: تبنت صفحة الفيسبوك سنة م
  ›/https://www.facebook.com/biblplpc‹للصفحة من خالل الرابط التايل:، وميكن الولوج قسنطينة
  ية للمطالعة العمومية لوال، حتت مسمى املكتبة الرئيسية 6849مكتبة سكيكدة: تبنت صفحة الفيسبوك سنة

 سكيكدة، وميكن الولوج للصفحة من خالل الرابط التايل:

‹ https://www.facebook.com/bibliothequeprincipaleLPskikda/› 
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، حتت مسمى املكتبة الرئيسية للمطالعة 6842منذ سنة على اليوتيوب  صفحة املكتبة إىل ذلك استحدثتإضافة 
ا جعل املكتبة مم، لكن هذه الصفحة مل تلق اقباال كبريا حيث يقدر عدد املشرتكني بسبعة مشرتكني العمومية سكيكدة

 تكتفي بشبكة الفيسبوك فقط.

ة مع هذه األخري يف حني نالحظ غياب أنواع الشبكات االجتماعية األخرى، ويرجع ذلك إىل عدم توافق  
 لصور وغريها.دد عدد من العبارات بينما األنستغرام يعتمد على اأهداف املكتبة وما تصبو لتحقيقه، فنجد تويرت مثال حي

 االجتماعية؟ الشبكة هذه توجه فئة ألي :44السؤال رقم

 
  ألفراد العينة يبني الفئات املستهدفة (:40رقم ) كلشال

 ذلكملعارف، ى كل هذا الكم اهلائل من اإن النشر عري الشبكات االجتماعية يستوجب حتديد الفئة اليت ستتلق 
 الفيسبوك شبكة رهتوف ما وهذا املتنوعة، احتياجاهتا حتقيق ألجل تعمل وإمنا اخلارجية، البيئة عن مبعزل تعمل ال أهنا

 من سواء ةالصفح هذه رؤية هلم املخولني األشخاص حتديد" األذونات إدارة" أيقونة خالل من ميكنها حيث للمكتبة
لذلك سنحاول من خالل هذا التساؤل تعداد هذا اجلمهور بفئاته ، القيود من وغريها اجلغرافية الرقعة أو العمر حيث

ذلك ما تؤكده و ل أعاله أن فئة الشباب هي الفئة املستهدفة بالدرجة األوىل حيث نالحظ من خالل الشكاملختلفة، 
األكثر حاجة للمعلومات نظرا للتغريات اجلذرية اليت ميرون ويرجع هذا إىل أن هذه الفئة العمرية هي  %69.53نسبة 

ىل بدءا من ختصصاهتم الدقيقة ومرورا مبختلف البحوث اليت يقومون هبا يف خمتلف اجملاالت، إضافة إ هبا يف هذه املرحلة
طالعة العمومية، العمل وهذا ما توفره هلم مكتبات املتوجههم مليدان الشغل أين حيتاجون لالتصال والتواصل مع زمالء 

ذلك  %66.66من جهة أخرى جند أن أفراد العينة يوجهون هذه الصفحات للمهنيني يف اجملال وهذا ما تعرب عنه نسبة 
كتها هلذه خاصة وأن هذه األخرية ال زالت حديثة، وتوجيه املكتبة شبأن املكتبة حتتاج خلربات مكتبات أخرى يف اجملال 

ظى املشاركة يف املعلومات واملعارف؛ بينما نالحظ فئة أن فئة األطفال وكبار السن حتون و الفئة يدل على تشجيعها للتعا
تمان سنجده راجعا أساسا للتشابه الكبري بني هاتني الفئتني، فكالمها ال يهوإن حبثنا يف أسباب ذلك،  %40.96بنسبة 
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يف انتقاء ة ة عربها، هذا ما يشكل حتديا للمكتبباستعمال الشبكات االجتماعية إمنا يهتمان باملعلومات واملعارف املتاح
استخدام  أن إضافة إىل التصميم والنسق املناسب لكل منها وما يشمله من استعمال لأللوان وأسلوب الكتابة وغريها،

وح دارة الشبكة كما هو شأن الفيسبوك، الذي حيدد السن املسمللشبكات االجتماعية خيضع لقيود تفرضها إ األطفال
معزولة عن االستفادة من اخلدمات واملنشورات اليت تقدمها املكتبات على سنة ما جيعل هذه الفئة  43به قانونيا وهو 

استعمال ذلك أنه من النادر  %41.04باخلاصة متثل أدىن نسبة واملقدرة وجند أن فئة ذوي االحتياجات  صفحاهتا؛
 .بسبب اإلعاقات اليت يعانون منها هذه الفئة للشبكات االجتماعية

ذا ما يشكل هومن خالل ما سبق نستنتج أن مكتبات املطالعة العمومية توجه صفحاهتا جلميع شرائح اجملتمع،  
، وأنشطة وخدمات معارفحتديا هلا يف اختيار احملتوى املتالئم مع كل هذه الفئات من ناحية، والتعبري عما تقدمه من 

 من جهة أخرى.

 االجتماعية؟ الشبكة عرب املشارك احملتوى شكل ما :64السؤال رقم

 
 املشارك عرب الشبكات االجتماعية يبني أشكال احملتوى (:45رقم ) لشكال

 االجتماعية عرب الشبكاتمضموهنا مكتبات املطالعة العمومية فيه  تضع الذي القالب احملتوى شكلميثل  
ل السابق أن حيث نالحظ من خالل الشك هذا التساؤل،من خالل معرفته سنحاول هذا ما ، و لعرضها للجمهور

حيث ميثل هذا األخري  %33.33نسبة  ينشرون معارفهم يف شكل مسعي بصري وهذا ما تعرب عنهنة معظم أفراد العي
تنسيق  يف املتلقي واألقدر على إيصال أفكار املكتبة، يأيت عادة يفمزجيا بني الصوت والصورة لذا فهو األكثر تأثريا 

mp4 ، إضافة إىل ذلك فقد مت استحداث أسلوب الفيديو املباشر يف الفيسبوك كوسيلة جديدة لنقل األحداث يف
اليني املعارف م حينها ذلك أن املعلومات تتقادم إن مل تنشر يف حينها وقد أثبتت الدراسات أنه يف الدقيقة الواحدة تولد

 إذن تعترب هذه األخرية تقنية فعالة متنع تقادم املعلومات.ومتوت ماليني أخرى، 
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فلطاملا كانت ، %65.23 لذي ميثل نسبة ال بأس هبا مقدرة بوجند كذلك الشكل النصي أو املكتوب وا 
قيق احتياجاهتم وطبعا لتح يف نفوس املستفيدين ألهنا حتسسهم مبدى سعي املكتبةللنصوص والكلمات تأثري عميق 

جيب على املكتبة انتقاء اجلمل والعبارات البسيطة والسهلة اليت ميكن لكافة الفئات املستهدفة )شباب، أطفال، كبار 
اصة( فهمها ويف نفس الوقت جيب أن تكون عميقة حيث متكن شبكة الفيسبوك من السن، ذوي االحتياجات اخل

 wrd, pdf, html، وقد يأيت هذا الشكل يف أنساق عديدة من بينها: ة ملصقات وأشكال هلذه النصوصإضاف

الرتفاع يف النسبة إىل أن النصوص غالبا ما ترافق األشكال األخرى من صور وفيديوهات لتوضيح ما وغريها، ويرجع ا
 تتضمنه هذه األخرية.

تمثل يف خمتلف ، ي%69.53تتوفر صفحات املكتبات الثالثة على الشكل املرئي كذلك وهذا ما تعكسه نسبة  
وغريها، حيث نالحظ أهنا تستخدم هذه األخرية بكثرة  jpg, jpegكر منها: ذ اليت تأيت على أنساق عديدة نالصور 

 294صورة، بينما حتتوي صفحة مكتبة قسنطينة على أكثر من  454فنجد أن صفحة مكتبة تبسة تضم أكثر من 
تتعلق هذه الصور بكل ما خيص املكتبة والعاملني هبا صورة،  288جتمع أكثر من  صورة، وكذلك مكتبة سكيكدة

صفة عامة فقد بويرجع هذا االرتفاع يف النسبة إىل األمهية اليت حتظى هبا الصورة يف حياة اإلنسان واملستفيدين منها، 
فن حتويل ) وغرافيكفوقد ساهم ظهور السلفي واألنرافقت اإلنسان منذ القدمي وعربت عن خمتلف التطورات اليت مر هبا 

 ( يف ترسيخ دورها بشكل كبري.البيانات واملعلومات إىل صور ورسوم

، وهذا راجع إىل أن العاملني جيدون صعوبة يف التفريق %44.44 أدىن نسبة مقدرة بالشكل الصويت  وميثل 
، حيث يعتربون الشكل الصويت  mp3وصيغة الصويت املعرب عنها ب  mp4بني صيغة السمعي البصري املعرب عنها ب 

 يغة صوت.اليت ال حتمل أي ملف يف صكجزء من الشكل السمعي البصري، وهذا ما تؤكده حمتويات صفحة الفيسبوك 

من خالل ما سبق نستنتج أن هذا التنوع يف احملتوى املشارك عرب صفحات املكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية  
 .يرجع أساسا إىل خصائص الفيسبوك كشبكة متنوعة تشجع مجيع أشكال احملتوى سكيكدة -قسنطينة -لواليات تبسة
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 االجتماعية؟ الشبكة عرب املشارك احملتوى نوع ما :34السؤال رقم

 
 املشارك عرب الشبكات االجتماعية يبني أنواع احملتوى (:68رقم ) شكلال

خيتلف النوع عن الشكل فبينما ميثل الشكل القالب الذي توضع فيه املعلومة، ميثل النوع حمتوى املعلومة وما  
معظم حتمله من دالالت، وهذا ما سنحاول اكتشافه من خالل هذا التساؤل، حيث نالحظ من خالل اجلدول أن 

ويعود ذلك إىل أن مكتبات املطالعة  % 16.02منشورات املكتبات هي عبارة عن أنشطة وهذا ما تعرب عنه نسبة 
 العمومية تتميز عن غريها من املكتبات باجلانب التنشيطي الذي تستضيف من خالله فعاليات متعددة نذكر منها:

  ماي، اليوم العاملي للكتاب  42االحتفاالت الدينية أو الوطنية أو العاملية مثل: االحتفال باليوم الدويل للعيش بسالم
 أفريل، اليوم الوطين للشهيد، اليوم العاملي للرباي... 42أفريل، يوم العلم  63لف واملؤ 

 مبكتبة قسنطينة الندوات مثل: ندوة الكتاب جسر املعرفة، ندوة الكتب هي األكثر بقاءا عرب الزمن... 
  :كتبة مب مسابقة الصحفي الصغريمبكتبة قسنطينة، مسابقات يف الرسممسابقة الكاتب الصغري، املسابقات مثل

 ...سكيكدة وتبسة
  مبكتبة قسنطينةاملسرحيات مثل: مسرحية اليوم العاملي للبيئة... 
  مبكتبة تبسة وقسنطينة وسكيكدةجانات مثل: مهرجان القراءة يف احتفال املهر... 
  مبكتبة قسنطينةاملعارض مثل: معرض خاص برسومات الطفل، معرض الكتاب لدار األيتام... 
 مبكتبة قسنطينةثر االتصال يف تفعيل دور املكتبات العمومية أيام دراسية مثل: أ... 

اليت تساهم  % 63.04من جهة أخرى حتظى اخلدمات أيضا بأمهية معتربة وذلك ما يظهر من خالل نسبة      
املشاركة ية هي اخلدمات التنشيط، واملالحظ أن احية والتعريف هبا من ناحية أخرىمن نيف الرتويج خلدمات املكتبة 

 .بكثرة ألهنا ما تتميز به مكتبات املطالعة العمومية عن املكتبات األخرى
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صفحات ، حيث الحظنا من خالل %45.89كذلك متثل األخبار أحد األنواع املهمة واليت متثل نسبة  
هة أخرى، ونذكر جاملكتبات الثالثة أن معظم هذه األخبار تتمحور حول املكتبة من جهة والبيئة اليت تتواجد فيها من 

 من أمثلتها:

 وفضاءاهتا أخبار متعلقة بنشأة املكتبة. 
 لمكتبة.أخبار متعلقة بالنظام الداخلي ل 
 .أخبار متعلقة بالشخصيات املتواجدة باملنطقة 
 .أخبار متعلقة باملواقع األثرية املوجودة باملنطقة 
 .نشر األخبار الواردة باجلرائد 

وذلك راجعا أساسا حلقوق امللكية  %41.65وأخريا جند أن مصادر املعلومات متثل أدىن نسبة واملقدرة ب 
 468ر عليها فرتة واليت يشرتط أن متالفكرية اليت تقيد املكتبة من نشر النص الكامل ملصادر املعلومات املتوفرة لديها 

نشر أغلفة حيث يظهر ذلك من خالل اكتفاء املكتبات ب سنة حىت تسقط، عندها ميكن للمكتبة التصرف فيها حبرية،
صات حول مضموهنا فقط، وهذا ما يؤكد الوعي الكبري لدى القائمني على هذه الصفحات وعدم الكتب أو ملخ

 انتهاك حقوق التأليف.

