
 

 

 دور اختصاصي مراكز مصادر التعلم يف تطبيق إدارة املعرفة داخل اجلامعات
 اخلاصة بدولة الكويت: دراسة ميدانية

 

 ياسر حممد حممد الصاويد. 

 أستاذ املكتبات وتكنولوجيا املعلومات املساعد

 

 مستخلص
الذي  وتبيان الدور جامعيةتهدف الدراسة إلى إبراز أهمية إدارة المعرفة في المؤسسة ال

إلى تركيز  سعي الباحثحيث  اختصاصي مراكز مصادر التعلم في ذلك،ؤديه يمكن أن ي
الدور التربوي والتعليمي والتكنولوجي واإلرشادي الختصاصي مراكز مصادر التعلم في العديد 
من الجامعات الخاصة بدولة الكويت، حيث شملت الدراسة كًّلا من )الجامعة العربية 

الخليج للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة األمريكية في الكويت، وكلية بوكسهل  المفتوحة، وجامعة
من خًّلل التركيز على تحليل الدور  الكويت، وجامعة الشرق األوسط األمريكية(، وذلك

المعرفي لًّلختصاصي داخل المجتمع الجامعي، حيث حرص الباحث من خًّلل محاور 
دراك مرتكزات مراكز مصادر التعلم الدراسة استعراض محاور إدارة المعرفة ال جامعية، وا 

ووظائف ومهام اختصاصي مراكز مصادر التعلم، ومن خًّلل تطبيق منهج الدراسة الميدانية 
شملت عينة  كأداة بحث أساسية لجمع البيانات سعي الباحث من خًّللها إلى تصميم استبانة

ت الخاصة بدولة عضًوا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعا 50طالب، و 200بلغت 
أكدت صحة الفرضيات  التي نتائجال إلى العديد منالدراسة  توصلت، حيث الكويت

 ءاتالكفا التي تؤدي إلى تنمية توصياتالتي أتاحت للباحث اعتماد العديد من الو  ،المطروحة
والخصائص التي يجب توفرها في اختصاصي مراكز مصادر التعلم لكي يتمكن من إرساء 

 جامعية.ة بالمؤسسة الإدارة المعرف
 الكلمات الدالة

اختصاصييييي مراكييييز مصييييادر الييييتعلم، مراكييييز مصييييادر الييييتعلم، تكنولوجيييييا المعلومييييات، 
 الجامعات الخاصة في الكويت، إدارة المعرفة في الجامعات، مجتمع المعرفة الجامعي.
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 :مقـــدمة
تمكنها من البقاء التي وسائل العديد من الإلى  تاج المؤسسات الجامعيةتح

استراتيجية ال يتحقق إال بتبني  واالستمرارية في تحقيق نشاطها وتطويره وتحسين أدائها، وهذا
أهم الوسائل المستخدمة لزيادة كفاءة المؤسسات  ىحدد إالتي تعو دارة المعرفة شاملة إل

وتطوير قدرتها اإلبداعية خاصة في ظل زيادة مهامها وأنشطتها التي تعتمد بصفة أساسية 
 (.2007)عبد الهادي،  على المعرفة

فريق إدارة  لم أحد أهم مكوناتدر التعمراكز مصا من خًّلل ذلك يعد اختصاصي
في تحويل المعارف الضمنية إلى صريحة  المساهمة لما له من قدرة على بالجامعة المعرفة

لعناصر األساسية ليتمكن من إدارتها والتحكم فيها، وذلك لن يتحقق إال من خًّلل فهمه ل
لعناصر تقاسم الو  تشاركالتمكنه من قيادة عملية  ذلك من خًّلل، وكلمكونات إدارة المعرفة

في اتخاذ القرارات  الجامعية ترشيد المؤسسة اشأنه المتراكمة لديه، والتي من المعرفة والخبرة
 (.2015)الكميشي،  السليمة وتحقيق التغير وتحسين نوعية أدائها

لجامعات واقع ومكانة إدارة المعرفة با سعى الباحث إلى إدراك دراسةفمن خًّلل هذه ال
براز ولة الكويتالخاصة بد األدوار التي يقوم بها اختصاصي مراكز مصادر  العديد من، وا 

توضيح أهم المهارات التي يجب أن  ذلك إلىإدارة المعرفة، وك محاور التعلم في سبيل إرساء
 يتمتع بها للقيام بهذه العملية.

 :للدراسة نظريال اإلطارالمحور األول:  
 مصطلحات الدراسة.

 وخزن وتحويل وتصنيف نشاءجموعة العمليات المطورة في المنظمة إلم إدارة المعرفة: -1
إذا اكتشفت  رأس مال فكري وقيمة مضافة، وال تعد كذلك إال وهي، المعرفة ونشر وتقاسم

َلتواستثمرت من المؤسسة،  )الجنابي  إلى قيمة لخلق الثروة من خًّلل التطبيق وُحوِّ
2012.) 

يهتم بإعداد وتجهيز  عالي الكفاءة والتدريب متخصص مراكز مصادر التعلم: اختصاصي -2
العاملين  الجامعية، وبالتالي فهو إحدى فئات المعلومات في مجال من مجاالت المعرفة

بأعمال تتعلق بتحليل نظم المعلومات ودراستها  الذين يقومونفي حقل المعلوماتية 
هذه النظم كما يشمل على  كنولوجييقومون باإلشراف الفني والتكما وتصميمها وتنفيذها، 

 (،Mendes, 2015) الفئات التي تعمل ما بين مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية
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مهارات عالية  هبناء على طلب المستفيد واقتراح مصادر المعلومات لمن يحتاجها ولدي
 ،في مصادر المعلومات ونظم فهرستها وتصنيفها وتكيفها واستخًّلصها ونظم استرجاعها

المعلوماتية في األقسام األكاديمية  يالمختلفة ومدرس مصادر التعلمشمل إدارة مراكز كما ي
 (.2012مراكز مصادر التعلم )بن عيسى، التي تقدم برامج تأهيل اختصاصي 

 وأهميتها: الدراســة مشكلة
القدرة على اللحاق بأحدث  جامعية أن لهاإن من أهم مقومات نجاح المؤسسات ال

يشهدها عصر الثورة التكنولوجية والمعلوماتية نتيجة التطور الهائل الذي طرأ  المتغيرات التي
، وهنا يبرز دور اختصاصي مراكز مصادر (2009)البطانية،  على تكنولوجيا االتصاالت

تاحتها لجميع   جامعيةالمؤسسة ال منتسبيالتعلم الذي يعمل على توفير المعلومات وا 
ومن هنا تأتي أهمية الدراسة من  طبيقه إلدارة المعرفة،والمستفيدين من خارجها من خًّلل ت

 حيث النقاط اآلتية:
وعضو هيئة  المناسبة التي تمكن الطالب البيئة بالجامعة يوفر مركز مصادر التعلم -

 .للتعلم وعديدة من استخدام مصادر متنوعة التدريس

مما  جامعةدراسية بالال ساعاتعن ال نموذج مختلف دائما على تقديم المركز حرصي -
ثارة اهتمامهم   بشكل كبير. يساعد في جذب الطًّلب وا 

اقتصاديا يوفر في النفقات الًّلزمة  بديًّل سعى مركز مصادر التعلم على أن يكوني -
 المتجددة والحديثة. بالتقنيات التعليمية قاعات الدراسيةلتجهيز ال

ا يسهل الوصول المصادر التعليمية وتصنيفها بم في تنظيم المركز بشكل دائم يساعد -
 واسترجاعها بشكل سريع ومباشر من قبل المستفيدين. إليها

الدراسي التقليدي وذلك  كسر الجمود في الجدوليعد مركز مصادر التعلم نموذجا فعاال ل -
 تلقي التعلم إلى داخل مركز مصادر التعلم.بتغيير مكان 

صي مراكز اختصاكيف يساهم  التالي:  الرئيس ومن هنا يمكننا طرح التساؤل
     ؟الجامعات الخاصة بدولة الكويتفي تطبيق إدارة المعرفة ب مصادر التعلم

التي تعد محورا  طرح التساؤالت التالية للباحثيمكن  السابقة ومن خًّلل اإلشكالية
 نحوعلى ال يمكن صياغتهاالتي رئيسا يسعى لإلجابة عليه وتفسيره خًّلل نتائج الدراسة، و 

 التالي:
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 ؟مراكز مصادر التعلم بالجامعات الخاصة بدولة الكويتإدارة المعرفة بهو واقع  ما .1
دعم إدارة المعرفة داخل الجامعات كيف يساهم اختصاصي مراكز مصادر التعلم في  .2

 ؟الخاصة بدولة الكويت
ما هي المهام الرئيسة الختصاصي مراكز مصادر التعلم داخل الجامعات الخاصة بدولة  .3

