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يعمل هذا القسم وف ًقا لقواعد وإجراءات
اإلفال ،وأعضاء اللجنة الدائمة لقسم إدارة
املعرفة للفرتة ما بني عامي 2015م
و2017م هم:

الرئيس/أمين الصندوق :ليدا بولرتيين Leda
Bultrini
leda.bultrini@gmail.com

األمين :ماري أوغستا توماس Mary
Augusta Thomas
thomasm@si.edu

منسق المعلومات/محرر النشرة اإلخبارية:
ويلدا بـي نيومان Wilda B.
Newman

أُنشئ قسم إدارة املعرفة  KMيف
ديسمرب من عام 2003م كوحدة تابعة
لالحتاد الدويل جلمعيات ومؤسسات
املكتبات (اإلفال).

المفهوم
تُـ َعَّرف إدارة املعرفة  KMيف إطار عمل

اإلفال على أهنا «000عملية خلق (توليد

وجتميع) ،وختزين (حفظ وتنظيم ودمج)،
وتبادل (تواصل) ،وتطبيق (تنفيذ) ،وإعادة
استخدام (حتويل) املعرفة التنظيمية لتمكني
املنظمات من حتقيق أهدافها ومقاصدها.

تعمل إدارة املعرفة على توسيع نطاق مفهوم
«املعرفة» إىل ما هو أبعد من املفاهيم
املتعارف عليها مثل« :الذاكرة» و«التخزين»

wildanewman@yahoo.com

و«املعلومات» ،وحىت مصطلح «املعرفة» ذاته

لالطالع على القائمة الكاملة ألعضاء
اللجنة ،يرجى زيارة:

مقصورا على املعلومات املنشورة ،فهو
ليس
ً

www.ifla.org/km/standingcommittee

(اخلربة) واملعرفة الضمنية واملعرفة الظاهرية

حقوق الصورة

إلميليو سيم

اإلفال

أيضا معانَ أخرى كاملعرفة الكامنة
يشمل ً
واملعرفة اإلجرائية».

ق ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـم إدارة
الـ ـم ـ ـ ـ ـعرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

الصوت الدولي إلدارة المعرفة

رس ـ ـ ـ ـ ــالتنا

انضم لنا

يسعى قسم اإلفال إلدارة المعرفة إلى:

● التوصل إىل فه ٍم أعمق لعملية إدارة املعرفة وإدراك مدى
ارتباطها بعامل املكتبات واملعلومات.
● رصد التطورات احلالية يف جمال إدارة املعرفة والتشجيع على
تطبيقها داخل جمتمع اإلفال.
● توفري املعرفة النظرية والعملية يف اجملاالت املتعلقة بإدارة
املعرفة مثل:
○ تبادل املعرفة
○ مقاييس األداء
○ أطر العمل اهلادفة
● استكشاف إجيابيات وسلبيات تطبيق إدارة املعرفة.
● توفري منهج دويل للتواصل املهين ولتوضيح أمهية إدارة
املعرفة للمكتبيني ومؤسساهتم.
● دعم نشر ثقافة إدارة املعرفة يف البيئة املعلوماتية اما يف ذلك
املكتبات.
● تسهيل تطبيق نظام إدارة املعرفة يف املكتبات بتطوير برامج
أنشطة ختدم جهود املتخصصني يف جمال املعلومات وتكون

عونًا هلم يف تطبيق إدارة املعرفة يف مؤسساهتم.
● تنمية مهارات إدارة املعرفة لدى املكتبيني عن طريق:
○ استخدام طرق االتصال التفاعلي لتعزيز تبادل املعرفة.
○ استخدام تكنولوجيا املعلومات لتحويل املعرفة إىل
معلومات متاحة لالستخدام.
○ دعم مساعي االحتفاظ باملعرفة واحلفاظ عليها.

لماذا يجب أن تنضم إلينا؟

األنشطة

 لتعرف املزيد عن «إدارة املعرفة».
 لتحصل على فرصة ملشاركة خرباتك يف جمال

تشمل إدارة املعرفة العديد من جوانب اإلدارة املؤسسية ،ولعل اهلدف
من أنشطة هذا القسم هو انعكاس اجلوانب العديدة إلدارة املعرفة
بتقدمي جمموعة كبرية من األنشطة املتكاملة من خالل العمل التعاون مع
وشعب اإلفال األخرى ،باإلضافة إىل املؤسسات املتخصصة
أقسام ُ
املناسبة.

إدارة املعرفة.
 لدعم اإلفال يف تعزيز إدارة املعرفة.
 لتكون جزءًا من حلقات نقاشية دولية حول
إدارة املعرفة.
 لتشارك وتساهم يف تطوير وتق ّدم إدارة
املعرفة.

يهدف قسم إدارة المعرفة إلى:

● التعاون مع أقسام اإلفال األخرى لتطوير دورات وبرامج تركز على
اجلوانب املختلفة إلدارة املعرفة والستكشاف اجملاالت ذات
االهتمام املشرتك مثل :التعليم والتدريب ،التطوير املهين ،نظريات
ومنهجيات إدراة املعرفة ،التواصل بني الثقافات ،التطوير املؤسسي،
تكنولوجيا املعلومات ووسائل اإلعالم.
● دراسة طرق التأثري والدعم اليت تتبعها املؤسسات املتخصصة يف
تنفيذ إدارة املعرفة يف البيئات املعلوماتية اليت من ضمنها املكتبات.
● تبادل النماذج ألفضل املمارسات ودراسات احلالة لتطويع تطبيق
إدارة املعرفة لدى جمموعة كبرية من املتخصصني يف جمال املعلومات
يف املكتبات واملراكز املعلوماتية حول العامل.
● احلفاظ على وسائل االتصال مع األخذ بعني االعتبار ،وليس على
سبيل احلصر ،موقعنا اإللكرتون وخطة العمل.
● إصدار نشرة إخبارية مرتني يف العام.
● عقد ورش عمل واجتماعات فرعية تركز على موضوعات متعلقة
بإدارة املعرفة أو أحد جوانبها.

كيف تنضم؟
يشجع قسم إدارة املعرفة ويرحب باجلميع
للمشاركة واملسامهة يف عمله ،والبتكار أفكار
ومقرتحات تساعد على تطوير رسالته وعمله.
عضوا يف اإلفال ويف قسم إدارة املعرفة،
لتصبح ً
يرجى ملء وإرسال استمارة الطلب ملقر اإلفال
الرئيس.
للمزيد عن مناذج الطلب والعضوية ،ميكنك زيارة
www.ifla.org
كيف يمكنكم متابعتنا؟
تابعونا عرب صفحاتنا على موقع فيسبوك وتويرت
وبزيارة مدونتنا عرب الرابط التايل:
blogs.ifla.org/km