حتوى مب وميكن تفسري هذا التنوع الكبري يف أنواع احملتوى بعدم تقييد املسؤولني ملسريي الشبكات االجتماعية
ضة بداع ويتفقون معهم يف املبدأ فقط وإن كانت هناك قيود معينة فهي مبثابة خطوط عريمعني، حيث يطلقون العنان لإل

 فقط توجه عملهم.

 احملتوى؟ هذا اختيار يتم أساس أي على :14السؤال رقم

 
 سكيكدة-قسنطينة –بني أسس اختيار احملتوى بصفحات مكتبات تبسة ي (:64رقم )ل شكال
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يفية انتقاء اءل حول كعرب الفيسبوك جيعلنا نتسالتعدد الواضح يف شكل احملتوى والتنوع الكبري يف طبيعته إن  
دول ألسس واملعايري اليت يضعها أفراد العينة لنشر حمتوياهتم املعرفية، حيث نالحظ من خالل اجل، واتوىاملكتبات هلذا احمل

 %38.13ى نشر املنشورات بناءا على األمهية اليت حتظى هبا وذلك ما تعرب عنه نسبة أعاله أن معظم املسريين يتفقون عل

لك أن هذا ذ وتنبع هذه األمهية من التعبري عن نشاط املكتبة يف خمتلف اجملاالت وما أضافته هذه النشاطات للمكتبة
ه ومل حيدث ذلك وإال فقد قيمتها مراعاة التوقيت املناسب يف نشر  النوع من املكتبات يتميز بالنشاط الدائم، لذا جيب

ليس هذا فقط بل إن هذه املنشورات تعد وليدة تعليمات إدارية   ؛%64.41األثر املطلوب منه وهذا ما تؤكده نسبة 
لى عوهي نسبة متوسطة ال تدل على تسلط املسؤولني وإمنا تدل على حرصهم  %64.41كذلك وهذا ما متثله نسبة 

 يب أو علمي،أو رياضي أو تارخيي أو أد اجتماعي وأوتشجيع كل ما هو ثقايف متابعة املنشورات وإشرافهم الدائم عليها، 
 :يلخصها املسؤولون يف النقاط التالية وإن كانت بعض القيود فهي عامة فقط واليت

 .نشر املنشورات يف وقتها حفاظا على قيمتها 
  األخطاء.على لغة سليمة من االعتماد 
  مثل: السياسة، صراع الديانات، التهجم على طريقة اللباس، الصراعات االجتماعية، جتنب عدة أنواع من احملتوى

 تفادي االنتقادات لألشخاص أو اهليئات.

عنه  عربو امللفة واسع والعريض وفئاته املختمجهور املستفيدين الكما يراعي أفراد العينة عند مشاركة منشوراهتم         
ذابة ، وهذا ما نلمسه عند االطالع على صفحاهتا يف الفيسبوك حيث نالحظ استعماهلا لأللوان اجل%44.35نسبة ب

والرسومات عندما توجه منشوراهتا لألطفال، وحترص على وضع منشوراهتا يف قالب رمسي عندما يتعلق األمر بفئة الشباب 
 صيات ومفكرين وباحثني ...وكبار السن وما تشمله هذه الفئات من أدباء وشخ

ة والعاملية أخرى عند انتقاء منشوراهتم متمثلة يف املناسبات العلمية والوطني يضيف أفراد العينة أهنم يتبعون أسس 
 .%0.48وهذا ما تشري له نسبة 

لرئيسية ايعترب استخدام الشبكات االجتماعية باملكتبات  المحور الثاني: استراتيجية إدارة المعرفة االجتماعية:
حديث، لذلك حتاول كل مكتبة ابتكار اسرتاتيجيات معينة لتسيري معارفها وفق ما متلكه من للمطالعة العمومية 

عارف، الذي ميكن من خالله توليد املامكانيات، وسنحاول من خالل هذا احملور تسليط الضوء على اجلانب العمليايت 
 تنظيمها، مشاركتها وتطبيقها.
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 ؟االجتماعية ما هو موقعك يف اسرتاتيجية إدارة املعرفة :94السؤال رقم

 
 االجتماعية املعرفة إدارة اسرتاتيجية يف موظف كل موقع يبني (:66رقم ) لشكال

إىل التعرف على مسؤوليات كل فرد من أفراد العينة يف سياق إدارة املعرفة هندف من خالل هذا التساؤل  
ل السابق أن معظم أفراد العينة مسؤولني عن نشر املعلومات عرب الشبكات الشكحيث نالحظ من خالل االجتماعية، 

 تصميم خمتلف املنشورات وانتقاء املعارفحيث يقع على عاتق هذه الفئة  %11.11االجتماعية وذلك ما تؤكده نسبة 
يث حاألفراد املنوط هبم التخطيط إلدارة املعرفة االجتماعية  %64.40ملشاركتها عرب صفحة الفيسبوك، بينما متثل نسبة 

نالحظ أن النسبة متوسطة ذلك أن التخطيط وظيفة دقيقة حتتاج إىل مهارات فكرية وحتليلية ال توجد عند مجيع 
 األشخاص.

ل مباشر ألهنا هتتم باحملتوى بشك %42وهذا ما تعرب عنه نسبة  تعترب وظيفة مدير احملتوى وظيفة مهمة كذلك 
يعود ضعف تطوره وتنظيمه، و سواءا املنشور من قبل الزوار أو من قبل املسؤولني وذلك بتعديله أو حذفه أو متابعة 

 مهمة من مهامه.كالنسبة إىل أهنا وظيفة متداخلة نوعا ما مع وظيفة الناشر حيث ميكن هلذا األخري القيام هبذه الوظيفة  

د ن ورصاليت هتتم بإدارة حسابات املستفيدي %44.44باحلسابات بأدىن نسبة مقدرة وأخريا جند وظيفة مدير  
لجميع وال حتتاج أو اإلعجاب هبا ألهنا مرئية لمدى تفاعلهم، فاملستفيدون يف الفيسبوك هم من يقررون متابعة الصفحة 

 ملوافقة املسريين.

تعيني فرق ت الرئيسية للمطالعة العمومية يقومون بويعود هذا االختالف يف الوظائف إىل أن املسؤولني باملكتبا 
ارات نذكر أس كل فريق يعني قائد، وذلك بناءا على عدة اعتبيري املعارف عرب الفيسبوك وعلى ر سالعمل املسؤولة عن ت

 منها: التخصص، املهارة، الكفاءة، روح املسؤولية، اليقظة، أسلوب الكتابة والصياغة، التحكم يف التقنيات.
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 هلا؟ بالتخطيط تقوم اليت العناصر هي ما التخطيط، عملية يف مشاركا كنت إذا :24السؤال رقم

، واملقصود بالتخطيط إلدارة املعرفة االجتماعية رسم خطة ذهنية باملشاركة يف التخطيط %64.40تقوم نسبة  
 ة:للعناصر التالي العينةاملعرفة وحتديد احملاور الكربى اليت ستدور حوهلا، حيث خيطط أفراد ملشاركة 

 .املخطط السنوي لتسيري املوارد البشرية وخمططات التموين املمركز والغري املمركز وحتسني املستوى 
 .برجمة األنشطة السنوية جلذب القراء 
  الربجمة السنوية، اعداد االحصائيات، استقطاب القراء، بناء اسرتاتيجية اتصالية على الشبكات االجتماعية، على

 املدى الطويل واملتوسط والقريب.
 .إجناز الرتاكيب الفنية وامللصقات وبرامج ودعوات وشهادات ونشرها على صفحة الفيسبوك اخلاصة باملكتبة 
  ع وصف النشاط.مالتأكد من التجهيزات التقنية، حرصا على البث املباشر للنشاطات ودعمه بالصور والفيديوهات 

بالرغم من أهنا ختطط لنشر خمتلف املعارف عرب صفحة الفيسبوك إل أهنا حتمل بعدا نالحظ أن هذه العناصر     
وإمنا تعرب عن استخدام أفراد العينة للتخطيط التشغيلي، وترجع أسباب ذلك إىل عدم وجود اسرتاتيجية  اسرتاتيجيا

من دمج هذه األخرية ضوما تشمله من أدوات التخطيط االسرتاتيجي، حيث تواضحة إلدارة املعرفة االجتماعية 
تماعية ضتها تطورات العصر، وذلك راجع إىل أن مفهوم إدارة املعرفة االجاالسرتاتيجية العامة للمؤسسة كوسيلة ضرورية فر 

ضا عند بعض املسؤولني و املوظفني، ورغم املكانة اليت حتتلها الشبكات االجتماعية إال أن بعض اآلراء تنظر ال زال غام
من االجتماعات يف ضلية تلقائية ال حتتاج إىل ختطيط وإمنا حتتاج إىل توجيه فقط ويكفي اإلشارة إليها هلا على أهنا عم

 بحث يف املشاكل والصعوبات اليت تواجهها.سياق احلديث عن الظروف العامة للمكتبة وال

بالرغم من وعي املسؤولني بأمهية هذه الوسيلة يف إدارة معارفهم إال أن غياب  وميكن أن نستنتج يف األخري أنه   
 يعكس ذلك.اسرتاتيجية 
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 رأيك؟ حسب تتمثل فيما ضرورية عناصر إىل املعرفة إدارة حتتاج :44السؤال رقم

 
 بالنسبة ألفراد العينة يبني متطلبات إدارة املعرفة االجتماعية (:63رقم ) شكلال

هندف من خالل هذا التساؤل إىل معرفة املوارد اليت توفرها املكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية لضمان السري 
التقنية هي من املوارد البشرية و ل أن معظم أفراد العينة يتفقون على الوظيفة، حيث نالحظ من خالل الشكاحلسن هلذه 

لفكري ، ذلك أن املوارد البشرية هي رأس املال ا%38.44ؤكده نسبة أهم متطلبات إدارة املعرفة االجتماعية وهذا ما ت
من جهة نيات لنشرها، قات والتقوهي مصدر األفكار واملعارف واليت حتتاج لشبكة األنرتنيت اليت تضم خمتلف التطبي

تنظم  الذي يشمل جمموع السياسات واخلطط والعمليات اليتأخرى حتتاج إدارة املعرفة االجتماعية إىل اإلطار التنظيمي 
 .%45.63سريها وهذا ما تعرب عنه نسبة 

 %49.30لكن نالحظ أن أفراد املكتبات ميدان الدراسة ال تويل اهتماما للموارد املادية وذلك ما تعرب عنه نسبة 
و أجهزة احلواسيب ستعمال هواتفهم الشخصية أبا صفحة الفيسبوكويرجع ذلك إىل أن معظم أفراد العينة يقومون بتسيري 

املستعملة يف العمل اليومي، حيث تعد مكتبة سكيكدة هي الوحيدة اليت ختصص حاسوب مستقل للقيام هبذه العملية 
 .يت يولوهنا هلا إضافة إىل اجلدية يف العملوهذا يؤكد على األمهية ال

 اإلبداع واملبادرةيف  واملتمثلة %3.09تدل عليه نسبة  كما يؤكد البعض على ضرورة توفر عناصر أخرى وهذا ما
  واليت تدخل ضمن العوامل الشخصية الواجب توفرها يف املوارد البشرية.  وجموع املهارات الفنية
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 ؟االجتماعية الشبكات عرب( معني موضوع حول معارف إىل وحتويلها األفكار إنتاج عملية هي) املعرفة توليد يتم كيف :04السؤال رقم

 اجملموع اجملموع سكيكدةلة الرئيسيمكتبة  قسنطينةلة الرئيسيمكتبة  تبسةالرئيسية لمكتبة  العبارة
 النسبة املئوية التكرر (%) النسبة املئوية التكرار (%) النسبة املئوية التكرار (%) النسبة املئوية التكرار الكلي

(%) 
 ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم
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 لىع املوظف املكتبة تشجع -
 طريق عن املعرفة ابتكار
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 على عرفةامل بتوليد املكتبة تقوم -
 عرب االجتماعية الشبكات
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 والشراء االكتساب تستخدم -
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 عن التعبري عند مشاكل تواجه -
 الشبكات عرب أفكارك
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 ألفكارل اهتمام املكتبة تويل ال -
 الشبكات عرب تطرحها اليت
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 بربط لك املكتبة تسمح -
 مع للتواصل االجتماعية الشبكة
 مشرتكة توجهات ذات مصاحل

3 8 

3
3

.3
3

%
 

8
%

 

6 8 

6
6

.6
6

%
 

8
%

 

6 6 

6
6

.6
6

%
 

6
6

.6
6

%
 

4 6 

4
4

.4
0

%
 

6
6

.6
6

%
 

تستعني املكتبة خبربات -
 مكتبات أخرى يف اجملال
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تتعاون املكتبة مع فروعها -
األخرى عرب الشبكات 
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سكيكدة -قسنطينة -ة مبكتبات تبسةيبني كيفية توليد املعرف(: 0رقم )ول داجل
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رب الشبكات عتوليد املعرفة هي العملية اليت يتم مبوجبها إنتاج األفكار وحتويلها إىل معارف حول موضوع معني 
يبني و  لدراسة،الية باملكتبات ميدان جمموعة من العبارات هبدف رصد كيفية سري هذه العموضعنا االجتماعية، حيث 

القول  اجمال إدارة املعارف مما ميكننأن كامل أفراد العينة هلم احتكاك مسبق بالشبكات االجتماعية يف اجلدول أعاله 
من ها اجملال هذا ما يفسر تشجيع املكتبة ألفراد العينة على ابتكار املعارف عرب  ون قدر من الدراية واخلربة يفأهنم ميلكب