 الكويت؟
ارات التي تتوافر لدى اختصاصي مراكز مصادر التعلم لتطبيق إدارة هي أهم المه ما .4

 ؟الجامعيةالمعرفة 

ما هي أهم األدوات التكنولوجية التي يستخدمها اختصاصي مراكز مصادر التعلم نحو  .5
 سعيه إلرساء معايير إدارة المعرفة الجامعية؟

 

 

 :فرضيـات الدراســـة
امعية أحد األسس االستراتيجية التي تعتمد عليها الج إدارة المعرفةعد ت :الفرضية األولى

 تقدمها التعليمي.في  الجامعات الخاصة في دولة الكويت
اكز مصادر التعلم بالجامعات الخاصة في دولة : يساهم اختصاصي مر الفرضية الثانية

 .لمعرفة الجامعية لمنتسبي الجامعات الخاصة بدولة الكويتا إرساءفي  الكويت
بالجامعات الخاصة في دولة  يتمتع اختصاصي مراكز مصادر التعلم :ثةالفرضية الثال
وقدرات تكنولوجية للتعامل مع أدوات تكنولوجيا المعلومات المتوفرة بمهارات  الكويت

 .داخل الجامعات الخاصة في دولة الكويت

 أدبيات الدراسة )الدراسات السابقة(:
مراكز ها تحت عنوان "دور ( والتي قدم2013: دراسة )محمد، الدراسة األولى

بمقدمة  "، حيث استهل الباحث دراستهممصادر التعلم الجامعية في الجودة الشاملة في التعلي
لتعرف على دور مراكز من أجل اهدافه أسئلته و أهميته و أمنهجية بين فيها مشكلة البحث و 

همية ودور أ الكشف عن إضافة إلى ،مصادر التعلم وعًّلقتها بالجودة الشاملة في التعليم
مراكز  ؤديهن تأيمكن  يبراز الدور الذا  مراكز مصادر التعلم في تطوير العملية التعليمية، و 

ن الجودة الشاملة تكاد أتتمثل مشكلة البحث في حيث   ة،مصادر التعلم في الجودة الشامل
 لى إهمال مؤسسات مصادر التعلمإ، إضافة ةفي المراحل التعليمية بصفة عام ةتكون غائب

الباحث المنهج الوصفي التحليلي  طبق حيث عامًّل مؤثرا في الحياة الجامعية،ضحت أ يالت
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، وقد دوات االستبانة والمقابلةواستخدم من األ للدراسة البحثية، ةكثر مًّلئمأعلى اعتباره 
فاعل  ورً ن مراكز مصادر التعلم لها دأ كان أهمهالى العديد من النتائج إتوصل الباحث 

همية أنشر الوعي بدور و بصى الباحث ، كما أو ى في تطوير العملية التعليميةهمية قصو أو 
نشا  ي.ها في كل مراحل التعليم العام والجامعئمراكز مصادر التعلم وا 

دور اختصاصي " تحت عنوان ،(2009 )وديعة، قامت بها الباحثة: الدراسة الثانية
حيث هدفت الدراسة للتعرف على  ،"المعلومات في إدارة المعرفة داخل المكتبات الجامعية

، الجزائر، قسنطينة -طبيعة الموارد البشرية والكفاءات المتوفرة بمكتبات جامعة منتوري
دارة المعرفة، وتحديد المؤهًّلت الواجب توفرها بين هذه الموارد من إلالًّلزمة إلنشاء نظام و 

المعلومات يدركون  يولقد توصلت الدراسة إلى أن اختصاصي ،أجل تطبيق إدارة المعرفة
أهمية المعرفة تجاه المكتبات، فهم المسؤولون األوائل عن تحقيق أهداف المكتبة بأكبر قدر 

القرارات المناسبة من خًّلل تحديد المشكلة وتحليلها، إضافة إلى تنفيذ  واتخاذمن الكفاءة 
ستمر بطريقة صحيحة وسليمة ومن ثم فهو مطالب بالتحديث الم إليهم المهام الموكلة

 ة،تكنولوجيا المعلومات من أجل تخزين وتبادل المعرفما يلزم من أدوات لمعارفه، واستغًّلل 
وأوصت الدراسة بوضع استراتيجية واضحة لتفادي الصعوبات التي تحول دون إنشاء نظام 

 دريبضرورة تطوير كفاءات األفراد من خًّلل الت ذلكالمعرفة في المكتبات عينة الدراسة، وك
 لهم. المستمر

اختصاصيو " تحت عنوان(، 2015)الكميشي، قامت بها الدكتورة   :ثالثةالدراسة ال
، ولقد هدفت الدراسة إلى االهتمام برأس المال الفكري "المعلومات ودورهم في إدارة المعرفة

للمساهمة في تطوير المؤسسات، كما أن عمليات التطوير التنظيمي ورفع مستويات األداء 
 ولقد توصلت الدراسة إلى: ،األولى بالعنصر البشري والرفع من كفاءتهتهتم بالدرجة 

 االهتمام بالموارد البشرية في المكتبات تعتبر الهدف الحقيقي إلدارة المعرفة في المكتبات. -
 تساهم إدارة المعرفة في استثمار رأس المال الفكري للمؤسسة. -
بر  -  از القدرات اإلبداعية.تساهم إدارة المعرفة في تحفيز المؤسسات لتشجيع وا 
معالجة المعرفة بل األهم هو خلق في مهمة اختصاصي مراكز مصادر التعلم ليست فقط  -

 .المعرفة، كما يعد المورد البشري أحد المكونات األساسية إلدارة المعرفة
رؤية مستقبلية لدور " تحت عنوان(، 2004)رزوقي، قامت بها الدكتورة   :رابعةالدراسة ال
الدراسة للتعريف بالمعرفة المطلوب  "، حيث هدفتلمعلومات في إدارة المعرفةا اختصاصي
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إدارتها وأنواعها، كما تبين عمليات إدارة المعرفة ومراحل تنفيذها من أجل استشراف الدور 
المفروض تأديته من قبل اختصاصي المعلومات والمهارات المطلوب اكتسابها للعمل ضمن 

 فريق إدارة المعرفة.
 :ة الدراسة، وجمهور العينةمنهجي

ميدانية، مستعينا دراسة الالمنهج اعتمد الباحث من خًّلل هذه الدراسة على تطبيق 
بأداة جمع البيانات الرئيسة )االستبانة(، والتي من خًّللها سعى الباحث إلى طرح أسئلة 
محددة لتحقيق تساؤالت وفرضيات الدراسة، وذلك من خًّلل عينة عشوائية طبقية من 

 50طالب(، ومن أعضاء هيئة التدريس بلغ مجموعهم ) 200لطًّلب بلغ مجموعها )ا
عضًوا( في كل من الجامعات الخاصة في دولة الكويت والتي شملت: جامعة الخليج للعلوم 

وكلية بوكسهل  ،والتكنولوجيا، والجامعة العربية المفتوحة، والجامعة األمريكية في الكويت
وذلك من أجل الوقوف على واقع إدارة المعرفة  وسط األمريكية،الكويت، وجامعة الشرق األ

دراك، و جامعات الخاصةبال اختصاصي مراكز مصادر التعلم، وما مدى  ؤديهالدور الذي ي ا 
  جامعة.مساهمته في تطبيقها بال

  
 المحور الثاني: الجامعات الخاصة في دولة الكويت.

 (.2018ويت )الكويت. األمانة، األمانة العامة للجامعات الخاصة في دولة الك
مجلس الجامعات الخاصة مؤسسة حكومية تعمل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية 

أعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص في التعليم العالي ممن ليس لهم أية مساهمة  ثمانية
قرار من ب وُيَعيَّنونمباشرة أو غير مباشرة بأية مؤسسة تعليمية خاصة طوال مدة عضويتهم، 

 .مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لمدة ثًّلث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى

جراءات الترخيص بإنشاء المنشآت  يختص مجلس الجامعات الخاصة بكل ما يتعلق بقواعد وا 
 :وله على وجه الخصوص ما يلي ،التعليمية الخاصة

 .النظر في طلبات إنشاء المنشآت التعليمية الخاصة -

د متطلبات االعتماد األكاديمي للمنشآت التعليمية الخاصة واعتماد برامجها ومراجعة تحدي -
 .أدائها للتحقق من التزامها بما ورد في مرسوم إنشائها

اعتماد المعايير والشروط الواجب توافرها في البرامج الدراسية في المنشآت التعليمية  -
عادة النظر في هذه الشروط والمعايير  .الخاصة وا 



  ياسر حممد حممد الصاوىد. 

