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  :فر البن�ة التحت�ة إلدارة المعرفة على التعلم التنظ�مياأثر تو 
  * (إقل�م الشمال) دراسة میدان�ة في المصارف التجار�ة األردن�ة

  د. محمد عمر الزعبي  د. محمد تر�ي ال�طاینة

  أستاذ مشارك  مشاركأستاذ 

  �ل�ة االقتصاد والعلوم اإلدار�ة  - قسم إدارة األعمال 
  �ةجرش األهلجامعة 

  المملكة األردن�ة الهاشم�ة

   :    ملخص

            مــات الحدیثــة                                                              ضــرور�ة فــي العقــود األخیــرة، وتالزمــت مــع تحقیــ� الــتعلم المســتمر للمنظ        وأصــ�حت        المعرفــة             بــرزت إدارة
                                                    البن�ـــة التحت�ـــة إلدارة المعرفـــة علـــى الـــتعلم التنظ�مـــي فـــي     فر ا   تـــو     أثـــر        تحدیـــد     إلـــى         الدراســـة   ت  دف                       لتصـــ�ح منظمـــات متعلمـــة. وهـــ

   )،   95                                                                             تكون مجتمع الدراسـة مـن المصـارف التجار�ـة األردن�ـة، و�لـغ عـدد االسـتب�انات الموزعـة (  .              جار�ة األردن�ة           المصارف الت
                                                                   و�انـت أبـرز النتـائج التـي توصـلت إلیهـا الدراسـة قبـول الفرضـ�ات المتعلقـة                 صـالحة للتحلیـل.       اعتبـرت           ) اسـتمارة   84            تم اسـترداد (

            ن�ــة التحت�ــة    للب   ت                                                             الثقافــة التنظ�م�ــة، واله��ــل التنظ�مــي، والبیئــة الماد�ــة �مســتلزما                       دارة المعرفــة فــي �ــل مــن إل         التحت�ــة       البن�ــة      �ــأثر 
                                                             بینمـــا تـــم رفـــض الفرضـــ�ة المتعلقـــة �ـــأثر البن�ـــة التحت�ـــة لتكنولوج�ـــا         یجاب�ـــة،                                لتنظ�مـــي �ســـبب وجـــود عالقـــة ارت�ـــا� إ            علـــى الـــتعلم ا

                   �الق�ـام �الم�ـادرات           العـاملین        األفـراد              �ضـرورة تشـج�ع    اسـة           أوصـت الدر   و                                                        المعلومات �مستلزم للبن�ة التحت�ـة علـى الـتعلم التنظ�مـي.
                          البن�ــة التحت�ــة لتكنولوج�ــا                                                                     �مــا یتناســب مــع الــتعلم التنظ�مــي، تحدیــد أهــداف الــتعلم التنظ�مــي، وتــوفیر                        الفرد�ــة، وتعــدیل اله��ــل

                 التعلم التنظ�مي.                                              توفر البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات على    أثر           �حوث حول  ال   ٕ               وٕاجراء المز�د من   ،         المعلومات

     �ة.   ردن                                                  دارة المعرفة، التعلم التنظ�مي، المصارف التجار�ة األ                               �لمات مفتاح�ة: البن�ة التحت�ة إل

   :             العام للدراسة     طار  اإل

          المقدمة:

                                                                قد�م قدم االهتمام �المعرفة، حیث �ان ینصب على تحدیـد ماه�ـة المعرفـة                                إلى أن ال�حث في إدارة المعرفة              تشیر الدراسات 
                                                                                                  هــا، وقــد تــم تــدو�ن وتوثیــ� ذلــك مــن قبــل الفالســفة الغــر�یین، حیــث �ــان التر�یــز حــول الحصــول علــى الفهــم لنظر�ــات         والســبب ل

                                                          ظهــر مفهــوم المعرفــة �شــ�ل صــر�ح و�شــ�ل تــدر�جي ولــ�س صــدفة، و�شــ�ل    ،         ثمانین�ــات            ومــع بدا�ــة ال                       المعرفــة وحــول مضــمونها.
                                                  ، حیــث تطــور مفهــوم إدارة المعرفــة �ــالمنظور الحــالي مــن  )Management of Uncertainty                            متــزامن مــع إدارة عــدم التأكــد (