واملاسنجر، ين ، وآليات احلوار املفتوح املختلفة املتمثلة يف الربيد االلكرتو ، الدورات التدريبيةجتماعاتخالل املؤمترات، اال
مليات الفكرية ترتكز أساس على الع عة من األساليب يف توليد معارفهمحيث نالحظ أن أفراد العينة يعتمدون على جممو 

املهتمني يف اجملال  أواألسئلة سواء كانت موجهة للمستفيدين واليت يعترب أمهها أسلوب العصف الذهين املعتمد على 
باإلضافة إىل أن نسبة ، %11.11لكنها يف النهاية ستؤدي إىل جتديد أنواع خمتلفة من املعارف وهذا ما متثله نسبة 

معارف ة من املبين على ما تكتسبه املكتبليد املعارف متمثلة يف االكتساب و يعتمدون على طرق أخرى لت 22.24%
تمد على راء الذي يععرب االهداء أو معارض الكتب والذي تقوم بعرضه عرب الشبكات االجتماعية، إضافة إىل الش

اقتناء خمتلف املصادر إال أن هذه املصادر ال تبث عرب الفيسبوك  بالنص الكامل وإمنا جند أهنا تقوم مبعامالت االقتناء 
ى قدرات بيق املاسنجر، ونذكر كذلك االبتكار كأسلوب يعتمد علت مثل تطعرب هذه الشبكة وما يرتبط هبا من تطبيقا

ى جند جديدة عرب شبكة الفيسبوك؛ من ناحية أخر مسريي الشبكة يف اإلبداع واستغالل معطيات الواقع لبث معارف 
 هناك أنه إال ،حسب األحداث املوجودة باملكتبةوتكتفي بالنشر  ال تستخدم أيا من هذه الطرق %33.33أن نسبة 

إضافة إىل عدم  %44.44 بنسبةاالجتماعية  الشبكات عربالضمنية  أفكارهم عن التعبري يف مشاكل ونيواجه من
 لعدة ذلك ويرجع %66.66اهتمام املكتبة باألفكار اليت يطرحوهنا عرب الشبكات االجتماعية وهذا ما تعرب عنه نسبة 

وهذا ما  ؛نيالعامل باقي مع ومشاركتها الفكرة إظهار تعيق أن ميكن اليت األمور من وغريها إدارية أو شخصية أسباب
 بالبيئة الداخلية.يتعلق 

خبرباهتم يف  ا يف اجملال ومدى االستعانةاخلارجية لرصد عالقتها مع نظرياهت من جهة أخرى لو اجتهنا حنو البيئة 
سنجد أن املكتبة تسمح ملسريي الشبكات االجتماعية بالتواصل مع املصاحل ذات التوجهات املشرتكة هذا توليد املعرفة، 

ملوردين، اواليت متثل مجيع اجلهات اليت تتعامل معها املكتبة عند تأدية نشاطها ونذكر منها:  %44.40ما تشري له نسبة 
 ... وكل األساتذة، الباحثني باء، الشخصيات، الشعراء،ة، األداحلماية املدنية، املتاحف، دور الثقافاجلامعات، األمن، 

ذا ما متثله نسبة خبربات مكتبات أخرى يف اجملال وهنفسه السياق كما تستعني املكتبة يف ما له عالقة مبهام املكتبة،  
ع م مكتبات أخرى لالستفادة مما تنشره، ويشمل ذلك أيضا التعاون سواءا بربط الصفحة مع صفحات 44.40%

، حيث تتواصل املكتبات الرئيسية ملكتبات املطالعة العمومية مع ملحقاهتا %44.40فروعها األخرى وهذا ما تؤكد نسبة 
يف خمتلف البلديات، وما لفت انتباهنا أن املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية قسنطينة أفادت بعكس ذلك وهذا 

 على ملحقات حاليا.لعدم توفرها  %66.66ما تعرب عنه نسبة 
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 االجتماعية؟ الشبكات عرب( معني تنظيمي نسق ضمن املعرفة وضع عملية هي) املعرفة تنظيم يتم كيف: 45السؤال رقم

اجملموع  اجملموع مكتبة الرئيسية لسكيكدة مكتبة الرئيسية لقسنطينة مكتبة الرئيسية لتبسة العبارة
النسبة املئوية  التكرر (%النسبة املئوية ) التكرار (%النسبة املئوية ) التكرار (%النسبة املئوية ) التكرار الكلي

(%) 
 ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم

 اتالشبك عرب املعرفة ترتب-
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 ندع الرمسية اللغة على تعتمد -
 املعرفة نشر
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 ربع املنشورات مبشاركة تقوم-
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 خدامالست معينة قيودا تفرض -
 االجتماعية الشبكة
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 ةمعين إجراءات باتباع تقوم-
 غري التعليقات مع للتعامل

 للمستفيدين ناسبةامل
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 معينة زمنية فرتة ختصص-
 استفسارات على لإلجابة
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 دامالستخ معينة قوانني تنشر-
 ةاملكتب صفحة عرب املعرفة
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 يف عضو كل مسؤوليات حتدد-
 الشبكة
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 ملعرفةا تنظيم يف مشاكل تواجه-
 االجتماعية الشبكات عرب
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سكيكدة -قسنطينة -تبسة مبكتبات املعرفة تنظيم كيفية يبني (:5رقم ) ولداجل
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تنظيم املعرفة هي العملية اليت تتضمن وضع املعارف يف نسق تنظيمي معني عرب الشبكات االجتماعية، وهذا  
 أن معظم أفراد العينة يعتمدون على ، حيث نالحظ من خالل اجلدول أعالهما حاولنا اكتشافه من خالل هذا التساؤل

، هذه املعايري غالبا ما يفرضها %22.24معايري معينة عند ترتيبهم للمعرفة عرب الشبكات االجتماعية وهذا ما متثله نسبة 
 فحة،ميكن عرضه بواسطة أي شخص يشاهد الصمنها أن حمتوى صفحات الفيسبوك عام الفيسبوك على مستخدميه 

ل: الصور أو الفيديوهات مثمع عناصر احملتوى املتشاهبة تنظيم املعرفة حسب نوع احملتوى، وذلك جب يتمإضافة إىل ذلك 
ووضعها يف نسق معني، فمثال ترتب الصور يف شكل ألبومات تبعا للتسلسل الزمين لنشرها، وترتب الفيديوهات يف 

هة اليت تقوم بالنشر عرب الصفحة اجلمن جهة أخرى تنظم املنشورات حسب ، هذا من جهة مقاطع الفيديوخانة 
"، وغريها ورات الزائرينني يف أيقونة "منشفمنشورات املديرين حتفظ يف أيقونة "منشورات"، بينما حتفظ منشورات املتابع

 لومات على صفحة الفيسبوك.العام لتنظيم املع من األمثلة اليت متثل اهليكل

 إضافة إىل ذلك يهتم أفراد العينة باتباع أبعاد أخرى للتنظيم تتمثل يف التنظيم اللغوي والتنظيم الزمين، فاألول 
استخدام اللغة الرمسية عند نشر املعرفة وتفادي اللهجة العامية مبا حتمله من ألفاظ غري مقننة وعشوائية وهذا ما يشمل 

راعاة الفرتات الزمنية املنتظمة عند نشر املعارف وهذا ما متثله نسبة مب ، أما الثاين فيهتم%488تدل عليه نسبة 
44.40%. 

سبة عند تنظيم معارفهم وهذا ما تؤكده نإضافة إىل ما سبق جند أن أفراد العينة يعتمدون على قيود معينة  
ن حيث البلدان م مجع الفيسبوك جلمهور خمتلفواملتمثلة يف القيود اليت يفرضها الفيسبوك وذلك حبكم  44.40%

 ومن بينها نذكر:والثقافات واللغات، 

  على إحداث ضرر بدين أو مايل أو عاطفي ضمانا لألمان.إزالة أي حمتوى يشجع 
 .تقبل وجهات النظر املختلفة 
 .جتنب العنف والسلوك اإلجرامي 
 ... السالمة، النزاهة، املصداقية، احرتام امللكية الفكرية 
ينة مع يتبعون إجراءات مع أو جتاوز هلذه القيود فإن مسريي الشبكة االجتماعيةويف حالة حدوث انتهاك   

، وتعد التعليقات الغري مناسبة للمستفيدين مثال من أوجه هذه االنتهاكات %488ني وهذا ما تعرب عنه نسبة املستخدم
عتهم، إخفاء األشخاص إلغاء متابر، حيث خيول الفيسبوك ألفراد العينة اتباع ثالثة أنواع من اإلجراءات تتمثل يف: احلظ

أو املنشورات؛ وقبل ذلك يقوم أفراد العينة بتخصيص فرتة معينة لإلجابة على بعض استفسارات املستفيدين وتعليقاهتم 
ال تقوم بتخصيص فرتة  %99.92ويكون ذلك يف هناية اليوم عادة، لكن نسبة  %11.11وذلك ما تعرب عنه نسبة 

 هتم.التنبؤ باألوقات اليت يطرح فيها املستفيدون استفسارازمنية لإلجابة عن هذه االستفسارات ذلك أنه ال ميكن 
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دود حولتسهيل معرفة املستفيدين هلذه االنتهاكات جيب عليها وضع قوانني على صفحة الفيسبوك تبني هلم   
لكن هذه األخرية متثل القانون الداخلي أن أفراد العينة يضعون قوانني  %44.40استخدام الصفحة، وتشري نسبة 

للمكتبة وال تشمل الشبكات االجتماعية هذا ما يبني عدم إدراك العينة ملثل هذه اإلجراءات من جهة ويربر تواجد 
 االنتهاكات من جهة أخرى.

ثله كل فرد من أفراد العينة هذا ما مت  يقومون بتحديد مسؤوليات وواجباتمن ناحية أخرى نرى أن املسؤولني   
مما يسبب تداخل املسؤوليات بينهم وبالتايل حدوث ال حتدد مسؤولياهتم  %22.24لكن نسبة  %33.33نسبة 

 .%99.92وهذا ما تؤكده نسبة  عند توجيهها للمستفيدين مشاكل يف تنظيم املعرفة
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 ؟االجتماعية الشبكات عرب( حوهلا النظر ووجهات اآلراء وتبادل لآلخرين املعرفة إتاحة) املعرفة مشاركة تتم كيف :68السؤال رقم

اجملموع  اجملموع مكتبة الرئيسية لسكيكدة مكتبة الرئيسية لقسنطينة مكتبة الرئيسية لتبسة العبارة
النسبة املئوية  التكرر (%النسبة املئوية ) التكرار (%النسبة املئوية ) التكرار (%النسبة املئوية ) التكرار الكلي

(%) 
 ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم

 قاتعال تكوين يف سهولة جتد-
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 أهنمب اجملموعة أفراد يف تثق-
 ةبأمان املعلومات سيستخدمون
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 عند اإلشارات تستخدم-
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 وحتليل قراءة على حترص -
 فاعالهتموت املستفيدين تعليقات
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 مجيع على بالرد تقوم-
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سكيكدة -قسنطينة -تبسة مبكتبات املعرفة مشاركة كيفية يبني (:84رقم ) ولداجل
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تعد هذه و مشاركة املعرفة بشكل عام تدل على إتاحة املعرفة لآلخرين وتبادل اآلراء ووجهات النظر حوهلا،  
األخرية ناتج للثقافة التنظيمية السائدة باملنظمة، حيث يؤكد املسؤولون على سيادة ثقافة التشارك والتعاون مبكتباهتم، 

بعض لإجياد سهولة يف تكوين عالقات مع بعضهم انالحظه من خالل اجلدول وتأكيد معظم العاملني على وهذا ما 
، %44.40مشاركة أفكارهم الضمنية عربها بنسبة ، إضافة إىل %00.05ما تشري له نسبة عرب الشبكات االجتماعية و 

ل ما حيدده قانون من خال التحفيز ماديا ك سواء كانعلى التحفيز كوسيلة لدعم ثقافة التشار  حيث تعتمد املكتبات
تقدير  معنويا مثل: املنصب النوعي الذي يشغله، وقد يكون أو ناجتة عن اآلداء املتميز للعاملالعمل من عالوات 

وت عايل وحبضور بصمبدأ مسؤولة مكتبة قسنطينة: "أنا ال أفكر لوحدي، وإمنا  هو ما يؤكده املوظف والثناء عليه، ولعل
من األفراد ال يقومون مبشاركة أفكارهم عرب الشبكات االجتماعية ويرجع ذلك  %66.66اجلميع"، بينما جند نسبة 

، إضافة إىل %22.24 بنسبة اعرب عنهواملألسباب تتمثل يف اخلوف من سرقة هذه األفكار من قبل زمالء العمل 
 .الداخلية متثل جمموع هذه العناصر البيئة ؛%33.33نسبة خالل يظهر من  نسبة الثقة بني أفراد العينة والذياخنفاض 

، كما حترص مع ما تعرضه من معارفأما على الصعيد اخلارجي فإن املكتبة تشجع املستفيدين على التفاعل  
، وقد الحظنا %11.11لإلشارات عند مشاركة منشوراهتا بنسبة  اهم يف نشر املعرفة من خالل استخدامهاعلى إشراك