 -135- 

عتماد الشهادات الصادرة من المنشآت التعليمية الخاصة ومعادلتها وفقا للقواعد ا -
 .واإلجراءات المقررة لذلك

 .النظر في إلغاء أو وقف نشاط أو دمج المنشآت التعليمية الخاصة -

 :جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

بشكل  ِمَدتُاْعتُ هي أول جامعة خاصة ، GUST  جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
، تأسست الجامعة في الخاصة بها من أهم المعالم التعليمية دالكويت، وتع دولة رسمي في

س األمريكية مما يعطيها الحق لتسمح يبالتعاون مع جامعة ميزوري سانت لو  2002عام 
لطًّلبها بالتسجيل المزدوج مع الجامعة التي تعتبر من أعرق الجامعات األمريكية، كما أنها 

 دولية في العالم لكليات إدارة األعمال ادالتي تعتبر أعلى جهة اعتم AACSB دة منمعتم
 .(2018)جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، 

التابع لوزارة التعليم  PUC معتمدة من قبل مجلس الجامعات الخاصة GUSTجامعة 
مي لبرامج اللغة معتمدة من قبل هيئة االعتماد األكادي، كما تعد الكويت دولة العالي في
معتمدة ، والتي تعد وهي هيئة معترف بها من قبل وزارة التعليم األمريكية،  CEA اإلنجليزية

معتمدة من  ، كما أنهاABET  من قبل هيئة االعتماد األكاديمي األمريكية للهندسة والتقنية
 . AACSB قبل هيئة االعتماد األكاديمي الدولي لبرامج كليات إدارة األعمال

اآلتية: علوم الكمبيوتر، واللغة اإلنجليزية، والعلوم اإلنسانية  التخصصاتضم الجامعة ت
 واالجتماعية، واالتصال الجماهيري، والرياضيات والعلوم التطبيقية، وكلية إدارة األعمال. 

 :الجامعة األمريكية في الكويت

بعد صدور قانون الجامعات  ،م 2004 عامفي الجامعة األمريكية في الكويت  تئأنش
العديد من  ، ولهاوهي جامعة معتمدة ومرخصة من مجلس الجامعات الخاصة ،الخاصة

أهمها كلية دارتموث في هانوفر،  الشراكات التعليمية واالتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات
بين جميع جامعات  الحادية عشرةوالتي تحتل المرتبة  ،دة(نيو هامبشاير )الواليات المتح

بين جميع الجامعات حول العالم  الخامسة والثمانينالواليات المتحدة األمريكية والمرتبة 
ربع كليات أ الجامعة األمريكية في الكويت وتحوي ، Top Universities حسب تصنيف

 ،كلية الفنونو ة الهندسة وعلوم الكمبيوتر، كليو كلية العلوم اإلدارية واالقتصاد،  :علمية هي
 .(2018)الجامعة األمريكية في الكويت،  وكلية العلوم االجتماعية

 :فرع دولة الكويت –الجامعة العربية المفتوحة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
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هي جامعة عربية إقليمية غير ربحية تتبنى نظام التعليم المفتوح الذي يتميز بالمرونة 
ظروف الطلبة وقدراتهم، أنشئت الجامعة من خًّلل برنامج من حيث مًّلئمة عملية التعلم مع 

لتترجم على أرض  2002الخليج العربي للتنمية )أجفند(، وتطورت تلك المبادرة في عام 
الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة التي انطلقت بتعاون مشترك مع 

 الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.
معة العربية المفتوحة اتفاقية شراكة تتيح للجامعة الحق باستخدام وتوفير عقدت الجا

الموارد التعليمية والمواد العلمية والحقائب الدراسية التي تشتمل على الموارد السمعية 
والبصرية ويتبع ذلك بطبيعة الحال التزام متواصل من الجامعة العربية المفتوحة بمعايير 

مثل هذه المعايير لدى مؤسسة الجودة البريطانية، وتقديم التقارير الجودة، خاصة ما تمليه 
السنوية التي تدل على االلتزام بهذه المعايير إلى مركز الشمولية والشراكة التعاونية بالجامعة 

 Centre for Inclusion and Collaborative Partnershipsالمفتوحة بالمملكة المتحدة 

CICP إلى تأكيد التعاون بين المؤسستين في عدة مجاالت منها طرح ، وقد مهد هذا االتفاق
المملكة المتحدة حيث ُاتُِّفَق مع  -وترخيص البرامج الدراسية المستمدة من الجامعة المفتوحة 

المملكة المتحدة على طرح ثًّلثة برامج دراسية مستمدة من برامجها على  –الجامعة المفتوحة 
وفقا لآلتي: بكالوريوس اللغة اإلنجليزية وآدابها، وبكالوريوس مستوى الدرجة الجامعية األولى 

تقنيات المعلومات والحوسبة، وبكالوريوس إدارة األعمال )الجامعة العربية المفتوحة، 
2018.) 

 المبحث الرابع: كلية بوكسهل الكويت للبنات:
خاصة  ستراليا وهيأ هي فرع معتمد من كلية بوكسهل في كلية بوكسهل الكويت

م في كلية بوكسهل الكويت مسجًّلت في الكلية األ وتعتبر الطالبات المسجًّلت في لبنات،ل
التي تدرس في الكويت هي ذات البرامج التي تدرس في  ن المناهج والبرامجأكما  ،سترالياأ
الطفيفة التي ال تمس البرامج ذاتها بل تجعلها مًّلئمة  بعض التعديًّلت إدخالستراليا مع أ

 .لكويتيلسوق العمل ا
سترالي وهو نظام تعليمي مرن كاديمية لكلية بوكسهل نظام الجودة األتتبع الهيئة األ

 ن هذا المنهج قائم على اكتساب الكفاءات المطلوبة في سوق العمل، فالكليةأحيث  من

 ن الدراسة ال تقتصر على تقديم الحصص الدراسيةإساليب مختلفة بحيث أتستخدم 

لدى كلية بوكسهل ، و لى خوض تجربة التعليم في بيئة عمليةإك والمعلومات بل تتعدى ذل
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تكنولوجيا و عمال مصرفية، وأالتسويق، و  دارة األعمال،إدبلوم في  برامج دراسية متعددة مثل
)كلية بوكسهل الكويت  والتصميم الداخلي فنون الجرافيك، والديكورو المعلومات واالتصاالت، 

 .(2018للبنات، 
 معة الشرق األوسط األمريكية: جاالمبحث الخامس

، 2008في عام ”  AUM” تأسست جامعة الشرق األوسط األمريكية في الكويت 
، والدراسات العليا، وقد ُأْنِشَئت الجامعة لكي تكون بيئة البكالوريوسوتقدم كًّل من درجات 

 4747بلغ عدد طًّلب هذه الجامعة في الوقت الحالي حوالي أكاديمية جاذبة للطًّلب، وي
طالًبا، ُيَدرَّس لهم مناهج أكاديمية مقدمة بدقة، لتعكس فلسفة الجامعة التعليمية، وتحتوي 
الجامعة على عدة تخصصات وهي: الهندسة بفروعها مثل الهندسة الصناعية، والهندسة 

الكيميائية، وهندسة الكمبيوتر، وكذلك التمويل، الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، والهندسة 
دارة األعمال )جامعة  دارة نظم المعلومات، وا  دارة الموارد البشرية، وا  والمحاسبة، والتسويق، وا 

 (.2018الشرق األوسط األمريكية في الكويت، 
 :إدارة المعرفة في الجامعات المحور الثالث:

 في الجامعات: المعرفة إدارةمفهوم  -1
مجتمع المعرفة هو ذلك المجتمع الذي يحسن استعمال المعرفة في تسيير أموره يعد 

وفي اتخاذ القرارات السليمة، كما أنه ذلك المجتمع الذي ينتج المعلومة لمعرفة خلفيات وأبعاد 
 (.2009)نور الدين،  األمور بمختلف أنواعها
على  المعرفية المعرفة في قلب المعادالت يجعل في الجامعات فمجتمع المعرفة

يشكل نقلة نوعية تجعل من المعرفة أساسا للتقدم في المجتمع كما اختًّلف أنواعها، 
 أساسي في اإلبداع الفكري والمعرفي والمادي. عاملالمعرفي، ويضع اإلنسان ك

 (.Xu, 2016) :بناء على ذلك تعتمد إدارة المعرفة على األسس اآلتيةو 
 .تكنولوجية واالجتماعيةتوافر البنى األساسية الفنية وال -
العمل على كثافة استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصال في أي من أرجاء الكيان  -

 .المؤسسي

 :مجتمع المعرفةل الرئيسة بعاداأل -2
ومن أهم هذه  أبعادا مختلفة ومتشابكة يملك يمكن التأكيد على أن مجتمع المعرفة

 (.Vicky, 2017) األبعاد:

https://www.almrsal.com/post/512007
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حيث تعد المعلومات في مجتمع المعرفة هي السلعة أو الخدمة الرئيسة : اديالبعد االقتص -
 والمصدر األساسي للقيمة المضافة.