    ).Charles & Daniele, 2000 (     أفضـل              ولتـأمین أداء    ،                                                           عدة مجاالت، منها االعتماد على رأس المال الف�ر� والحاجة لإلبداع
        لمنظمــة،                             تصــنیف المعرفــة المتدفقــة خــالل ا  و                                                                    وتعتبــر إدارة المعرفــة ضــرور�ة مــن أجــل تحدیــد ورســم األصــول غیــر الملموســة،

                                                 
   .   201 5      یونیو     ُ            ، وقُبل للنشر في    201 4      ولیو ی                 تم تسلم البحث في      *
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                                                                                  ، و�ـذلك تحدیـد ونشـر الممارسـات األفضـل، وفهـم �یـف تبنـي المعرفـة العالقـات المت�ادلـة، وفهـم    همـا                       وز�ادة نمـاذج الـتعلم خالل
                                      فوائـــد إدارة المعرفـــة، وخلـــ� ثقافـــة األداء                                 ة �المعرفـــة �نتیجـــة لز�ـــادة الـــوعي �                                          الشـــ��ات االجتماع�ـــة المنظم�ـــة، وثقافـــة المشـــار�

                                 خلـ� الق�مـة مـن األصـول غیـر الملموسـة               ) �أنهـا عمل�ـة Liebowitz, 2001: 4 (           وقـد عرفهـا    ).(Roa, 2005: 7      األفضـل 
                            مع الز�ائن وأصحاب المصالح.   ا                                                                         ً في المنظمة، فهي تتعامل ���ف�ة استثمار المعرفة الداخل�ة في المنظمة، وخارج�ً 

                          وســرعة الخــاطر، والقــدرة علــى                                                 إدارة المعرفــة: تمیــز الق�مــة فــي األصــالة واالبتكــار،    أن  )     422002 :        الصــ�اغ (        واعتبــر
   )Fernandez & Others, 2004: 2 (     أمـا                         المنظمة في هذه الجوانـب.         إم�انات      تفعیل  ل                                 التكیف والذ�اء والتعلم، وهي تسعى 

                                    فهـي ل�سـت قاعـدة مر�ز�ـة تحتـو� علـى جمـع    ،                                                                     فقد ر�ز في إدارة المعرفة على معالجتها لرأس المال الف�ر�، �إدارة لألصـول
ُ                                                                    وفة من قبـل ُعمـال المنظمـة، ولكـن الف�ـرة هـي الحصـول علـى المعرفـة مـن المصـادر المتنوعـة                 المعلومات المعر             وذلـك �شـمل           

ـــه          ال�طاینـــة (          وقـــد عرفهـــا                شـــر�اء األعمـــال.  و    ، ن       المـــوظفی  و           الب�انـــات،   و          القواعـــد،       صـــول           المـــوارد واأل       إدارة          )، �أنهـــا:     2010  ،       وزمیل
                               والمشــار�ة واالســتخدام األمثــل لهــذه      �ــة،    بداع                     لم، وز�ــادة العمل�ــة اإل   لــتع                                                    المعرف�ــة التــي تمتلكهــا المنظمــة، والقــدرة علــى التكیــف وا

                                                                                            إدارة المعرفـة �أنهـا: إدارة المـوارد واألصـول المعرف�ـة التـي تمتلكهـا المنظمـة، والقـدرة علـى التكیـف                 و�عرف ال�احثـان        األصول.
                                                                         والتعلم، وز�ادة العمل�ة اإلبداع�ة، والمشار�ة واالستخدام األمثل لهذه األصول.

                        ش�لة الدراسة وعناصرها: م

                                                                     فر عناصـــر البن�ـــة التحت�ـــة إلدارة المعرفـــة علـــى الـــتعلم التنظ�مـــي فـــي المصـــارف  ا   تـــو                                  تكمـــن مشـــ�لة الدراســـة فـــي معرفـــة مـــد�
    عـن      جا�ـة              وذلـك مـن خـالل اإل                                                         تهـتم �المعرفـة وتسـتخدمها �مـورد أساسـي لز�ـادة الـتعلم فیهـا.                    �قصد التحق� من أنهـا    ،                التجار�ة األردن�ة

   .       األردن�ة        المصارف  �                                 ومد� االهتمام بها من قبل العاملین    ،                             الضرور�ة لعمل�ة إدارة المعرفة                         مستلزمات البن�ة التحت�ة    فر ا       مد� تو 

               أهم�ة الدراسة:

ــإدارة المعرفــة فــي الفتــرة األخیــرة                                  مــا تحققــه مــن ثــروة وتمییــز للمنظمــة      �ســبب   و    ،                            �اعت�ارهــا المــورد األكثــر أهم�ــة                                            بــدأ االهتمــام ب
                   هم فـي تحسـین اسـتغالل                               دارة السـل�مة للمعرفـة، والتـي تسـ  لـإل        الالزمـة                              ال بد من تحدید البن�ة التحت�ة               د معرفة، ف�ان                 والتحول إلى اقتصا

                         للــتعلم التنظ�مــي والوصــول   ا                                         ً والبنــوك التجار�ــة ��ــاقي المنظمــات تســعى دائًمــ                              والوصــول إلــى الــتعلم التنظ�مــي.   ،                    المعرفــة �صــورة مثال�ــة
                    المعرفـة للمسـاهمة فـي        إلدارة                            من خالل تحدید البن�ـة التحت�ـة    ،                            االهتمام �المستلزمات الضرور�ة                             منظمات متعلمة، ف�ان ال بد من     إلى

               ة فــي رفــع مســتو�                                    �ونهــا تســاعد متخــذ القــرار عینــة الدراســ   مــن                     هــذه الدراســة أهمیتهــا             وقــد اكتســبت                                   ز�ــادة الــتعلم المعرفــي لتلــك البنــوك.
             بنـاءه، وتبنـي   ٕ       ٕاجـراءات                                               ل تـوفیر ب�انـات واقع�ـة تسـاعدهم فـي تبنـي س�اسـات و      من خال  ،       المبدع     داء          لتطو�ر واأل                     أدائهم وتمنحهم فرصة ا

   .                ��مل أحدهما اآلخر                          المعرفة والتعل�م التنظ�مي       دارة                    كون البن�ة التحت�ة إل ل                                                أسالیب عمل جدیدة تختلف عن نمط�ة العمل التقلید�، 

               أهداف الدراسة:

                                          لم التنظ�مي في المصارف التجار�ة األردن�ة.                                     البن�ة التحت�ة إلدارة المعرفة على التع    فر ا   تو     أثر        معرفة - 1

                                               الثقافة التنظ�م�ة للمنظمة على التعلم التنظ�مي.    أثر        معرفة - 2

                                                         البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات على التعلم التنظ�مي.    أثر        معرفة - 3

                              المعرفة على التعلم التنظ�مي.       إلدارة                           معرفة تأثیر البیئة الماد�ة  - 4
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                 فرض�ات الدراسة:

   :                       الخت�ار الفرض�ات التال�ة        لدراسة     سعت ا

                                                                                              ال یوجد تأثیر لله��ل التنظ�مي على التعلم التنظ�مي في المصارف التجار�ة األردن�ة (إقل�م الشمال).  -  أ

                                                                                               ال یوجد تأثیر للثقافة التنظ�م�ة على التعلم التنظ�مي في المصارف التجار�ة األردن�ة (إقل�م الشمال).  - ب

                                                                              �ا المعلومات على التعلم التنظ�مي في المصارف التجار�ة األردن�ة (إقل�م الشمال).                التحت�ة لتكنولوج   ة                  ال یوجد تأثیر للبن�  -  ج

                                                            التعلم التنظ�مي في المصارف التجار�ة األردن�ة (إقل�م الشمال).     على (Physical Environment)        الماد�ة                    ال یوجد تأثیر للبیئة   -  د

                      مجتمع وعینة الدراسة.

             نظر ملحـ� ب)،                                ل) واإلدارات المر�ز�ة للمصارف (ا                   ألردن�ة (إقل�م الشما                                        تكون مجتمع الدراسة من المصارف التجار�ة ا
                                                         مــن خــالل عینــة قصــد�ة مــن مــدیر� اإلدارات المر�ز�ــة للمصــارف شــملت    ،                                        وتــم جمــع الب�انــات مــن مجمــوعتین مــن المــدیر�ن

                      عینـة عشـوائ�ة مـن مـدیر�                                                                                           مدراء الموارد ال�شـر�ة، والدراسـات والتخطـ��، وأنظمـة المعلومـات، والتـدر�ب، والعمل�ـات، وتـم أخـذ 
      بنسـ�ة    أ�    ، )  84         للتحلیـل (                                     و�لـغ عـدد االسـت�انات المسـتردة والصـالحة   ،  ا      ً ) مـدیرً   95                    �لغت العینة الكل�ـة (                       فروع (إقل�م الشمال). و 