من خالل صفحات املكتبات ميدان الدراسة أهنا تستخدم هذه اخلاصية عند اإلشارة ملكتبات وهيئات أخرى أو أدباء 
 معينة، كذلك فإهنا تسمح للمستفيدين مبشاركة منشورات واليت تسمى مبنشوراتأو شخصيات معينة شاركتها نشاطات 

ا معرفة توجه املستفيدين وم عد هذه املنشورات أفراد العينة علىسا، حيث ت%44.40هذا ما تؤكده نسبة الزائرين 
أفراد العينة ث حيرص تعليقاهتم وتفاعالهتم، حي تفسريمن جهة أخرى يسهل  يرغبون برؤيته عرب الصفحة، إضافة إىل أنه

ويقتصر  %00.05، وتقوم بالرد على االستفسارات املوجهة هلا بنسبة %488نسبة بعلى قراءة وحتليل هذه التعليقات 
ذلك على التعليقات االجيابية بينما يتم جتاهل التعليقات السلبية يف بعض األحيان اتباعا ألوامر املسؤول من جهة 

 واحرتاما آلراء اجلمهور.
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 ؟االجتماعية الشبكات عرب( معينة جماالت يف بتوظيفها تنفيذية عمليات إىل املعرفة حتويل عملية) املعرفة تطبيق يتم كيف :64السؤال رقم

اجملموع  اجملموع مكتبة الرئيسية لسكيكدة الرئيسية لقسنطينة مكتبة مكتبة الرئيسية لتبسة العبارة
النسبة املئوية  التكرر (%النسبة املئوية ) التكرار (%النسبة املئوية ) التكرار (%النسبة املئوية ) التكرار الكلي

(%) 
 ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم
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 ربع املتاحة املعرفة تستغل-
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 وحةاملطر  املعارف من تستفيد-
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6 4 

6
6

.6
6

%
 

4
4

.4
4

%
 

8 6 
8

%
 

6
6

.6
6

%
 

3 4 

3
3

.3
3

%
 

4
4

.4
4

%
 

9 1 

9
9

.9
2

%
 

1
1

.1
1

%
 



 يتطبيقاإلطار ال......................................................................................................رابعالفصل ال

- 114 - 

 االجتماعية الشبكات تساعد-
 رفتهامع قاعدة زيادة على املكتبة
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 االجتماعية الشبكات تسهل-
 أهدافها حتقيق للمكتبة
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 عرب املعارف مشاركة تؤدي-
 لزيادة االجتماعية الشبكات
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 املعارف املكتبة تستخدم-
 الشبكات عرب املوجودة
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سكيكدة -قسنطينة -تبسة مبكتبات املعرفة تطبيق جماالت يبني (:44رقم ) لدو اجل
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ت تنفيذية من حتويل املعرفة إىل عمليا كنالعمليات السابقة، ذلك أنه ميتطبيق املعرفة هو خالصة كل تلك  
 فادةواإل شاركةامل املعارف استخدام نأالسؤال، حيث  ا ما هندف إىل معرفته من خاللوتوظيفها يف جماالت معينة، وهذ

 اتاملكتب عمال أن أعاله اجلدول خالل من نالحظو  ،ضروري أمر الشخصي املستوى على أو العمل جمال يف منها
 %00.05 بنسبة باملكتبة ةاالجتماعي املعرفة ادارة اسرتاتيجية لتطوير املستفيدين اقرتاحات استخدام على حيرصون الثالثة
 أداء ستعزز ألهنا االعتبار بعني أخذها جيب لذا باملكتبة القصور أوجه عن تكشف املستفيدين وآراء انتقادات أن ذلك

لتطوير اسرتاتيجية إدارة املعرفة االجتماعية وتكتفي هذه االقرتاحات  %44.44، بينما ال تستخدم نسبة وحتسنه املكتبة
 االجتماعية الشبكات عرب املتاحة املعرفة يستغلون بأهنم مجيعا العينة أفراد أقر كما باتباع آراء وتوجيهات املسؤولني،

 بنسبة العموم لىع جيدة فهي الشخصي املستوى على املعارف من استفادهتم خيص ما يف أما ،املهين أدائهم لتعزيز
 باملكتبة التطبيق ويقيدون الشخصية معارفهم لتتحسني املعلومات من تستفيد ال العينة باقي أن حني يف 99.92%

 املهنيني مع لتعاملا عند خاصة املهنية للمشكالت حل إجياد يف واملعارف األفكار استثمار يتم املستوى وبنفس. فقط
 وسيلة بأهنا يضاأ يرون فهم لذا مكتبات عدة يف مشرتكة تكون مشكالت فهناك املكتبات من نظرياهتم أو اجملال يف

 .والتطوير للتحسني تستخدم

ا تؤدي إدارة املعرفة االجتماعية األهداف املطلوبة منهحىت  المحور الثالث: قياس إدارة المعرفة االجتماعية:
رية املناسبة لقياس آدائها، ويشمل ذلك تقييم املسؤولني هلذه األخ ال بد من متابعة سريها وتوفري خمتلف االجراءات

مر وإعداد تقييمها بشكل مستضمن السياسات العامة للمكتبة إضافة ذلك جيب على مسريي الشبكات االجتماعية 
  التقارير اليت تبني مدى تطورها.

 االجتماعية؟ الشبكات عرب عارفهامل املكتبة ةشاركم وترية هي ما :66السؤال رقم

 
 سكيكدة-قسنطينة –تبسة  كتباتيبني تباين فرتات النشر مب (:61رقم ) شكلال

 االجتماعية، عرب الشبكاتهندف من خالل هذا التساؤل ملعرفة الوترية اليت يشارك هبا أفراد العينة معارفهم  
ل أن معظم أفراد العينة يقومون بنشر معارفهم بشكل عشوائي وذلك ما تؤكده نسبة حيث يتبني من خالل الشك
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العاملية و معظم املعارف املشاركة عرب شبكة الفيسبوك هي نتيجة لنشاطات املكتبة يف املناسبات الوطنية ألن  33.33%
سر والعلمية واليت تأيت يف تواريخ خمتلفة فقد تتسم فرتة معينة بنشاط مكثف بينما تتسم فرتات أخرى بالعكس هذا ما يف

فمن ، %0.33وأسبوعي بنسبة  %33.33ويومي بنسبة  %33.33فرتات النشر بني شهري بنسبة اختالف وتباين 
ة طوال اجع أن أفراد العينة يف هذه الفرتة يستفيدون من تراكم املعرفارك املكتبة منشوراهتا شهريا وذلك ر ناحية قد تش

ويقومون بانتقائها يف آخر الشهر بناءا على املعايري السابقة الذكر)احلداثة، األمهية، تعليمات إدارية، طبيعة يوما  38فرتة 
احية أخرى ألهنم ميارسون مهاما ومسؤوليات أخرى، من نلضيق الوقت بالنسبة ألفراد العينة  أيضا كما يعوداملستفيدين(  

  بتكار.بقدرات األفراد الذين يسريوهنا والذين يتصفون باإلبداع واالميكن أن نفسر املكتبات اليت تنشر بشكل يومي 

 االجتماعية؟ الشبكات عرب املعرفة إدارة بتقييم تقومون هل :63السؤال رقم

 
 بالنسبة للعاملني ةتقييم إدارة املعرفة االجتماعي مدى يبني (:69رقم )ل شكال

 أو جناح مدى حتوض اليت األمور أهم من االجتماعية الشبكات عرب املشاركة املعارف إدارة تقييم عملية تعترب 
هتتم فقط من أفراد العينة  %33.33ل السابق أن نسبة من خالل الشك إال أننا نالحظ ،الشبكة عرب النشاط قصور

، وإن %22.24معظمهم ال يهتمون بذلك وهذا ما تشري له نسبة بتقييم معارفها عرب الشبكات االجتماعية، بينما 
يسبوك وعلى سنجد أن املسؤولني يقومون بتعيني فريق عمل لتسيري شبكة الفحبثنا يف األسباب الكامنة وراء هذه النتائج 

تقييم ييم الفريق ونقل النتائج ملسؤول املكتبة الذي يقوم بدوره بى تقرأس كل فريق عمل يكون هناك قائد يشرف عل
 آلداء العام هلم.ا

 تقييمكم؟ عملية يف تعتمدوهنا اليت املعايري ماهي بنعم، اإلجابة كانت إذا :61السؤال رقم

 
 النسبة للعاملني يبني معايري تقييم إدارة املعرفة االجتماعية ب (:62رقم ) لشكال
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قبل الشروع يف عملية التقييم جيب على قائدي الفرق حتديد اخلطوط العريضة اليت سيقيمون من خالهلا إدارة  
 %18بة ل السابق أن نسوفق الشكاملعرفة االجتماعية، وهذا ما هندف ملعرفته من خالل هذا التساؤل، حيث نالحظ 

 خالل من جديدة معارف وإظهار إنتاج عن عبارة هي يعتمدون على عدد التعليقات يف التقييم ذلك أن هذه التعليقات
ية تعكس اآلراء الصرحية للمستفيدين ووجهات نظرهم احلقيق هذه األخرية سلبية أو إجيابية كانت سواء آرائهم إبداء

أن عدد  %38، بينما ترى نسبة  خدمة أو معني موضوع حول ماقرتاحاهت تقدمي ، كما متكنهم منحول املعارف املتاحة
رتجم ت من خالله تقييمها خصوصا مع ما استحدثه الفيسبوك من تفاعالت متنوعة هي املعيار الذي ميكنالتفاعالت 

 ول املنشوراتح)أعجبين، أحببته، أضحكين، أحزنين، أغضبين( تعكس رد فعل اجلمهور  عن طريق مخسة رموز تعبريية
 .صفحاهتا عرب املكتبة جناح على ذلك دل كلما كبري التفاعالت عدد كان كلماحيث  

من العينة أن عدد املشاركات هي املعيار الذي يبني مدى رضا اجلمهور ذلك أن قيام  %68كما تعترب نسبة  
هذه املعارف بني خمتلف  ممبشاركة املنشورات يؤكد على إدراكهم ملدى أمهية هذه املنشورات ورغبتهم يف تعمياملستفيدين 
ات فيدون سواء كانت حتتوي على أسئلة أو آراء أو مالحظيضيف البعض أن الرسائل اليت يرتكها املست الصفحات،

 .%48متثل معيار للتقييم وذلك ما تشري له نسبة 

نجد مكتبة تبسة تقيم ف بينما نالحظ أن املسؤولني يتبعون معايري أخرى عند تقييمهم إلدرة املعرفة االجتماعية، 
وك خالل فرتات زمنية غري منتظمة من خالل مراقبة نوع النشاط املنشور واألسلوب، بينما تقوم مكتبة آداء شبكة الفيسب

الشبكة بشكل يومي من خالل متابعة كيفية عرض املعارف على الشبكة، وقياس مدى قابلية قسنطينة مبتابعة آداء 
لك بالتحديد يوم م ذتويبشكل شهري م الشبكة ياملستفيدين للمنتوج املنشور، وحترص مكتبة سكيكدة على تقي

اخلميس، حيث يقوم املسؤول مبراقبة احملتوى ومدى متيزه يف الشكل واملضمون من جهة واجلمهور وردود أفعاله ومدى 
  رضاه حول هذا املنتج من جهة أخرى.