إن مجتمع المعرفة يعني انتشار وسيادة تكنولوجيا المعلومات : حيث البعد التكنولوجي -
ع موتطبيقها في مختلف مجاالت الحياة، مع االهتمام بالوسائط اإلعًّلمية والمعلوماتية 

 توفير البنية الًّلزمة من وسائل اتصال وتكنولوجيا االتصاالت.
يعني مجتمع المعرفة سيادة درجة معينة من الثقافة المعلوماتية : حيث البعد االجتماعي -

في المجتمع وزيادة مستوى الوعي بتكنولوجيا المعلومات وأهمية المعلومات، ودورها في 
 الحياة اليومية للبشر.

يعني مجتمع المعرفة إعطاء أهمية للمعلومات والمعرفة واالهتمام حيث : البعد الثقافي -
بالقدرات اإلبداعية لألشخاص وتوفير إمكانية حرية التفكير واإلبداع والعدالة في توزيع 

 ع.العلم والمعرفة والخدمات بين الطبقات المختلفة في المجتم

اتخاذ القرارات بطريقة  في الجميعيعني مجتمع المعرفة إشراك : حيث البعد السياسي -
 رشيدة وعقًّلنية أي مبنية على استعمال المعلومات، مع توسيع حرية تداول المعلومات.

 مع أفراد اإلجراءات التشريعيةحيث يكون لزاما على المؤسسة التقيد ب :البعد التشريعي -
 مجتمع المعرفة. داخلوالمؤسسات األخرى  المجتمع

 :مجتمع المعرفة مكونات  -1
 والمستمر:م الدائم االلتزا -

يرتبط نجاح مجتمع المعرفة بمدى التزام اإلدارة العليا بدعمه، على أن تكون جهود 
ومن الضروري أن يكون التزام اإلدارة ثنائي الجانب، ، تلك اإلدارة متعمقة في كامل المؤسسة

فيجب أوال أن يكون، إداريو المستوى األعلى نموذجيين في أدوارهم بحيث يتقاسمون 
 ,Dee) يستخدمون المعرفة بأنفسهم، باعتبار ذلك أفضل سبيل للنهوض بمجتمع المعرفةو 

2017.) 
 دعم الممارسات المعرفية: -

همة إلدارة المعرفة، ففي الواقع إن محد الممكنات الأهي  دعم الممارسات المعرفية
ن عًّلقة إقدرا كبيرا من المعرفة التي تمتلكها مؤسسة ما يتعلق بالعاملين داخلها، حيث 

اإلدارة بالعاملين داخلها، تعمل على رسم عًّلقات وتثبيت الممارسة اإلدارية الرئيسية التي 
تمكن من إدارة هذا النمط من المعرفة، إذ تقتضي إقامة عًّلقة مترابطة مع العاملين، من 
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)حسن،  زيادة التفاعل المؤسسي ونتائجه التي تنعكس باإليجاب حتما على الكيان المؤسسي
2013.) 

 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تطبيق أدوات -
تحتاج إدارة المعرفة إلى تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بغية تحسين إنشاء 

حيث إن تكنولوجيا االتصال  (،2010)العمري،  المعرفة وتنظيمها وتقاسمها، وتطبيقها
معرفة ال يمكن تنفيذه بالكامل إال والمعلومات هي ممكنات مناسبة، بمعنى أن مفهوم إدارة ال

عندما تكون تكنولوجيا المعلومات واالتصال متوافرة، وتعد حلول إدارة المعرفة التي تدار 
بواسطة إنشاء بنية أساسية  ُتَدعَّمبد وأن  داخل مجتمع المعرفة، والتي تنظم وتدير المعرفة، ال

 (.Al Enezi, 2017) لًّلتصاالت
  :ملينللعا ةثقافة المعرف دعم -

يتوقف تقدم مجتمع المعرفة، على العاملين في المؤسسة وليس على التكنولوجيا فقط، 
دارة وتنفيذ تكنولوجيا جديدة دائما يقوم على  حيث يتوقف التقدم والنجاح على حسن اختيار وا 
إدارتها هؤالء العاملون، حيث إن قسما كبيرا من المعرفة المؤسسية موجود في أذهان 

 ها وتنظيمها ونشرها وتقاسمهائالمؤسسة، فهم حملة المعرفة ومهمون في إنشا العاملين في
 .(263، ص2000)ديرتوزوس،

 :الدوري للمعرفة تقييمال  -
قيمة الممتلكات المعرفية ممكنا أساسيا في مجتمع المعرفة،  يقيميمثل النظام الذي 

والمهارات الفنية جميعها  ينمستفيدحيث إن المعرفة وتطبيق الخبرات والتقنية والعًّلقات بين ال
فتصبح المعرفة موردا لها يتعين اإلفادة منها، ويعكس لنا هذا  ،للمؤسسة افكريا  تشكل رأسماالً 

سيما عندما تكون المعرفة ضمنية ويصنعها  ال ،المفهوم تمثل القوة على اتخاذ القرار والعمل
دارة موارد المعرفة تعنى التنسيق بين األشخاص ال ذين يوجدون المعرفة ويتقاسمونها البشر، وا 

 .(278-275، ص2004)رزوقي،  وينظمونها ويطبقونها
 مراحل ومكونات دورة المعرفة:   -2
 :المعرفة نشاءإ -

لها صفة  إن عملية إنشاء المعرفة في إحدى المؤسسات هي عملية دورية
فتتحول تلك ، وتبدأ الدورة عندما تنقل المعرفة من عضو في المؤسسة إلى آخر، االستمرارية

المعرفة من ضمنية إلى صريحة، ثم تمرر هذه المعرفة الصريحة إلى عضو آخر، يجب 
، عليه أن يحولها إلى معرفة ضمنية، أي أن يعطيها صفة ذاتية قبل أن يبدأ في استخدامها
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ويتطلب إنشاء المعرفة إبداعا، يحتاج ذاته إلى أن يدار، فاإلبداع هو نصير قوي لمؤسسات 
 (.Dee, 2017) سعيها لتحقيق إنتاجية أعلى وميزة تنافسيةاليوم في 

   :تنظيم المعرفة  -
يوميا أحجاما هائلة من المعلومات، تحتاج إلى تجميعها وتصنيفها  جامعةتستلم ال

وهكذا ، وتفسيرها ونشرها بفاعلية، ثم يجب تنظيم المعلومات المختارة في مجموعات مرتبة
 جامعاتى األسس والتنظيمات الموثقة التي تعتمدها الفإن وضع مجموعات مرتبة تعتمد عل

ما تتضمنه من معرفة ضمنية داخل أذهان موظفيها ضروري  أن في سياستها، عًّلوة على
القيام بإجراء جيد ومعقول لتنظيم تلك المجموعات المرتبة  ت حيث يمكنلتصنيف المعلوما

ات السابقة، وتعميمها على من الدراسات والخبر  Feed Backبمجرد تجميع تغذية راجعة 
، جامعةالمستفيدين وعلى أساس مناسب لقدرات كل منهم وموقعه في التنظيم اإلداري لل

بحيث يظل مساندا للمستفيد أكثر من نموذج معرفي افتراضي دون الرجوع للخبرات السابقة 
 التي مرت بها التنظيمات اإلدارية األخرى.

 
 :المعرفةونشر تقاسم  -

عادة استخدامها في مؤسسة ما، عندما يتبنى مدير المعرفة يحدث تقاسم ال معرفة وا 
مبدأ تقاسم المعرفة في المؤسسة كاملة، ومن وجهة نظر تكنولوجية، فإلى جانب البنية 
األساسية التكنولوجية يمكن تشجيع تقاسم المعرفة واستعمالها عبر تقنيات إدارية مثل التقييم 

 (.Ozkan, 2010) أنماط الحوافز السنوي ألداء المواد البشرية أو
وهذا يعني أن الذين يمتلكون معرفة قيمة أكثر من سواهم يستطيعون تقاسمها مع 
الذين سوف يستفيدون منها أكثر من غيرهم، ويحتاج نشر تلك المعرفة أيضا إلى تحويل 

اري يحتاج والتيسير اإلد، المعرفة الضمنية الشديدة االنفرادية إلى معرفة صريحة أكثر تشاركا
إلى استًّلم القيادة في إنشاء بيئة من التفاهم والتعاون والتعلم وتقوية التقاسم وتعزيزه، حتى 

 (.Dee, 2017) ولو لم تكن نتائجه اإليجابية واضحة بشكل مباشر

 :المعرفة تطبيق -
المؤسسات التي تمتلك أفضل معرفة من تضمن الميزة التنافسية، بل تلك التي ليست 

فة على أحسن وجه لتأمين هذه الميزة، فيجب تطبيق المعرفة كاملة على المعر  طبقت
ها ونشرها ئبد من إجراء جميع عمليات المعرفة السابقة، مثل إنشا األنشطة، ولذلك ال

جهودا كبيرة، لنشر ثقافة  اوتقاسمها، ومن الناحية العملية ينبغي على المديرين أن يبذلو 
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رفة، حيث يجب أن يؤدي تطبيق المعرفة إلى عملية مؤسسية تدعو إلى تطبيق فعال للمع
ن التقييم الناقد لتطبيق المعرفة، يمكن أن يشير إلى أي مبادرة من مبادرات المعرفة  تعلم، وا 

الفجوة بين  زيلالتي تعطي نتائج فعلية، وهذه الدورة المؤلفة من تطبيق المعرفة ونتائجها ت
 امتًّلك المعرفة النظرية وتطبيقها.

 في الجامعات:كز مصادر التعلم امر : الرابع المحور
االجتماعي  رافدا مهما يربط بيئة المؤسسة التعليمية بمحيطها دمركز مصادر التعلم يع

 يتمثل في إتاحة مصادر المعلومات التقليدية وغيركما ويعزز مفاهيم التعليم الحديثة، 

 كل ما يستجد في مجال اإلنتاجطًّلع باالمعلم والمتعلم على  كًّلا من التقليدية وهذا يجعل

وتنظيم وتيسير عملية الوصول لتلك  الفكري، كما يكمن دور مركز مصادر التعلم في إتاحة
 (.Kurymbayev, 2016) المعلومات في أقل وقت ممكن وبأقل جهد

 نه:أوعلى ما سبق يمكن إدراك مفهوم مركز مصادر التعلم على 
مصادر التعلم، يتعامل معها المتعلم وتتيح له أنواعا متعددة من  بيئة تعليمية تحوي"
ثراء معارفه عن طريق التعلم الذاتي فرص  ,Tikhnova" )اكتساب المهارات والخبرات وا 

2016.) 
كما يعرف مركز مصادر التعلم بأنه، "موقع في المؤسسة التعليمية يقدم خدماته 

لم متنوعة مطبوعة وغير ، وتشمل هذه الخدمات توفير مصادر تعليم وتعللطًّلبللمعلمين و 
تاحة للشبكة المعلوماتية، إضافة إلى خدمات أخرى مثل إنتاج  لكترونية، وا  مطبوعة وا 
المصادر والتدريب المهني وغيرها من خًّلل تسهيًّلت مجهزة وعمليات ومعلومات ومهام 
محددة، في ظل توافر اختصاصي مؤهل بهدف توفير بيئة تعليمية غنية بالمصادر المتعددة، 

م الحديثة المعتمدة على دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت توظيف أساليب التعليم والتعلُّ و 
 (.2009)الجابري،  في العملية التعليمية"

ن مركز مصادر التعلم هو ذلك أفإن الباحث يرى  ،وبناء على التعريفات السابقة
عد أساس التعلم في المؤسسة المكان والبيئة التعليمية التي تتمتع بمناخ مناسب للتعلم، وي

التعليمية، بحيث ال يمكن االستغناء عن دوره التعليمي في عصرنا الحديث، ويحتوي على 
وتكون طريق استخدام ، أوعية المعلوماتالعديد من برامج و الالعديد من األدوات واألجهزة و 

خًّلل األقراص تلك األوعية بشكلها التقليدي المطبوع أو من خًّلل شكلها اإللكتروني، من 
المدمجة وقواعد البيانات ومصادر التعلم المتعددة، ويقوم متخصص يتمتع بقدر كبير من 
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 (.2013)مقناني،  التدريب المهني في إدارة واستخدام وتطوير هذه العمليات كافة
 :مكونات مركز مصادر التعلم

خرى تختلف مكونات مركز مصادر التعلم من مؤسسة تعليمية ألخرى ومن دولة أل
وفقا لإلمكانيات المتاحة والمهام المتوقعة من المركز، وتشمل المكونات المادية للمركز 

الوصول إلى مصادر من المكان والتجهيزات التي تساعد الطًّلب وأعضاء هيئة التدريس 
التعلم بسهولة ويسر، وينبغي أن تكون متاحة لًّلستخدام من خًّلل القاعات المخصصة لهذا 

 مركز مصادر التعلم إلى الوحدات اآلتية:الغرض، ويقسم 
 .دارة واإلشراف والمتابعةاإلوحدة  -
 .وحدة االستقبال والتداول -

 .وحدة التجهيز واإلعداد -

 .وحدة مصادر التعلم -

 .وحدة الشبكة المعلوماتية العالمية -

 .وحدة اإلنتاج -

 .وحدة التطوير المهني -

  .وحدة الصيانة والتخزين -
 (:2006)سالمة،  أنشطة مراكز مصادر التعلم

 .بالمناهج الدراسية بهدف إثراء موضوعات المنهج الدراسي : القراءات المرتبطةأوال

 .المرتبطة بالتثقيف والقراءة الحرة : القراءاتثانيا

 .المرتبطة بالواجبات الوظيفية المرتبطة بالمقررات الدراسية : القراءاتثالثا

عداد مجموعات م : تنوع مصادررابعا ن المصادر التي تناسب كل تخصص دراسي، التعلم وا 
السًّلسل المبسطة، وكتب السير والشخصيات،  مثل كتب المعلومات، وكتب

القرائية، وتنمية مهارة البحث عن  والموسوعات المبسطة لتنمية اتجاهات الطًّلب
 .المعلومات

 .لمناقشة الكتب في بيئة ومناخ يتسمان بالتشجيع والتحفيز : توفير الفرصخامسا
أو االستماع إلى التسجيًّلت الصوتية المرتبطة بموضوع مناسب  : مشاهدة األفًّلمسادسا

 .تجميع معلومات وحقائق عن هذا الموضوع لمستوى التًّلميذ بهدف

 .الحاسوب بصورة فردية لتنمية مهارة التعلم الذاتي : استخدام برامجسابعا
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الب الحصول على المعلومة التي مهارات المعلومات بحيث يستطيع الط : التدريب علىثامنا
 .إليها في أسرع وقت وفي أقل مجهود يحتاج

عداد  تاسعا: ممارسة األنشطة المرتبطة بالقراءة المتمثلة في إعداد ألبومات الصور، وا 
عداد البحوث العلمية المجًّلت  .المطبوعة، وا 

ت المعلومات، وفي السمعية والمواد البصرية في تعزيز برنامج مهارا استخدام المواد عاشرا:
 .الدراسية تعزيز المناهج

 :اختصاصي مركز مصادر التعلم
في تحسين أداء العمل والنهوض به،  اكبيرً  اإن الختصاصي مركز مصادر التعلم دورً 

حيث يعد من أهم الركائز األساسية في تنمية المركز والقيام بالدور التربوي والتثقيفي 
 والتعليمي لرواد المركز.

من التحديات للنظم التربوية حول  اعصر المعلومات الذي نعيشه كثيرً حيث فرض 
أبرز هذه التحديات هو إعداد المتعلم القادر على اكتساب المعرفة التي  العالم، ولعل
خًّلل تزويده بالمهارات العقلية والحسية التي تمكنه من التعامل مع المصادر  يحتاجها، من

 (.2012)الجنابي،  المختلفة التعليمية
المدارس التربوية  شك فيه أن مراكز مصادر التعلم هي الصيغة التي اتفقت معظم ومما ال

المهارات التي تمكنه من  أنها األنسب للقيام بهذه المهمة، واألقدر على تزويد المتعلم بهذه
حيث إن مراكز مصادر  .عمله التعرف على المصادر المختلفة للمعلومات وتوظيفها في

مهارات تنظيم  اج إلى مؤهلين يمتلكون كفاءات ومهارات متعددة، ابتداء منالتعلم تحت
بأساليب تقديم  مصادر المعلومات إلى التعامل مع قواعد المعلومات، ومن مهارات تتعلق

مجال  خدمات المعلومات إلى مهارات في مجال تطويرها وتسويقها، ومن كفاءات في
 (.2012)بن عيسى،  تقنيات التعليمالمكتبات إلى كفاءات في مجال التربية و 

 هذه القدرات وهنا يكمن دور اختصاصي مركز مصادر التعلم، والذي يتمثل في بناء

 والمهارات لدى المتعلمين، بحيث نضمن إشراك المتعلم في عملية تعلمه، بل جعله هو محور

التعلم  حيث إن مراكز مصادر التعلم ال تجعل دور اختصاصي مركز مصادر عملية التعلم.
تقليديا في وظيفته، كما هو الحال في مراكز الوسائل السمعية البصرية وهي التي  ادور 