 التقييم؟ عملية يف اتستخدموهن التالية األدوات من أي :69السؤال رقم

 
 سكيكدة-نةقسنطي-تبسة كتباتة مبتقييم إدارة املعرفة االجتماعيل يبني األدوات املستخدمة (:64رقم )ل كشال
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ستعني أفراد يلتقييم تلك العناصر السابقة الذكر )عدد املشاركات، عدد التعليقات، عدد التفاعالت، الرسائل(  
خدمون أداة ل أن معظم أفراد العينة يستطبيعة الفيسبوك، ويتبني من الشك العينة بعدة أدوات تقنية تتناسب مع

Facebook insight  لذا داج كبرية بصفة الفيسبوك صفحات عرب تنشط املكتبات ألن ذلك %22.24بنسبة 
 Googleأداة  ، إضافة إىلالفيسبوك يف نشاطها عن املعلومات كافة هلا ستقدم اليت األدوات مبختلف ستستعني

analytics  استخدامهم لتطبيق ، ويضيف البعض %42.24وهو ما تعكسه نسبةAndriod application 
gestionnaire de page ف الذكية وما جاءت به من تطبيقات.وذلك ناتج عن شيوع ظاهرة اهلوات 

 حتسينها؟ يف االجتماعية الشبكات سامهت اليت اجلوانب ماهي: 26ؤال رقمسال

 
 فوائد إدارة املعرفة االجتماعية يبني (:60رقم )كل شال

ميكن من خالل نتائج عملية التقييم قياس مدى مسامهة إدارة املعرفة االجتماعية يف التحسني والتطوير باملكتبة  
يؤكدون على أن  %65.44ل أن نسبة التساؤل، حيث نالحظ من خالل الشكوهذا ما هدفنا ملعرفته من خالل هذا 

ع إىل وهذا راج من جهة أخرى د املبذولةيف اختصار الوقت من جهة، واختصار اجلهو  جتماعية سامهتالشبكات اال
 ممكن عدد أكرب عم املعرفة ومشاركة اخلدمات تقدمي من متكن ها املختلفة اليتخصائصو  طبيعة الشبكات االجتماعية

سنت أساليب إضافة إىل أهنا ح ،ربط العامل وجعله قرية صغرية وبالتايل واحد آن ويف خمتلفة أماكن يف األشخاص من
يشريون على أهنا  %69التواصل وقللت من سلبيات الطرق التقليدية اليت تكلف الوقت واجلهد، إضافة إىل أن نسبة 

وشبكة أنرتنيت  دقلصت التكاليف الزائدة املتعلقة بالتجهيزات واملساحات املكانية فيكفي توفر جهاز حاسوب واح
 خلدماهتا االشهارو  للمكتبة بالتسويق املتعلقة خاصة التكاليف فإهنا تساهم يف تقليلمن جهة أخرى هذا من جهة، 

 من املستفيدين. ممكن عدد أكرب إىل ستصل ألهنا جناحا وأكثر جمانية بطريقة

من أفراد العينة أهنا سامهت يف حتسني سبل التواصل بإيصال املعلومات بسرعة ويف  %42.24وتضيف نسبة  
بذلك اجتازت احلواجز اجلغرافية، كما أهنا توصل األفكار بسالسة، هذا ما يساعد يف استقطاب أي مكان فهي 

 اجلمهور والوصول إىل اهلدف بسرعة وفعالية.
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 مبكتبتكم؟ االجتماعية الشبكات عرب املعرفة إدارة اسرتاتيجية تقيمون كيف :46السؤال رقم

 
 حسب رأي العاملني املعرفة االجتماعية إدارة سرتاتيجيةتقييم ايبني  (:65رقم ) شكلال

هندف من خالل هذا السؤال إىل معرفة تقييم أفراد العينة السرتاتيجية إدارة املعرفة االجتماعية ومقارنتها مع   
آراء املسؤولني من جهة، وتقييمات املستفيدين من جهة أخرى، حيث يتفق معظم أفراد العينة على أن اسرتاتيجية إدارة 

نسبة ب اعرب عنهيرى البعض اآلخر أهنا ناجحة وامل بينما %99.92االجتماعية ناجحة نسبيا وهذا ما تؤكده نسبة  املعرفة
، وبالتايل نالحظ أن هناك اختالف يف %66.66بئة أخرى أهنا متوسطة بنسبة تقدر ، يف حني ترى ف66.66%

ملتبعة ويرجع هذا أساسا إىل اختالف معايري التقييم اوجهات النظر حول مستوى اسرتاتيجية إدارة املعرفة االجتماعية 
من جهة، ومن جهة أخرى لو نظرنا إىل آراء املسؤولني سنقول أهنا ناجحة ذلك أهنم يتفقون على أن مسريي الشبكات 

ملعرفة ا االجتماعية يتصفون باملسؤولية واالبداع؛ ولو قيمنا هذه االسرتاتيجية من وجهة نظر املستفيدين سنرى بأن إدارة
 ن كالتايل:ان الدراسة حسب آراء املستفيديبيا حيث ميكن ترتيب املكتبات ميدعرب الشبكات االجتماعية ناجحة نس

  3893، وعدد معجبني: 3866، وعدد متابعني: 1.0مكتبة سكيكدة: بعدد تقييمات. 
 6500: معجبني وعدد ،3841: متابعني وعدد ،1.1 تقييمات بعدد: قسنطينة مكتبة. 
 4142 :معجبني وعدد ،4138: متابعني عددب: ةتبس مكتبة. 
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 االجتماعية؟ املعرفة إدارة يف تواجهكم اليت التحديات هي ما :06السؤال رقم

 
 بالنسبة للعاملني يبني حتديات إدارة املعرفة االجتماعية (:38رقم ) شكلال

هندف من خالل هذا السؤال ملعرفة الصعوبات اليت تواجه العاملني من جهة واليت من املمكن أن تعيق جناح  
يات ل أن أغلب أفراد العينة يواجهون حتدخالل الشك، ويظهر من من جهة أخرى االجتماعية اسرتاتيجية إدارة املعرفة

 أساسا يف ضعف تدفقتتمثل هذه الصعوبات  ، وقد أكد املسؤولون على أن%39.44تقنية وذلك ما تعرب عنه نسبة 
 نيب املعارف ملشاركة تنظيمية ثقافة ميتلك ال من هناكف %64.13 بنسبة التنظيمية العوائق ذلك يلي مث األنرتنيت،

هذا ما متثله و  ذات أبعاد إدارية وشخصية وماديةإضافة إىل ذلك يواجه أفراد العينة حتديات  ،املستفيدين وبني العاملني
 عرب كة املعارفملشار  املناسبة واللغة العبارات باختيار يتعلق ما ونذكر على سبيل املثال ، لكل منها %41.65نسبة 

 خصياتش مع يتعاملون وأهنم خاصة تعرقلهم أن ميكن املسريين لدى نفسية ضغوطات وجود كذلك الفيسبوك،
، كما يذكر البعض ة وغريهاآراء السلبيو  شتم عرب التعليقاتم وتوجهاهتم، وما قد يتعرضون له من فئاهت ختتلف افرتاضية

 صعوبات مادية متعلقة بقلة العتاد والتجهيزات.

 االجتماعية؟ الشبكات عرب املعرفة إدارة لتطوير اقرتاحاتكم هي ما :65السؤال رقم

استنتاج و هندف من خالل هذا التساؤل إىل اكتشاف مدى التوافق بني خطط املسؤولني واقرتاحات العاملني  
 قبلية إلدارة املعرفة االجتماعية، وهذا ما يبينه اجلدول التايل:مدى األخذ هبا يف تصميم اخلطط املست

 سكيكدة قسنطينة تبسة 
خطط 

 املسؤولني
 

  إنشاء موقع ويب يضم كل
 املكتبات مبدينة تبسة.

  إنشاء شبكة موحدة متكن من
 مع مجيع املكتبات عربالتواصل 

 الرتاب الوطين.

 .فتح موقع ويب للمكتبة 
  تدعيم املوارد البشرية عن طريق

توظيف متخصصني يف اإلعالم 
 اآليل.

 .مضاعفة تدفق األنرتنيت 
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 اقرتاحات
 املوظفني

  اعلية اسرتاتيجية اتصالية تفبناء
لتنشيط آداء املكتبة عرب مواقع 

 .التواصل االجتماعي

 يل الزيادة يف تدفق األنرتنيت لتسه
 عملية النشر.

  ختصيص موظف للقيام بالنشاط
شخص واحد حيث يتعذر على 

القيام بكافة املراحل من توليد 
 املعرفة وتنظيمها ونشرها.

  بكشف هويةإعداد برامج تسمح 
 املستفيدين لتفادي املشاكل.

  التوسع يف استخدام منصات
التواصل االجتماعي وختصيص 

 إطارات عصرية للقيام بذلك.
  صني.باملختاالستعانة 
 .املعاجلة الدورية واملستمرة 

 يف ظل خطط املسؤولنيلتطوير إدارة املعرفة االجتماعية اقرتاحات املوظفني يبني  :(64)رقم  لدو اجل

هذا ما يعكسه و يتضح من خالل اجلدول أعاله االختالف الظاهر يف طرق التخطيط إلدارة املعرفة االجتماعية،  
 اجتاهات املسؤولني املختلفة واليت نبينها بالتفصيل كالتايل:

  :وظفنيخطط املسؤول واقرتاحات امل أننالحظ من خالل اجلدول املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية تبسة 
قرتح املتصرف ا الجتاه، حيثابشكل رئيسي، وبالتايل فإن اخلطط واالقرتاحات تسري يف نفس  تركز على البيئة اخلارجية

مات يف وعصرنة خدمات املعلو ضمن امللتقى املغاريب األول حول تطوير يف مداخلة قدمها  اإلداري مبكتبة تبسة
، ككل بعناصرها املختلفة  ء املكتبةاسرتاتيجية اتصالية تفاعلية تنظم آدا بناء ،: الطرق واالسرتاتيجياتاملكتبات العامة

 وقد قام من خالهلا بوضع عدة خطوات من أجل تفعيل هذه االسرتاتيجية متمثلة يف:
 تشخيص الواقع وحتديد طبيعة املشكل االتصايل. (4
 حتديد األهداف االتصالية. (6
 املستهدف.حتديد اجلمهور  (3
 حتديد خصائص اجلمهور. (1
 حتديد طبيعة الوسائل والتقنيات االتصالية. (9
 حتديد امليزانية. (2

االسرتاتيجية مل تتناول الشبكات االجتماعية يف أي من عناصرها رغم ارتباط هذه األخرية ه لكن نالحظ أن هذ
 بشكل مباشر.باسرتاتيجية االتصال 

 خطط ضح بني قض واادول أعاله وجود تناملكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية قسنطينة: نالحظ من خالل اجل
تدعيم و حيث تسريان يف اجتاهني خمتلفني تركز خمططات املسؤولة على البيئة اخلارجية املسؤولة واقرتاحات املوظفني، 

سينها من خالل حتتدور اقرتاحات املوظفني حول البيئة الداخلية و ، بينما األخرى نظرياهتا من املكتبات مع عالقتها
 عكسية لتلك املوجودة. خلق حالة
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  :خطط  يتبني من خالل اجلدول أعاله أن هناك توافق كبري بنياملكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية سكيكدة
لي واخلارجي، هذا وعلى املستويني الداخاملسؤول واقرتاحات العاملني، وبالتايل ميكن القول بأهنا تسري يف اجتاه واحد 

 جاح إدارة املعرفة االجتماعية وتطورها.ما يضيف فرصا أخرى لن
هذا االختالف بني آراء املسؤولني واقرتاحات املوظفني يعكس الثقافة وميكن القول من خالل ما سبق أن   

 يف خطط املؤسسة حبيث كلما توافقت اجتاهات املسؤولني والعاملني كلما دلالتنظيمية السائدة ومدى اشراك العاملني 
 .متماسكة والعكس صحيحعلى ثقافة 

 :نتائج الدراسة -4-2
البيانات  وتفسري ليلوحت ،باملكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية إدارة املعرفة االجتماعية ملوضوع دراستنا خالل من

 نقسمها كما يلي: النتائج من مجلة إىل توصلنا اليت مت مجعها

الحظنا أن هذه الدراسة تؤكد بعض الفرضيات وتنفي البعض اآلخر  النتائج على ضوء الفرضيات:-4-2-1
 وذلك ما سنتناوله بالشرح فيما يلي:

 :كن القول مي: بريةك بصفة االجتماعي التواصل شبكات العمومية املطالعة مكتبات تستخدم الفرضية األوىل
شأهتا إىل تبين سعت منذ ن سكيكدة-قسنطينة-لواليات تبسة فمكتبات املطالعة العموميةبأن هذه الفرضية حمققة، 

لفيسبوك احيث قامت بانتقاء شبكيت ، عربها واخلدمات وعرض خمتلف الفعاليات واألنشطةالشبكات االجتماعية 
واملالحظ من خالل صفحاهتا على الفيسبوك أهنا نشطة بصفة مستمرة حرصا واليوتيوب نظرا لشيوعهما وشهرهتما، 

 [3]، وأجوبة السؤال من االستبيان [44-5]، وهو ما تدل عليه أجوبة األسئلة أكرب عدد من املستفيدين على جذب

 .من املقابلة
 :فرضية املختلفة فهامعار  إلدارة االجتماعية الشبكات باعتماد العمومية املطالعة مكتبات هتتم الفرضية الثانية :

وعة من الدراسة املتنلمكتبات ميدان الفيسبوك ل صفحاتوهذا ما الحظناه من خالل االطالع على ، نسبيا حمققة
ات وإن كان صفحيقومون مبمارسة عمليات إدارة املعرفة عرب هذه الحيث املضمون، إضافة إىل أن معظم أفراد العينة 

من [ 1]وأجوبة السؤال من االستبيان،  [63، 49، 41، 48]ما تدل عليه أجوبة األسئلة  ذلك بشكل جزئي وهو
 املقابلة.

 :وتنتهي التخطيطب تبدأ اخلطوات من جمموعة االجتماعية املعرفة إدارة اسرتاتيجية تتضمن الفرضية الثالثة 
اتيجية أو خطة تشتمل على اسرت الدراسة أثبتت أن املكتبات ميدان الدراسة ال  ذلك أن، فرضية غري حمققة :بالتقييم
غياب هذه االسرتاتيجية من املقابلة، ورغم  [49، 41]إلدارة املعرفة االجتماعية وهذا ما تؤكده أجوبة السؤال موثقة 

 [66-42]إمكانية وجودها مستقبال وهو ما تشري إليه أجوبة األسئلة إال أن هناك بعض املالمح الضمنية اليت تشري إىل 
 من االستبيان.
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 :املستفيدين تفاعل لىع بناء العمومية املطالعة مبكتبات االجتماعية املعرفة إدارة تقييم يتم الفرضية الرابعة :
عدد  يفوذلك نظرا العتماد أفراد العينة على معايري أخرى جبانب تفاعل املستفيدين متمثلة فرضية حمققة نسبيا، 

بل ، ليس هذا فقط من االستبيان [62]وهذا ما أشارت اليه أجوبة السؤال  املشاركات، عدد التعليقات، عدد الرسائل
عوائق اليت تتحكم لمعرفة عرب الشبكات االجتماعية من الميكن اعتبار الصعوبات اليت يواجهها أفراد العينة عند تسيريهم ل

إدارة املعرفة االجتماعية خاصة املتعلقة منها بتدفق األنرتنيت باعتبار الشبكات االجتماعية فضاء اجتماعي يف جناح 
 على األنرتنيت.موجود 

 :ميكن تلخيصها يف النقاط التاليةخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج لقد  النتائج العامة:-4-2-6

 دام الشبكات سكيكدة على استخ -قسنطينة -تبسةواليات ل للمطالعة العمومية حترص املكتبات الرئيسية
 االجتماعية يف العمل املكتيب.