تنحصر وظيفة االختصاصي فيها غالبا في بعض النواحي الفنية مثل توفير وتشغيل أجهزة 
نما تقدم إضافة إلى ذلك خدمات مهمة في مجال التطوير التعليمي  الوسائط وصيانتها، وا 
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التقويم وتصميم المواد التعليمية، وتمثل مصادرها حاجات مباشرة للمنهج كاالستشارة و 
 (.Gropper, 2016) المدرسي في مرحلة تعليمية معينة

 :مهام اختصاصي مراكز مصادر التعلم
الختصاصي مركز مصادر التعلم مهام عديدة تحقق في مجموعها الهدف من إنشاء المركز 

 (.2013)عبد اهلل،  اآلتي: وهي على النحو
  المهام اإلدارية -
 .مختلفة ذات عًّلقة باالحتياجات التربوية والتعليمية توفير مصادر معلومات -1
تطبيق ما يرد من الجهات المختصة من لوائح وأنظمة وتوجيهات خاصة بمركز مصادر  -2

 .التعلم

 التنسيق مع لجنة مصادر التعلم في وضع الخطط الفصلية والسنوية التي تؤدي إلى -3
 .تحقيق أهداف المركز

 

التشاور والتنسيق مع الهيئة التعليمية القتراح ما يحتاجه المركز من مصادر التعلم  -4
 .بأنواعها التي تخدم المناهج الدراسية

 .م حديثةتعريف أعضاء هيئة التدريس والطًّلب بما يصل إلى المركز من مصادر تعلُّ  -5

 .السليمة استًّلم مصادر التعلم وتسجيلها بالطرق -6

 .إحصاء نشاطات المركز في السجل الرسمي -7

 .تنظيم عملية اإلعارة -8

 .إعداد جداول زيارة الطًّلب للمركز -9

 .إجراء عملية الجرد السنوي -10

إعداد التقرير السنوي عن المركز واحتياجاته وعرضه على لجنة مصادر التعلم  -11
 .لمناقشته واعتماده

  :المهام الفنية
ة أعضاء هيئة التدريس والطًّلب على اختيار مصادر التعلم المناسبة واألجهزة معاون -

 .التعليمية الًّلزمة واستخدامها
رشادهم إلى المعلومات المطلوبة، وفقا لمصادر  - تقديم الخدمة المرجعية لرواد المركز وا 

 .التعلم المتاحة
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 .تشغيل أجهزة المركز والمحافظة على درجة تجهيزها -

 - التحليل الموضوعي –التصنيف  –الفهارس الًّلزمة والعمليات الفنية )الفهرسة إعداد  -
دخالها على النظام اآللي المتاح إلدارة البيانات في المركزالتكشيف  .(، وا 

عادتها -  .تنظيم مصادر التعلم وترتيبها في أماكنها الصحيحة بما يسهل تناولها لًّلستخدام وا 

تعلم بالتنسيق مع لجنة المركز باستبعاد المتقادم من المواد التقويم المستمر لمصادر ال -
 .التعليمية

العمل على تطوير المهارات الذاتية الختصاصي مركز مصادر التعلم، من حيث الحرص  -
 .على التدريب المستمر واالرتقاء بالمستوى التكنولوجي واللغوي

 :التعلم مسؤوليات اختصاصي مراكز مصادر
يتعاون اختصاصي مركز مصادر التعلم مع الطًّلب وبقية أعضاء حيث دوره كمعلم:  -

في تحليل حاجات التعلم والمعلوماتية، من أجل تحديد واستخدام المصادر  مجتمع التعلم
هذه االحتياجات، ومن أجل فهم ونقل المعلومات التي توفرها هذه المصادر،  التي تقابل

لتعلم على معرفة ودراية يجب أن يكون اختصاصي مركز مصادر ا ءوكمعلم كف
الحديثة في مجال التعليم والتعلم، وأن تكون لديه المهارة في تطبيق  بالدراسات والنظريات

المواقف المختلفة وباألخص المواقف التي تعتمد على المتعلم في الوصول  معطياتها في
المعرفة مصادرها المختلفة وتقويمها واستخدامها من أجل التعلم وتطبيق  للمعلومات في

ويتطلب دوره كمعلم أن يكون عارفا بالمنهج ومشاركا فعاال في فريق التعليم،  الجديدة،
يطور باستمرار مهاراته ومعرفته من أجل أن اختصاصي مركز مصادر التعلم  وعلى

فاعل مع المعلمين والمديرين وبقية الفريق من أجل زيادة فهمهم  العمل بشكل
دهم بفرص نوعية لتطوير مهارات متقدمة في الثقافة وتزوي للموضوعات المعلوماتية
 .(Alexander, 2013) استخدامهم لتقنية المعلومات المعلوماتية، بما في ذلك

مصادر التعلم المعلمين وغيرهم من  : يشارك اختصاصي مركزدوره كشريك تعليمي -
ى المنهج المتعلمين المعلوماتية ومحتو  ذوي العًّلقة في تحديد الروابط بين احتياجات

مراكز مصادر التعلم من خًّلل عمله  ومصادر المعلومات اإللكترونية، ويقوم اختصاصي
تطوير السياسات والممارسات  مع أعضاء المجتمع المدرسي جميعهم بدور قيادي في
القدرات المعلوماتية واالتصالية،  والمناهج التي توجه الطًّلب إلى تطوير مدى كامل من

التعاونية مع كل فرد من المعلمين في  خًّلل التزامه بالعمليةويعمل بشكل وثيق من 
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التكامل بين القدرات المعلوماتية واالتصالية  تصميم المهام التعليمية وتقويمها، وفي تحقيق
 .(2006)سًّلمة،  بالمحتوى التعليمي الًّلزمة لمقابلة المعايير الخاصة

بدور الرائد والخبير في  : يقوم اختصاصي مصادر التعلمدوره كاختصاصي معلومات -
وفي نشر الوعي لدى  مجال الوصول إلى مصادر المعلومات بجميع أشكالها وتقويمها،

من خًّلل عًّلقته  المعلمين والمديرين والمتعلمين وغيرهم في الموضوعات المعلوماتية
اختيار المعلومات  التعاونية معهم، وفي تشكيل استراتيجيات المتعلمين وغيرهم في مجال

خارجه، وينبغي في  الوصول إليها وتقويمها سواء كانت داخل مركز مصادر التعلم أوو 
أن يتمكن من  اختصاصي مصادر التعلم من خًّلل عمله في بيئة ترتبط بعمق بالتقنية

 استخدام وتوظيف المصادر اإللكترونية ويبقي التركيز متواصًّل على االستخدام النوعي

 Al) التقليدية ي هذه التقنيات وغيرها من التقنياتواألصيل للمعلومات المتوافرة ف

Musawi, 2017.) 
بشكل تعاوني مع  : يعمل اختصاصي مصادر التعلمدوره كمدير لبرامج مصادر التعلم -

التعلم من أجل  أعضاء المجتمع التعليمي على تحديد السياسات لبرنامج مركز مصادر
الفعال للمعلومات  بأهمية االستخدام توجيه جميع النشاطات المرتبطة به، وبسبب قناعته

الصعيدين الشخصي  وتقنية المعلومات في نجاح المتعلمين في حياتهم المستقبلية على
المعرفة والرؤية  واالقتصادي؛ فإن اختصاصي المصادر يدافع عن برنامج المركز ويقدم

فة الذي المعر  والقيادة من أجل إدارة البرنامج بشكل مبدع ونشط في مجتمع واقتصاد
والتسهيًّلت التي تساند  نعيش فيه، ومن خًّلل مهارته في إدارة الفريق والميزانية والمعدات

 اختصاصي مصادر التعلم من أجل تحقيق غاياته كمدير لبرامج مصادر التعلم
(Eryilmaz, 2015.) 

 (:Lo, 2013) المهام التربوية والتعليمية
س في توضيح أهداف المركز ورسالته في تنمية التعاون والتنسيق مع أعضاء هيئة التدري -1

 .مهارات التعلم الذاتي، والتعلم التعاوني الشاملة، وتنمية ميولهم البحثية
مساعدة أعضاء هيئة التدريس في توجيه الطًّلب إلى تلخيص ما يتوصلون إليه من  -2

 .مصادر التعلم المختلفة

ء هيئة التدريس في الجوانب التربوية تقديم االستشارات التربوية والتكنولوجية ألعضا -3
 .والتكنولوجية لمركز مصادر التعلم
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 .مساعدة الطًّلب في إجراء البحوث العلمية -4

 .إعداد برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس على استخدام األجهزة التعليمية، وتنفيذها -5

 .والتربوية والثقافيةتكوين جماعة مركز المصادر التعليمية وتفعيل نشاطاتها العلمية  -6
والمعلمين في الوصول لمصادر المعلومات المتاحة داخل المؤسسة  مساعدة الطًّلب -7

 .التعليمية
 .والمتعلمين وتدريبهم على استخدام مصادر المعلومات مساعدة الطًّلب  -8

 واستخدام ألعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة التعليمية حول اختيار تقديم النصح والمشورة -9
 .الوسيلة التعليمية المناسبة

 .تساعد المعلم على إنتاج وسائل تعليمية بسيطة توفير التسهيًّلت التي- 10
 اختصاصي مراكز مصادر التعلم: أنشطة

 .اإلعارة الخارجية للكتب وغيرها من الوثائق المتاحة لإلعارة -1
 .اإلعًّلن والدعاية عن مصادر المعلومات المتوافرة في المركز -2
  .تنظيم مسابقات ثقافية للتشجيع على القراءة والبحث العلمي الحر -3
يحتوي على عدة فعاليات وأنشطة  تنظيم أسبوع للكتاب، والمصادر األخرى للمعلومات -4

 .دعوة لزيارة المركز والتعريف به(، )معرض لبيع الكتب  منها
 .في المؤسسة التعليميةالتعاون والتنسيق مع أعضاء الهيئتين اإلدارية، والتدريسية  -5

 الدراسة وتساؤالتها: تحليل النتائج في ضوء فرضيات: المحور الخامس
الجامعية تعد أحد  إدارة المعرفةأن  فيما يتعلق بالفرضية األولى والتي تمثلت في

تقدمها في  األسس االستراتيجية التي تعتمد عليها الجامعات الخاصة في دولة الكويت
 لتساؤالت اآلتية:التعليمي، ِصيَغت ا
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 ؟مراكز مصادر التعلم داخل جامعتكواقع إدارة المعرفة بتقييمك لهو  ما -1

 متقدم عامل التساؤل
جيد 
 جدا

 المجموع متدن   متوسط جيد
جامعة الخليج للعلوم 

 والتكنولوجيا
7 11 16 13 5 52 

الجامعة األمريكية في 
 الكويت

9 10 14 12 2 47 
 62 3 23 16 17 3 الجامعة العربية المفتوحة
كلية بوكسهل الكويت 

 للبنات
11 12 14 6 1 44 

جامعة الشرق األوسط 
 45 0 7 12 17 9 األمريكية

 250 11 61 72 67 39 توزيع اإلجابات
 100 4.4 24.4 28.8 26.8 15.6 النسبة التفصيلية %

توزيع الردود اإليجابية 
 100  28.8  71.2  والسلبية

على  2إجراء اختبار كا
                                           P=0.023  عامل الجامعة

P=0.035                                           على  2إجراء اختبار كا
 عامل فئة المستفيد

 
 ُتظهر إجابات عينة الدراسة النتائج اآلتية:

 %، )درجة إيجابية جيدة(.71،2توزيع الردود اإليجابية  -

 %، )تعد درجة سلبية مرتفعة(.28،8وزيع الردود السلبية ت -
من قيمة  صغرأ P=0.023 وجد أن قيمة  جامعةعلى عامل ال 2بإجراء اختبار كا -

P=0.05له تأثير  جامعةن عامل الإأي  ؛، ويعني هذا: أن الفروق في النسب معنوية
 مراكز مصادر التعلم بكل جامعة.إدارة المعرفة ب على واقع تقييم

من  صغر، وهي أP=0.035وجد أن قيمة  فئة المستفيد،على عامل  2إجراء اختبار كاب -
 فئة المستفيدن عامل إأي  ؛، ويعني هذا: أن الفروق في النسب معنويةP=0.05قيمة 

 مراكز مصادر التعلم بكل جامعة.إدارة المعرفة ب على واقع تقييمله تأثير 
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بجامعتك كبديل تعليمي تكميلي للمقررات هل توافق على استخدام مركز مصادر التعلم  -2
 ؟الدراسية

 المجموع متدن   متوسط جيد جيد جدا متقدم عامل التساؤل
 52 2 7 18 13 12 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

 47 1 8 16 14 8 الجامعة األمريكية في الكويت
 62 5 12 14 19 12 الجامعة العربية المفتوحة

 44 2 3 16 14 9 للبنات كلية بوكسهل الكويت
 45 3 6 14 15 7 جامعة الشرق األوسط المريكية

 250 13 36 78 75 48 توزيع اإلجابات
 100 5.2 14.4 31.2 30 19.2 النسبة التفصيلية %

 100  19.6  80.4  توزيع الردود اإليجابية والسلبية
 P=0.027  على عامل الجامعة 2إجراء اختبار كا
على عامل فئة  2كاإجراء اختبار 

           P=0.041   المستفيد

 ُتظهر إجابات عينة الدراسة النتائج اآلتية:
 % )درجة إيجابية جيدة جدا(80.4توزيع الردود اإليجابية  -

 % )تعد درجة سلبية متوسطة(.19.6توزيع الردود السلبية  -

من  صغر، وهي أP=0.027وجد أن قيمة  جامعة،على عامل ال 2بإجراء اختبار كا -
له تأثير  جامعةن عامل الإأي  ؛، ويعني هذا: أن الفروق في النسب معنويةP=0.05قيمة 
 استخدام مركز مصادر التعلم بالجامعة كبديل تعليمي تكميلي للمقررات الدراسية.قرار على 

من  صغر، وهي أP=0.041وجد أن قيمة  فئة المستفيد،على عامل  2بإجراء اختبار كا -
له تأثير  فئة المستفيدن عامل إويعني هذا: أن الفروق في النسب معنوية أي ، P=0.05قيمة 
 استخدام مركز مصادر التعلم بالجامعة كبديل تعليمي تكميلي للمقررات الدراسية.قرار على 

اكز مصادر التعلم اختصاصي مر  حول مساهمة الفرضية الثانيةفيما يتعلق ب
لمعرفة الجامعية لمنتسبيها، وكذلك فيما ا ساءإر في  بالجامعات الخاصة في دولة الكويت

بالجامعات الخاصة في  تمتع اختصاصي مراكز مصادر التعلم حول الفرضية الثالثةيتعلق ب
وقدرات تكنولوجية للتعامل مع أدوات تكنولوجيا المعلومات، فقد تم بمهارات  دولة الكويت

 صياغة األسئلة اآلتية:
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 ؟إدارة المعرفة داخل جامعتك دعمكيف يساهم اختصاصي مراكز مصادر التعلم في  -3

 :ةتظهر إجابات عينة الدراسة النتائج اآلتي
 %، )تعد درجة إيجابية منخفضة(.62توزيع الردود اإليجابية  -

 %، )تعد درجة سلبية مرتفعة للغاية(.38توزيع الردود السلبية  -
من قيمة  كبر، وهي أP=0.071وجد أن قيمة  جامعة،على عامل ال 2بإجراء اختبار كا -

P=0.05 له ليس  جامعةمعنوية أي أن عامل الغير ، ويعني هذا: أن الفروق في النسب
دعم إدارة المعرفة داخل اختصاصي مراكز مصادر التعلم في  مساهمةعلى تأثير 
 .جامعته

من  كبر، وهي أP=0.056وجد أن قيمة  فئة المستفيد،على عامل  2بإجراء اختبار كا -
فئة ن عامل إمعنوية أي ليست فروق في النسب ، ويعني هذا: أن الP=0.05قيمة 

دعم إدارة اختصاصي مراكز مصادر التعلم في  مساهمةعلى له تأثير ليس  المستفيد
 .المعرفة داخل جامعته

 متقدم عامل التساؤل
جيد 
 جدا

 المجموع متدن  م  متوسط جيد
جامعة الخليج للعلوم 

 والتكنولوجيا
4 13 17 13 5 52 

 47 6 15 13 8 5 الجامعة األمريكية في الكويت
 62 13 23 14 10 2 الجامعة العربية المفتوحة

 44 5 6 15 11 7 كلية بوكسهل الكويت للبنات
جامعة الشرق األوسط 

 األمريكية
6 13 17 5 4 45 

 250 33 62 76 55 24 إلجاباتتوزيع ا
 100 13.2 24.8 30.4 22 9.6 النسبة التفصيلية %

توزيع الردود اإليجابية 
 والسلبية

 62  38  100 

على عامل  2إجراء اختبار كا
 P=0.071  الجامعة

على عامل  2إجراء اختبار كا
 P=0.056  فئة المستفيد
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ما تقييمك لمهام اختصاصي مراكز مصادر التعلم كشريك تعليمي مساند للبحث العلمي   -4
 وزيادة تحصيلك العلمي داخل جامعتك؟

 متقدم ؤلعامل التسا
جيد 
 جدا

 المجموع متدن   متوسط جيد
جامعة الخليج للعلوم 

 والتكنولوجيا

4 16 17 15 0 52 

 47 4 9 17 9 8 الجامعة األمريكية في الكويت
 62 5 27 22 7 1 الجامعة العربية المفتوحة