  تستثمر مكتبات املطالعة العمومية ميدان الدراسة مزايا الشبكات االجتماعية القائمة على التفاعلية، للتواصل
 مع املستفيدين لنقل األخبار واألنشطة واخلدمات من جهة، ومن جهة أخرى للتعاون مع املصاحل اليت ختدم أهدافها

 بشكل مباشر.
 وجه املكتبات ميدان الدراسة يف آداء العمل من خالل دخوهلالقد سامهت الشبكات االجتماعية يف تغيري ت 

 جمال التسويق خلدماهتا ومعارفها كغريها من املؤسسات هذا ما يساهم يف ترسيخ مكانتها مستقبال.
 لشبكة األكثر ا تعتمد املكتبات الرئيسية حمل الدراسة على شبكة الفيسبوك بشكل كبري وذلك يرجع إىل أهنا

 واستخداما من طرف املستفيدين وغياب باقي الشبكات رغم أمهيتها. زائرانتشارا يف اجل
  تشجع املكتبة خمتلف العاملني على مشاركة املعرفة والتعاون فيما بينهم وبني املكتبات األخرى واملتخصصني

 يف خمتلف اجملاالت وحتفيزهم على االبتكار وتبين اجليد منها لتطوير املكتبة وحتسني صورهتا.
  وجود خطة اسرتاتيجية واضحة املعامل ومبنية على أسس علمية ومكتوبة لتسيري املعرفة عرب الشبكات عدم

االجتماعية بداية من إجيادها وتوليدها وصوال إىل االفادة منها وتطبيقها، هذا ما أدى إىل تنفيذها من طرف العمال 
 بطريقة عشوائية وغري منتظمة.

  دام الشبكات الستخعة العمومية لواليات تبسة، قسنطينة، سكيكدة املكتبات الرئيسية للمطالمل تصل
 كن عدالمشاركة املعرفة عربها بشكل مستمر، االجتماعية بشكل متكامل يف ممارسات إدارة املعرفة، حيث تركز على 

 مها وتطبيقها ال زالت غري واضحة املعامل.ذلك فإن باقي العمليات مبا فيها من توليد املعرفة وتنظي
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   كنشاط من أنشطة املكتبة وعدم اعتبارها كعملية إدارية، ويظهر ذلك من اعتبار إدارة املعرفة االجتماعية
دان الدراسة حمتوى صفحات املكتبات ميمعظم التنشيط يف أغلب األحيان، كما أن خالل توجيه مسؤولية إدارهتا لقسم 

 ل التنظيمي للمكتبات.هذا، إضافة إىل غياب هذه الوظيفة يف اهليك عبارة عن أنشطة
  عدم حتديد مهام ومسؤوليات كل عضو من فريق إدارة املعارف عرب الشبكات إال أن روح التعاون والتشارك

 بينهم جعلتهم يقومون بتقسيم األدوار فيما بينهم.

 ودورها بة كوظيفة مكملة لوظائف املكتإدارة املعرفة االجتماعية   املسؤولني والعاملني بأمهية الوعي لدى قلة
 .ديثاحل للعصر ومواكبتها صورهتا وحتسني املكتبة تطويرو يف حتسني تسيري إدارة معارفها الفعال 

  نقص بعض املتطلبات الرئيسية اليت تؤسس إلدارة املعرفة االجتماعية باملكتبات حمل الدراسة، واملتمثلة يف
افتقاد و املادية بشكل أساسي وغياب حواسيب وجتهيزات خمصصة هلذا الغرض، إضافة إىل املتطلبات التنظيمية املتطلبات 

 للتنسيق بني وظائفهم الرمسية وإدارة املعرفة االجتماعية كوظيفة مكملة.مسريي الشبكات االجتماعية 
  ة إىل صعوبة نرتنيت باإلضافخاصة املشاكل التقنية املرتبطة بضعف شبكة األ صعوبات،ن يواجه املسريو

 التعامل مع بعض املستفيدين يف البيئة االفرتاضية.
  ويظهر ذلكرة املعرفة االجتماعيةاملكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية ميدان الدراسة إىل تطوير إداتسعى ، 
مثلة يف التنسيق هناك فجوة متاخلطط املستقبلية للمسؤولني وما يقابلها من اقرتاحات للعاملني، لكن تبقى من خالل 

 بني هذين اجلانبني.
 اقتراحات الدراسة:-4-9

يد، ورغبة كات االجتماعية يف مجيع اجملاالت، ويف جمال إدارة املعرفة بالتحدنظرا لألمهية اليت أصبحت حتتلها الشب
 ات التالية:بصياغة االقرتاحتطوير واقع استخدامها مبكتبات املطالعة العمومية خاصة واملكتبات عامة قمنا منا يف 

  ة تفاعلية االجتماعية يف اهليكل التنظيمي للمكتبة، وتدعيمه ببيئة تنظيميحتديد متوقع وظيفة إدارة املعرفة
 ومشاركتها وتطبيقها عرب الشبكات االجتماعية.تشجع على توليد املعرفة وتنظيمها 

  منها و "مدير احملتوى الرقمي" املسؤول عن تسيري إدارة املعرفة االجتماعية يف مجيع املؤسسات استحداث رتبة
 مكتبات املطالعة العمومية اليت تكلف بآداء املهام التالية:

 وضع اخلطط واالسرتاتيجيات إلدارة املعرفة عرب الشبكات االجتماعية ومناقشتها مع املسؤولني. .4
 ة.إدارة املعرفة االجتماعية باملكتبإعداد التقارير حول تطور  .6
 العمل على استقطاب أكرب عدد ممكن من املستفيدين. .3



 يتطبيقاإلطار ال......................................................................................................رابعالفصل ال

 - 165 - 

 التسويق للمعارف عرب الشبكات االجتماعية. .1
 التنسيق والتعاون مع املكتبات األخرى. .9

 بة عرب الشبكات املكت العمل على وضع اسرتاتيجية منهجية ومدروسة يتم االعتماد عليها يف تسيري معارف
 جتماعية، حبيث جيب أن تتضمن العناصر التالية:اال

 حتديد املعارف املوجودة باملكتبة )أنواعها، أشكاهلا(. .4
 .سرتاتيجية املبنية على بدائل ومالءمتها مع أهداف املكتبةحتديد األهداف اال .6
 وضع مبادئ عامة السرتاتيجية مشرتكة بني مجيع املكتبات. .3
 االجتماعية يف خمطط عمل.هيكلة عمليات إدارة املعرفة  .1
 حتديد فرتات التقييم واملعايري املتبعة فيها. .9

 تهم كافة.هم ومسامهالتصريح بأهداف إدارة املعرفة االجتماعية جلميع املوظفني من أجل احلصول على دعم 
  خلربات ااملشاركة يف املنتديات واملدونات املعلوماتية واملعرفية سواء كانت حملية أو عاملية من أجل تبادل

 واملعارف وإجياد حلول للقضايا واملشكالت املرتبة باملكتبات.
  إحداث تنوع يف الشبكات االجتماعية املستخدمة باملكتبات واالستفادة من مزايا وخصائص كل منها لتطوير

 معارف املكتبة.
 ومات االلكرتونية لالتنويع يف احملتوى املشارك عرب الشبكات االجتماعية والرتكيز على اقتناء مصادر املع

 وإتاحتها عرب الشبكة.
  إعطاء أمهية أكرب من قبل املسؤولني واإلدارات العليا يف املكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية إلدارة املعرفة

 والعمل على تطوير قدرات العاملني وحتسني أدائهم يف إدارة املعرفة عرب الشبكات االجتماعية.
 ب مجيع العاملني املهارات الالزمة لتسيري خمتلف املعارف عرب الشبكة وتطوير إعداد دورات تكوينية إلكسا

 اسرتاتيجية العمل عربها.
  االطالع على التجارب الدولية املرتبطة باسرتاتيجية العمل وتسيري املعارف عرب الشبكات واالستفادة من
 خرباهتم.
 خصصة فقط اسبات املمنها احلشرية واملادية خاصة العمل على تقوية تغطية شبكة االنرتنيت وتوفري املوارد الب

 .كل ناجح وفعال دون مواجهة صعوباتللشبكات االجتماعية وكذا التنظيمية الالزمة إلدارة املعرفة بش
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 خالصة:
سكيكدة –نة طيقسن–من خالل ما سبق، ميكن القول بأن املكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية لواليات تبسة 

حية جند أهنا كات االجتماعية، فمن ناإدارة معارفها عرب الشب ختتلف يف جوانب أخرى عندمعينة و  جوانبشرتك يف ت
، وكذلك اتفيديهللمكتبة لزيادة عدد مسعلى أهنا وسيلة للتسويق والرتويج  هتا للشبكات االجتماعيةنظر  تتفق حول

ل ضمين لمس وجود بعض مالمح هذه االسرتاتيجية بشكأن نفإهنا ال متتلك اسرتاتيجية موثقة او خمطط هلا وإمنا ميكن 
ما حترص عليه و  حماوالت مكتبة تبسة إلدخاهلا ضمن االسرتاتيجية االتصالية للمؤسسة، فقط، مثل وغري مصرح به

ة عرب الشبكات باجلانب اجلمايل للمعرفة املتاحمكتبة قسنطينة اهتمام و  ،التجهيزات املالئمةمكتبة سكيكدة من توفري 
 .االجتماعية

زات وذلك راجع الختالف امكانيات كل مكتبة من جتهيهذه املكتبات من حيث طريقة التطبيق،  لكن ختتلف
بسة ختصص ثالثة فمكتبة ت املسؤولة عن القيام مبختلف عمليات إدارة املعرفةمنها، مبا أهنا  بشريةخاصة الو وموارد مالية 

من جهة، ومن  ذا، هسخر أربعة عاملنيتكرس عاملني هلذا الغرض، ومكتبة سكيكدة عاملني بينما مكتبة قسنطينة ت
ن يف ويظهر ذلك من خالل التباي تبين الشبكات االجتماعيةيف املسؤولني اختالف سياسات نالحظ جهة أخرى 

 ا يركز عليهما معا.ا ماخلطط املستقبلية فمنها ما يركز على البيئة اخلارجية ومنها ما يركز على البيئة الداخلية ومنه
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 الخاتمة:

ة هبا، بل أن املكتبات منذ القدمي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالبيئة احمليطإليه يف ختام موضوعنا،  وما ميكن أن خنلص
ها يف خمتلف اجملاالت، ذلك أهنا تستعمل األدوات املتواجدة باحمليط وتستغلإهنا املرآة العاكسة ملدى تطورها وازدهارها 

اليت أتى هبا العصر  ةخمتلف التقنيات والوسائل التكنولوجيلتقدمي خدمة أفضل للمجتمع، وليس بالغريب عنها استخدام 
ة بظهور احلواسيب بداي  أخرىالتكنولوجي، وإمنا الفرق الوحيد هو اختالف تلك الوسائل والتقنيات من حقبة زمنية إىل

ريت طرق املكتبات وغواألنرتنيت إىل غاية بروز الشبكات االجتماعية اليت أحدثت ثورة يف جمال التواصل االجتماعي 
شر املعلومات ن، وطرق تقدمي املعلومة مبا توفره من ميزات التفاعلية، دعمها جلميع أنواع احملتوى، املستفيدينيف استقطاب 

 قدر ممكن من اجلمهور... وغريها.على أكرب 

واملالحظ من خالل دراستنا أن مكتبات املطالعة العمومية تستخدم الشبكات االجتماعية يف اجملال التسويقي 
لعرض خمتلف معارفها والرتويج هلا، وإن كان هذا االستخدام ال زال يف بدايته وينقصه التخطيط بالدرجة األوىل 

 فضاء موحد يفرسم خرائط عمل تتضمن اهليكل العام لسري املعرفة يف املؤسسة، ومجع املوظفني االسرتاتيجي القائم على 
ستخدام الشبكات إىل اميكنهم من ختطي اهلرميات اإلدارية والتعبري بكل حرية، حيث تتجه املكتبات ميدان الدراسة 

شمل مجيع اجلوانب ال يبشكل ضمين و يتم ه جتماعية بشكل عشوائي غري خمطط له، وإن توفر عنصر التخطيط فإناال
 يف عملية نيحرص املوظفني على انتقاء احملتوى املالئم، التنسيق مع املسؤولبعض العناصر فقط نذكر منها: وامنا يتضمن 

 .تصميم احملتوى ..