 44 0 6 18 11 9 كلية بوكسهل الكويت للبنات
 45 0 1  7 17 14 6 جامعة الشرق األوسط المريكية

 250 10 64 91 57 28 توزيع اإلجابات
 100 4 25.6 36.4 22.8 11.2 النسبة التفصيلية %

 100  29.6  70،4  توزيع الردود اإليجابية والسلبية
على عامل  2إجراء اختبار كا

 الجامعة
   P=0.043   

على عامل  2إجراء اختبار كا
 فئة المستفيد

   P=0.053   

 نة الدراسة النتائج اآلتية:تظهر إجابات عي
 %، )تعد درجة إيجابية جيدة(.70،4توزيع الردود اإليجابية  -

 %، )تعد درجة سلبية مرتفعة للغاية(.29،6توزيع الردود السلبية  -

 المجموع م  متدن   متوسط جيد جيد جدا متقدم عامل التساؤل
جامعة الخليج للعلوم 

 والتكنولوجيا
4 9 23 9 7 5 52 

 47 3 9 17 12 6 األمريكية في الكويتالجامعة 
 62 11 27 12 11 1 الجامعة العربية المفتوحة

 44 4 12 16 7 5 كلية بوكسهل الكويت للبنات
 45 4 6 15 12 8 جامعة الشرق األوسط المريكية

 250 29 63 83 51 24 توزيع اإلجابات
 100 11،6 25.2 33.2 20.4 9.6 النسبة التفصيلية %

 100  36.8  63.2  ردود اإليجابية والسلبيةتوزيع ال
على عامل  2إجراء اختبار كا

 الجامعة
 P=0.062                     

على عامل  2إجراء اختبار كا
 فئة المستفيد

 P=0.078  
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من قيمة  صغر، وهي أP=0.043وجد أن قيمة  جامعة،على عامل ال 2بإجراء اختبار كا  -
P=0.05على له تأثير  جامعةن عامل الإروق في النسب معنوية أي ، ويعني هذا: أن الف
مهام اختصاصي مراكز مصادر التعلم كشريك تعليمي مساند للبحث العلمي  واقع تقييم

 .وزيادة التحصيل العلمي داخل جامعته

من قيمة  كبر، وهي أP=0.053وجد أن قيمة  فئة المستفيد،على عامل  2بإجراء اختبار كا -
P=0.05له ليس  جامعةن عامل الإأي  ؛معنويةليست ذا: أن الفروق في النسب ، ويعني ه
مهام اختصاصي مراكز مصادر التعلم كشريك تعليمي مساند للبحث  على واقع تقييمتأثير 

 .العلمي وزيادة التحصيل العلمي داخل جامعته

ب للمهارات التكنولوجية الختصاصي مراكز التعلم بجامعتك على التدري ما هو تقييمك -5
 واإلتاحة والتطبيق الفاعل لمصادر المعلومات كافة داخل مركز مصادر التعلم؟

 ُتظهر إجابات عينة الدراسة النتائج اآلتية: 
 %، )تعد درجة إيجابية منخفضة(.63،2توزيع الردود اإليجابية  -

 %، )تعد درجة سلبية مرتفعة للغاية(.36،8توزيع الردود السلبية  -
من قيمة  كبر، وهي أP=0.062وجد أن قيمة  جامعة،امل العلى ع 2بإجراء اختبار كا -

P=0.05 له ليس  جامعةن عامل الإأي  ،معنويةليست ، ويعني هذا: أن الفروق في النسب
مهارات التكنولوجية الختصاصي مراكز التعلم بالجامعة، بما يشمل التدريب على تقييم التأثير 

 كافة داخل مركز مصادر التعلم.واإلتاحة والتطبيق الفاعل لمصادر المعلومات 

من قيمة  أكبر، وهي P=0.078وجد أن قيمة  فئة المستفيد،على عامل  2بإجراء اختبار كا -
P=0.05 له ليس  فئة المستفيدن عامل إأي  ؛معنويةليست ، ويعني هذا: أن الفروق في النسب
ة، بما يشمل التدريب مهارات التكنولوجية الختصاصي مراكز التعلم بالجامععلى تقييم التأثير 

 .واإلتاحة والتطبيق الفاعل لمصادر المعلومات كافة داخل مركز مصادر التعلم
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 نتائج الدراسة الرئيسة:
في تحويل المعرفة الضمنية  أهميتها االستراتيجية إدارة المعرفة تكمن خلصت الدراسة أن  -

ن وَّ دَ أو تُ  ُترمَّز، حيث المتواجدة في عقول األفراد والجماعات وتحويلها إلى معرفة صريحة
 ن بالشكل الذي يمكن به إعادة استخدامها والمشاركة بها مع اآلخرين.زَّ خَ الخبرات وتُ 

من خًّلل محافظتها على قدرتها التنافسية بكل  األكاديمي أن تحقق تقدمها جامعةليمكن ل -
 لعلمية والتكنولوجيةعناصرها المتكامليييية والمتناسقة وعلى رأسها حسن اإلفادة من المعلومات ا

 المتوافرة بمركز مصادر التعلم.

تتأثر وتؤثر في المحيط الخارجي وذلك  امفتوح انظام من المؤكد أن الجامعة قد أضحت -
بتفاعل جميع عناصرها لتحقيق أهدافها المرجوة، ولكي تتمكن من تحقيق الكفاءة في أداء 

الحديثة داخل مراكز  معلوماتمهامها وبصورة أسرع وأقل تكلفة ممكنة تستخدم نظم ال
  مصادر التعلم.

 الجامعة في عاملينالدور الجديد الختصاصي مراكز مصادر التعلم يجعله من أكثر التعاظم  -
 .علمية ومعلوماتية ة االحتياجات إلى خدماتعلى ترجم

وتوجيهها طبقا  جامعةتطوير الثقافة التنظيمية لل على اختصاصي مراكز مصادر التعلم  قدرة -
 هتمامات وخبرات المستفيدين.ال

من  داخل الجامعة اختصاصي مراكز مصادر التعلم في صناعة القرارات اإلداريةمساهمة  -
 خًّلل البحث عن المعلومات من بين المصادر المتعددة ثم تقديمها إلى متخذي القرار.

داخل  رفةالبنية التحتية إلدارة المع وتطوير بناء على اختصاصي مراكز مصادر التعلم قدرة -
تنظيم واستخدام أحدث التكنولوجيا وتطبيقاتها في عمليات خزن واسترجاع الجامعة من خًّلل 

 المعلومات.
 توصيات الدراسة: 

اقتصاد الجامعي إحدى سمات  في المجتمع اختصاصي مراكز مصادر التعلم يعد
 مية والتكنولوجيةالعل خصائص والمهاراتإن جميع الصفات والمميزات والف ناء عليه المعرفة، وب

كسبه الدور ما يم، جامعةومكانته داخل ال بناء أساس فاعل لمهنته من ساعدهبها ت ختصالتي ي
الجامعة، وتطبيق إدارة المعرفة في  وتأسيس وتنظيم في إرساء اعًّلمساهما ف في أن يصبح

 .الجامعةلدى متخذي القرار ب يكون عامًّل مساعدا ضرورياو 
المقترحات من و  مة يمكن للباحث الخروج بالعديد من التوصياتومن خًّلل الدراسة المقد
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مكانة مركز مصادر التعلم ودور االختصاصي بالجامعات الخاصة في دولة  وتفعيل أجل تحسين
 :الكويت وفقا لآلتي

دوات تكنولوجيا المعلومات وما يلزمها من توفير بنى تحتية ألضرورة العمل الدؤوب على  -
حديثة، مثل تعميم استخدام طرفيات شبكة المعلومات، واألجهزة اللوحية، وسائل االتصاالت ال

عملية  وزيادة تفعيل ، ويساعد هذا حتما فيLANوالهاتف الذكي المرتبط بشبكة الجامعة 
  داخل الجامعة. المعلوماتمصادر وتشارك  ونشر تقاسم

لعالمية في مختلف مجاالت مركز مصادر التعلم بقواعد البيانات المحلية وا تركيز على دعمال -
تاحتها للمستفيدين داخل الجامعة وخارجها عبر حساب  المعرفة والتدريب على استخدامها وا 

 المستفيد على موقع الجامعة.
جميع العاملين داخل نشر ثقافة إدارة المعرفة بين السياسة العامة ل ضرورة العمل على اعتماد -

 .الجامعة على كافة المستويات
اختصاصي معلومات في  التدريب المستمر على مستجدات أدوات تكنولوجيا المعلوماتزيادة  -

مجال إدارة المعرفة ومنحهم الفرص من أجل إثبات مهارتهم وأدوارهم الجديدة ضمن النظم 
 وتقنيات المعلومات الجديدة.
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