ة كوسيلة النظرة املتواضعة للشبكات االجتماعي تتمثل أساسا يفجمموعة من األسباب  ترجع إىلإن هذه النتيجة 
ويظهر ذلك من خالل عدم استغالل إمكانيات هذه األخرية بشكل كامل، وتقنية فرضتها متغريات العصر احلديث، 

طيطية التغلب عن هذا املشكل جيب عليها بناء اسرتاتيجية تتضمن أبعادا ختولكي تتمكن مكتبات املطالعة العمومية من 
كذا جيب و طبيقية آخذة بعني االعتبار عمليات إدارة املعرفة وما تتضمنه من توليد، تنظيم، مشاركة وتطبيق، خرى توأ

بعض ية غري واضح املعامل وال زال غامضا عند الضوع إدارة املعرفة االجتماعالقيام بدراسات وحبوث يف هذا اجملال فمو 
يف هذا وترسيخها لالستفادة منها، و ، ورصد التجارب العاملية وبالتايل جيب إجراء دراسات معمقة إلثراء هذا اجلانب

 ضيع املستقبلية متمثلة فيما يلي:االسياق نقرتح جمموعة من املو 

 أمن املعرفة عرب الشبكات االجتماعية.-

 أساليب معاجلة املعلومات يف بيئة الشبكات االجتماعية.-

 مناهج تبادل املعرفة االجتماعية.-

رؤية مستقبلية.ختصاصي املعلومات االجتماعي: ا-
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 . 6848، مؤسسة طيبة

 .6884 العلمية، الثقافة دار: االسكندرية. المكتبات علم إلى المدخل. حامد الفتوح أبو عودة، .9
 .6884. القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، المكتبات العامةفتحي عبد اهلادي، حممد؛ خليفة مجعة، نبيلة.  .2
. اتيةوالمعلوم المكتبية الخدمات العلمية، اإلدارة األهداف،: العامة المكتبات. مسلم الزم جمبل املالكي، .4

 .6888 الوراق، مؤسسة: عمان
: ماهية Social Networks Revolutionثورة الشبكات االجتماعية= ، خالد عسان يوسف. املقدادي .0

عمان: دار  .مواقع التواصل االجتماعي وأبعاده التقنية، االجتماعية، الدينية والسياسية على الوطن العربي والعالم
 .6843النفائس، 

ك فهد الوطنية، . الرياض: مكتبة امللأنواع المكتباتدراسات في اللجنة العلمية للنشر.  ؛مكتبة امللك فهد الوطنية .5
6880. 

 .6844. عمان: دار األسامة، إدارة المعرفة والتكنولوجيا الحديثةنور الدين، عصام.  .48
 .6843صفاء،  دار: عمان. والريادة التميز إلى الطريق: المعرفة إدارة .أمحد عمر ،مهشري .44
متاح على  .6889 القاهرة: املنظمة العربية للتنمية االدارية،. اخلط[]على إدارة المعرفةالكبيسي، صالح الدين.  .46

 https://ia601606.us.archive.org ›(60/81/6840.)›الرابط: 



 

 

: جامعة [.م.]د .[.على اخلط]المعرفة وشبكات التواصل االجتماعي االلكترونيةمركز الدراسات االسرتاتيجية.  .43
 www.kau.edu.sa  ( ›86/83/6840.)› متاح على الرابط: .6846امللك عبد العزيز، 

 :مقاالت الدوريات 
لمجلة ا هبجة. إدارة املعرفة وعالقتها برفع مستوى اآلداء: املؤسسات االقتصادية يف اإلمارات منوذجا.بومعرايف،  .41

 .35.، ع6842، العربية لألرشيف والتوثيق والمعلومات
 ،Ristجلة ماحلمزة، املنري، واقع تفعيل إدارة املعرفة يف املكتبات اجلامعية: مطلب واقعي أم استباق لألحداث.  .49
 .6.، ع45.[، مج.ت .]د

دموش، أسامة؛ عبد القادر، عبد اإلله. منهج التفكري التصميمي يف املكتبات: فرص التطبيق يف املكتبات العمومية  .42
 .62.، ع6844، المجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات باجلزائر.

 ات والمعلومات،مجلة المكتبمزيش، مصطفى. واقع إدارة املعرفة يف املكتبة املركزية جبامعة منتوري قسنطينة.  .44
 .6.، ع3.، مج6848

، 6843، والمعلوماتالمجلة المغاربية للتوثيق . 6.8املقدمي، عبد الرزاق. من املكتبات الرقمية إىل املكتبات  .40
 .66-64.ع

cybrarians  .والتطبيق النظرية: املعلومات ومراكز املكتبات يف املعرفة إدارة. الضوحيي، فهد عبداهلل بن .45

journal[اخلط على .]متاح على الرابط68. ع ،6885 .‹:www.cybrarian.com ( ›63/81/6840.) 
بة تأثري وسائل التواصل االجتماعي على خدمات املكتبات ومراكز املعلومات: جتر التميمي، فيصل بن عبد العزيز.  .68

› . متاح على الرابط: 6.، ع66.، مج6842اخلط[. على ] مجلة مكتبة فهد الوطنيةمكتبة امللك فهد الوطنية. 

https://www.researchgate.net( ›81/83/6840.) 
 ]على اتجاهات األحداث حتوالت قادمة يف استخدامات الشبكات االجتماعية. :خليفة، إيهاب. اجليل الرابع .64

 https://futureuae.com ( ›80/86/6840.)› . متاح على الرابط: 6.، ع6841اخلط[. 
 لحوار الفكريا دور اإلنرتنت يف تنمية خدمات املكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية باجلزائر.زايدي، حسنية.  .66

 ‹https://www.asjp.cerist.dz › . متاح على الرابط:44.، ع44.[، مج.ت.]على اخلط[. ]د

(82/83/6840.) 
العراقية.  جلامعاتا التعليمية يف العملية يف وأثرها االنرتنت على االجتماعي التواصل شبكات احلكيم، هناء.عبد  .63

 https://iasj.net ›. متاح على الرابط: 4.، ع4.، مج6849 [.اخلط على] المعلومات لتكنولوجيا العراقية المجلة

( ›69/83/6840.) 
. متاح 4.، ع60.، مج6846]على اخلط[.  مجلة جامعة دمشق . مفهوم املعلومات وإدارة املعرفة.علي، أمحد .61

 www.damascusuniversity.sy › (64/86/6840.)›على الرابط: 

http://www.kau.edu.sa/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://iasj.net/
http://www.damascusuniversity.sy/


 

 

أخالقيات إدارة املعرفة: املفهوم ؛ الشهري، عبد اهلل خازم. مرغالين، حممد أمني عبد الصمد .69
]على  مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية. Knowledge Ethics: Concept and Principlesواملبادئ=
 http://www.kfnl.gov.sa ( ›66/86/6840.)› متاح على الرابط:  .6.، ع66.، مج6842اخلط[. 

اجتاهات استخدام طالب قسم املعلومات جبامعة أم القرى ملواقع التواصل االجتماعية:  معتوق، خالد بن سليمان. .62
‹  afli.org-https://arab ›. متاح على الرابط: 46.، ع6843]على اخلط[.  مجلة اعلم دراسة حتليلية.

(49/83/6840.) 
 مجلة اعلم. 1.8 الويب إىل 4.8 الويب من املكتبات رحلةناصر.  املعطي، ياسر؛ اخلرينج، متعب عبديوسف  .64

 afli.org-http://www.arab › (63/83/6840.) ›. متاح على الرابط: 42.، ع6842. [على اخلط]
 :املؤمترات وامللتقيات 

ر الثالث املؤمت .إدارة المعلومات في البيئة الرقمية: المعارف والكفاءات والجودة رزوقي، نعيمة حسن جرب. .60
االحتاد العريب للمكتبات  . تونس:تونس ،6886نوفمرب  4-أكتوبر 65عشر لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات، 

 ، لعربية للرتبية والثقافة والعلومواملعلومات؛ املنظمة ا
 التواصل عصر في والمعلومات المكتبات اختصاصي إلعداد عربية استراتيجية نحو .ثابت، حممد أمحد .65

ي لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات: شبكات التواصل االجتماع املؤمتر الثامن والعشرون. [على اخلط]االجتماعي
متاح على  .، دار الكتب والوثائق القومية6844نوفمرب  65-64 .وتأثريها يف مؤسسات املعلومات يف العامل العريب

 afli.org-arab ›(83/83/6840.) ›الرابط:
مدى استخدام وسائل التواصل االجتماعي في إدارة المعرفة لدى المكتبة المركزية  .أمحد خلف حممد، دعاء .38

شبكات  لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات: املؤمتر الثامن والعشرون. [على اخلط]لجامعة االسكندرية: دراسة حالة
، دار الكتب والوثائق 6844نوفمرب  65-64 .التواصل االجتماعي وتأثريها يف مؤسسات املعلومات يف العامل العريب

 afli.org-www.arab ›(83/83/6840.) ›متاح على الرابط: .القومية
ى قملت. [ط]على اخلمدخل إدارة الجودة الشاملة في تحقيق أهداف إدارة المعرفة؛ لعرج، الطاهر. بلقوم، فريد .34

. متاح ، جامعة الطاهر موالي بسعيدة6848 ديسمرب41-43 .الشاملة وتنمية أداء املؤسسةوطين حول: إدارة اجلودة 
 .http://facelibrary.eb2a.com( ›63/86/6840)›على الرابط: 

وطين األول: . أعمال امللتقى ال[اخلط على]دور مكتبات المطالعة العمومية في مجتمع متغيربومعرايف، هبجة.  .36
 نوفمرب 64-68 .للمستفيد النوعية واخلدمةواقع خدمات مكتبات املطالعة العمومية: بني عشوائية النشر واملعلومات 

 ›docs.googleusercontent.com-74-http://doc0g‹ :الرابط على متاح .السعيد دار ،6843

(43/83/6840.) 

https://arab-afli.org/
http://www.arab-afli.org/
http://www.arab-afli.org/


 

 

امللتقى العلمي  .]على اخلط[إشكالية إدارة الموارد البشرية في ضوء إدارة المعرفةزرقني، عبود؛ جباري، شوقي.  .33
، جامعة الطاهر [.ت.]داسرتاتيجيات التدريب يف ظل إدارة اجلودة الشاملة كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية. األول حول 

 tlemcen.dz-http://dspace.univ ›(64/81/8406.)› . متاح على الرابط:الي سعيدةمو 

 . امللتقى الدويل اخلامس[اخلط على]إدارة المعرفة وتنمية رأس المال الفكري للمؤسسةعداوي، موسى. س .31
، جامعة 6844ديسمرب  41-43 .حول: رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة

 http://www.souforum.com‹  (61/86/6840.)›متاح على الرابط:  بة بن بوعلي.حسي
 معمجت بناء في ودورها للمعلومات الوطني المخطط ضمن العاّمة المكتبات موقع، نور الدين. صدار .39

 دماتخ أعمال امللتقى الوطين األول: واقع .[على اخلط] تبسة لوالية العاّمة بالمكتبات ميدانية دراسة :المعلومات
، دار 6843نوفمرب  64-68 .للمستفيد النوعية واخلدمة واملعلومات عشوائية النشر بني: العمومية املطالعة مكتبات
 docs.googleusercontent.com-74-http://doc0g‹  (43/83/6840.) ‹. متاح على الرابط:السعيد

استخدام قوانين ونظريات المكتبات والمعلومات لتفعيل وتسويق خدمات  غريب، أسامة عبد العاطي. .32
الحتاد العريب ل املؤمتر الثامن والعشرون. [على اخلط] جتماعيخالل شبكات التواصل اال المكتبات والعاملين بها من

نوفمرب  65-64 .ريبعللمكتبات واملعلومات: شبكات التواصل االجتماعي وتأثريها يف مؤسسات املعلومات يف العامل ال
 afli.org-arab›(83/83/6840.)›متاح على الرابط: .، دار الكتب والوثائق القومية6844

 . أعمال]على اخلط[ بمكتبات المطالعة العمومية الجزائرية QR codeنحو استخدام لتقنية غزال، عادل.  .34
املؤمتر العريب حول املكتبات ومؤسسات املعلومات يف ظل التكنولوجيات احلديثة: األدوار، التحديات والرهانات مع 

 ›. متاح على الرابط: د علم املكتبات جبامعة قسنطينة، معه6842فيفري  69-63اإلشارة إىل مدينة قسنطينة. 
 constantine2.dz-www.univ(›82/83/6840.) 

 المتخصصة العربية المدونات في google analyticsقوقل  تحليالت خدمات استخدام .هبة دنيا، فتحي .30
 للمكتبات لالحتاد العريب املؤمتر الثامن والعشرون .[على اخلط]تحليلية دراسة: والمعلومات المكتبات مجال في

، 6844نوفمرب  65-64 .واملعلومات: شبكات التواصل االجتماعي وتأثريها يف مؤسسات املعلومات يف العامل العريب
 afli.org-arab›(83/83/6840.)›دار الكتب والوثائق القومية. متاح على الرابط:

إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتطوير المنظمات كرزايب، عبد اللطيف؛ لشاشي، عبد احلق؛ حوحو، مصطفى.  .35
إدارة اجلودة  . امللقى الوطين حول:]على اخلط[ التعلم التنظيمي وإدارة المعرفةالمتعلمة من خالل تحسين عمليات 

متاح على الرابط:  .، جامعة الطاهر موالي بسعيدة6848ديسمرب41-43 .الشاملة وتنمية أداء املؤسسة
‹http://facelibrary.eb2a.com ( .›63/86/6840.) 

مؤشرات قياس اآلداء بمكتبات المطالعة العمومية: دراسة ميدانية بدائرة تاورة والية سوق كوكة، سليمة..  .18
. أعمال امللتقى الوطين األول: واقع خدمات مكتبات املطالعة العمومية: بني عشوائية النشر ]على اخلط[أهراس

http://doc0g-74-docs.googleusercontent.com/
http://www.univ-constantine2.dz/
http://facelibrary.eb2a.com/


 

 

 ›http://doc0g-74-متاح على الرابط: .، دار السعيد6843نوفمرب 64-68واملعلومات واخلدمة النوعية للمستفيد. 

›docs.googleusercontent.com (43/83/6840.) 
 دماتخ . أعمال امللتقى الوطين األول: واقع[على اخلط]مشروع تطوير المطالعة العموميةحلبيب، عبد القادر.  .14

، دار 6843نوفمرب  64-68 .للمستفيد النوعية واخلدمة واملعلومات عشوائية النشر بني: العمومية املطالعة مكتبات
 docs.googleusercontent.com-74-http://doc0g (›43/83/6840.) › متاح على الرابط: .السعيد

واقع التنظيم بمكتبة المطالعة العمومية: دراسة حالة المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية موالي، حممد.  .16
. أعمال امللتقى الوطين األول: واقع خدمات مكتبات املطالعة العمومية: بني عشوائية النشر ]على اخلط[ لوالية أدرار

 ›http://doc0g-› متاح على الرابط: .، دار السعيد6843نوفمرب  64-68واملعلومات واخلدمة النوعية للمستفيد. 
gleusercontent.comdocs.goo-74 (43 /83/6840.) 

تهيئة المواقع لشبكات التواصل االجتماعي: دراسة استطالعية لنماذج مواقع المكتبات النموري، هبة.  .13
 لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات: شبكات التواصل االجتماعي املؤمتر الثامن والعشرون .[على اخلط] العالمية

متاح على  .، دار الكتب والوثائق القومية6844نوفمرب  65-64 .وتأثريها يف مؤسسات املعلومات يف العامل العريب
 afli.org-arab ›(83/83/6840.)›الرابط:

 الوثائق الرمسية: 
يحدد التنظيم الداخلي لمكتبات  6887فيفري  62قرار وزاري مشترك مؤرخ في األمانة العامة للحكومة.  .11

متاح على الرابط:  .6885 جوان 64 ،32.ع ،.ج.ر.ج[. اخلط على] المطالعة العمومية وملحقاتها
‹ arabe/2009/A2009036.pdf-/FTP/jowww.joradp.dz ›(80/83/6840.) 

المتعلق بالقانون األساسي  6816ماي  64 المؤرخ في 634-16مرسوم تنفيذي رقم األمانة العامة للحكومة.  .19
متاح على الرابط:  .6846جوان  83، 31.، ع.ج.ر.]على اخلط[. ج للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية

‹ .pdfARABE/2012/A2012034-/FTP/JOwww.joradp.dz› (80/83/6840.) 
المتعلق بالقانون  6889سبتمبر 10المؤرخ في  695-89مرسوم تنفيذي رقم ألمانة العامة للحكومة. ا .12

متاح على الرابط: . 6884سبتمرب 45، 90.، ع.ج.ر.]على اخلط[. ج األساسي لمكتبات المطالعة العمومية
‹ .pdfarabe/2007/A2007058-/FTP/jowww.joradp.dz ›(80/83/6840.) 

المتضمن إنشاء مكتبات  6880جويلية 62المؤرخ في  632-80مرسوم تنفيذي رقم  األمانة العامة للحكومة. .14
متاح على الرابط:  .6880جويلية 38، 13.، ع.ج.ر.]على اخلط[. جالمطالعة العمومية 

‹ .pdfarabe/2008/A2008043-/FTP/jowww.joradp.dz ›(80/83/6840.) 
المتضمن إنشاء مكتبات  6887أكتوبر 66المؤرخ في  342-87مرسوم تنفيذي رقم األمانة العامة للحكومة.  .10

متاح على الرابط:  .6885أكتوبر  60، 26.، ع.ج.ر.على اخلط[. جالمطالعة العمومية ]
‹ .pdf062arabe/2009/A2009-/FTP/jowww.joradp.dz ›(80/83/6840.) 
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المتضمن القانون  6880نوفمبر  62المؤرخ في  303-80مرسوم تنفيذي رقم األمانة العامة للحكومة.  .15
ديسمرب  83 ،20.ع ،.ج.ر.ج[. اخلط على]األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالثقافة 

 ‹pdf/2008/A2008068arabe-/FTP/jowww.joradp.dz.›متاح على الرابط:  .6880
(80/83/6840.) 

والمتضمن إنشاء  6814مارس  16المؤرخ في  180-14المرسوم التنفيذي رقم  األمانة العامة للحكومة. .98
متاح على الرابط:  .6841 مارس 45، 49.، ع.ج.ر.]على اخلط[. ج مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية

‹ .pdf15ARABE/2014/A20140-/FTP/JOwww.joradp.dz ›(45/81/6840.) 
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 اتيجيات إدارة المعرفة االجتماعية بالمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية بالجزائر:استر 

 سكيكدة -قسنطينة -تبسة ياتكتبات والمدراسة ميدانية ب
ة ودراية يف اجملال، فإن إجاباتكم هتمنا وآراؤكم السديدة هي حمور دراستنا، لذا يرجى وذلك نظرا ملا تتمتعون به من خرب 

 إجابة من أكثر اختيار، مع العلم أنه بإمكانكم املناسب املكان يف (X) عالمة بوضع املطروحة األسئلة عن اإلجابة
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 .فائق عبارات الشكر والتقدير
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 أخرى، تذكر: ............................................................................................

 علم املكتبات والتوثيق                        علوم إدارية           التخصص العلمي:    .1

 إعالم آيل                                                                  

 ......: ......................................................................................تذكر أخرى،
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 حتتاج إدارة املعرفة إىل عناصر ضرورية فيما تتمثل حسب رأيك؟ .44

 املوارد البشرية                                                                املوارد املادية

 شبكة األنرتنيت                                     اإلطار التنظيمي                        

 : ............................................................................................تذكر أخرى،

  الشبكات؟عرب (هي عملية إنتاج األفكار وحتويلها إىل معارف حول موضوع معني) توليد املعرفةكيف يتم  .40
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   األسئلة عرب االجتماعية الشبكات على املعرفة بتوليد املكتبة تقوم -
   املعرفة لتوليد واالبتكار والشراء االكتساب تستخدم -
   االجتماعية الشبكات عرب أفكارك عن التعبري عند مشاكل تواجه -
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   االجتماعية الشبكات عرب تطرحها اليت لألفكار اهتمام املكتبة تويل ال -
   مشرتكة توجهات ذات مصاحل مع للتواصل االجتماعية الشبكة بربط لك املكتبة تسمح -
   أخرى يف اجملالتستعني املكتبة خبربات مكتبات -
   تتعاون املكتبة مع فروعها األخرى عرب الشبكات االجتماعية-
 ماعية؟عرب الشبكات االجت (هي عملية وضع املعرفة ضمن نسق تنظيمي معني) تنظيم املعرفةكيف يتم  .45
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   حتدد مسؤوليات كل عضو يف الشبكة-
   تواجه مشاكل يف تنظيم املعرفة عرب الشبكات االجتماعية-
 ات؟عرب الشبك إتاحة املعرفة لآلخرين وتبادل اآلراء ووجهات النظر حوهلا() مشاركة املعرفةكيف تتم  .68

 ال نعم العبارة
   االجتماعية  الشبكات عرب زمالئك مع عالقات تكوين يف سهولة جتد-
    تشارك املوظفني بأفكارك الضمنية عرب الشبكة-
   بينهم فيما املعارف مشاركة على املوظفني املكتبة حتفز-
   العمل يف زمالئك من أفكارك سرقة ختشى -
   اجملموعة بأهنم سيستخدمون املعلومات بأمانةتثق يف أفراد -
   تستخدم اإلشارات عند مشاركة منشوراتك-
   تبةباملك اخلاصة االجتماعية الشبكة عرب منشورات مبشاركة للمستفيدين تسمح -
   وتفاعالهتم املستفيدين تعليقات وحتليل قراءة على حترص -
   املستفيدينتقوم بالرد على مجيع استفسارات -
 عرب الشبكات؟ (عملية حتويل املعرفة إىل عمليات تنفيذية بتوظيفها يف جماالت معينة) تطبيق املعرفةكيف يتم  .64

 ال نعم العبارة



 

 - 2 - 

   باملكتبة ةاالجتماعي املعرفة إدارة اسرتاتيجية لتطوير املستفيدين اقرتاحات تستخدم -
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   تستخدم املكتبة املعارف املوجودة عرب الشبكات االجتماعية كوسيلة للتحسني والتطوير-

 الثالث: قياس إدارة المعرفة عبر الشبكات االجتماعية رالمحو 
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Abstract: 

The study dealt with one of the modern concepts of social knowledge 

management, which has become one of the most important topics of the era, 

especially in light of the prevailing technological momentum, and the phenomenon 

of social communication between individuals and institutions. This study aims at 

highlighting the relationship between knowledge management and social networks 

on the one hand, and how the main libraries of public knowledge on these platforms 

can be adopted in the field of knowledge management, while focusing on studying 

the strategic aspect that includes long-term plans and effective implementation. 

We have addressed this subject in two ways. The theoretical aspect and the 

studies that we have summarized are summarized in two main axes. The first axis 

includes a general introduction on public libraries in Algeria. The second axis 

involves the management of knowledge through social networks. And the practical 

aspect we have devoted to presenting the course of the field study based on the 

descriptive approach that helps to collect information directly from reality, and the 

method of analyzing the content based on research in the pages of the main libraries 

of the public libraries of the states of Tabessa, Constantine and Skikda. 

Finally, we came to a set of conclusions and suggestions that the Department 

of Social Knowledge is concerned with extracting, organizing and sharing 

knowledge from employees through a social communication tool in order to 

exchange ideas and ideas about them. However, their implementation requires a 

clear-cut strategy that sets out long-term goals, provides infrastructure and unifies 

the staff's efforts to implement this strategy, and demonstrates the roles and 

responsibilities of each individual to avoid overlapping responsibilities. It is 

necessary to provide a periodic assessment mechanism that can measure the facts of 

the situation and identify the problems and difficulties, if any, in order to ensure the 

achievement of its objectives and success. 

key words: 

Public reading libraries, knowledge management, social networks, social knowledge 

management, knowledge sharing. 

  



 

 

 الملخص:

تناولت الدراسة أحد املفاهيم احلديثة املتمثلة يف إدارة املعرفة االجتماعية اليت أصبحت من أهم مواضيع العصر 
دف هذه هتو  راد واملؤسسات.بني األفخاصة يف ظل الزخم التكنولوجي السائد، وشيوع ظاهرة التواصل االجتماعي 

سية والشبكات االجتماعية من جهة، وكيفية تبين املكتبات الرئيإىل إبراز العالقة القائمة بني إدارة املعرفة الدراسة 
جي الذي ، مع الرتكيز على دراسة اجلانب االسرتاتيمن جهة أخرىهلذه املنصات يف جمال إدارة املعرفة للمطالعة العمومية 

 اخلطط بعيدة املدى والتنفيذ الفعال.يشمل 

وما توصلت إليه الدراسات من معلومات خلصناها يف قد عاجلنا هذا املوضوع من جانبني، اجلانب النظري ل 
دارة املعرفة يف اجلزائر، بينما ضم احملور الثاين إحول املكتبات العامة  اعام حمورين رئيسيني، تضمن احملور األول مدخال

الوصفي الذي  املعتمدة على املنهجريات الدراسة امليدانية واجلانب التطبيقي الذي خصصناه لعرض جم .عرب الشبكات
الرئيسية  تيساعد على مجع املعلومات من الواقع مباشرة، ومنهج حتليل احملتوى القائم على البحث يف صفحات املكتبا

 ، وسكيكدة.مطالعة العمومية لواليات تبسة، قسنطينةلل

تخراج املعارف تفيد بأن إدارة املعرفة االجتماعية هتتم باستوصلنا إىل جمموعة من النتائج واالقرتاحات،  األخريويف 
ألفكار تبادل اآلراء وام أحد أدوات التواصل االجتماعي، من أجل املوظفني وتنظيمها ومشاركتها باستخدامن عقول 

 أن تنفيذها املكتبة بصفة عامة واملوظفني بصفة خاصة، إال تطبيقها يف جماالت خمتلفة منها تطوير آداء ةومن مثحوهلا 
لتحتية وتوحيد األهداف بعيدة املدى إضافة إىل توفري البىن احيتاج إىل رسم اسرتاتيجية واضحة املعامل تنطلق من حتديد 

وليات، وتبيان أدوار ومسؤوليات كل فرد فيها لتفادي تداخل املسؤ جهود املوظفني من أجل تطبيق هذه االسرتاتيجية، 
 اضمان ،ن وجدتإ يستطيع قياس معطيات الواقع وحتديد املشاكل والصعوباتوطبعا ال بد من توفري جهاز تقييم دوري 

 .تحقيق أهدافها وجناحهال
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