                                       لمثل هذا النوع من الدراسات المیدان�ة.   ا                      ً وهي نس�ة مقبولة إحصائ�ً    ، ) %    88 (

   :                 فراد عینة الدراسة                 الخصائص الشخص�ة أل

                                                                    الخصائص الشخص�ة والتنظ�م�ة لمفردات عینة الدراسة والمتمثلة �ما یلي: �       یتعل�                      أهم خصائص العینة ف�ما              یبین الجدول

  )1الجدول رقم (
  الخصائص الشخص�ة للعینة الم�حوثة

  النس�ة  التكرار  المتغیر
  الجنس
  

  %76  64  ذ�ور
  %24  20  إناث

  العمر
  
  

  لمؤهل العلميا

  %15  13  قلأسنة ف 30
  %32  26  سنة 31-40
  %36  31  سنة  41-50
  %17  14  سنة فأكثر 51

  %18  16  دبلوم
  %62  51  س��الور�و 

  %20  17  دراسات عل�ا

  المسمى الوظ�في
  %20  17  مدیر دائرة 
  %57  48  مدیر فرع
  %23  19  رئ�س قسم

  سنوات الخبرة

  %23  19  فأقل  سنوات 5
  %18  15  سنین 6-10

  %27  23  سنة 11-15
  %32  27  رفأكث 16
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                     ) فقـ�، وهـذا �شـیر إلـى  %  24                                           ) من أفـراد العینـة، فـي حـین بلغـت نسـ�ة اإلنـاث ( %  76                  بلغت نس�ة الذ�ور (   :     الجنس  -  أ
                                      متدن�ة، وهذا ما یتف� مع الدراسـات التـي        ال تزال                                                          نس�ة اإلناث في المواقع اإلدار�ة المتقدمة في العمل المصرفي    أن

      ناث.             الذ�ور على اإل   ا        �غلب فیه       والتي             تمت في األردن 

     أمـا  و    ، ) %  31          حیـث بلغـت (   ،   سـنة   )  50-  41 (               الفئـة العمر�ـة       هـي مـن             مـن العـاملین         الكبـر�        النسـ�ة     أن     �الحـ�        العمـر:   - ب
                فقد بلغـت النسـ�ة        فأكثر    سنة    )  51                     بینما من هم أعمارهم (   ، ) %  49       بنس�ة (    فهي    ،        فما دون     سنة   )   40 (         العمر�ة    ات   لفئ ا
             �ــالتر�یز علــى      ً  تماًمــا  اه           وهــم األكثــر   ،  اب � شــ  ال   مــع    مجت    مــن   ي هــ         الكبــر�        النســ�ة     أن                    هــذه النتیجــة تــدل علــى    ، ) %  14 (

   .             منظمات متعلمة            والوصول إلى    ،        منظماتهم           تحسین أداء        یتحق�          و�التالي                 المعرفة والتعلم، 

ــیر الدراســــة                المؤهــــل العلمــــي:  - ج ــــى              تشــ ـــن المــــدراء الم�حــــوثین بلغــــت      أعلــــى    أن     إل ـــة درجــــة    ) %  62 (                                نســــ�ة مـ              مــــن حملـ
                         ) علـى التـوالي، وهـذا �ع�ـس  %  18 (    )، %  20 (                     العل�ـا وحملـة الـدبلوم                حملـة الدراسـات      نسـ�ة            بینما بلغـت   ،           ال��الور�وس

   .                                                                 التحصیل العلمي المرتفع الذ� یتمتع �ه المدیرون في المصارف التجار�ة

                       )، في حین جاءت نس�ة مـن  %  57          فقد بلغت (   ،                                         بلغت نس�ة من هم بوظ�فة مدیر فرع أعلى نس�ة                 المسمى الوظ�في:  -  د
               ) على التوالي. %  23  و(   ، ) %  20          رئ�س قسم (  و                       هم بوظ�فة مدیر دائرة

       نســبتهم   )   15- 6                      فــي حــین مــن خبــرتهم بــین (   ، %  32   )         ســنة فــأكثر    16        خبــرتهم (                   : بلغــت النســ�ة لمــن            ســنوات الخبــرة  - ه
                         معظم أفراد مجتمع الدراسة     أن            هذا یدل على   و    ، ) %  23 (        نسبتهم           خمس سنوات   من     أقل                  ومن �ملكون خبرة   ، ) %  45 (

   .                               تفهمهم إلدارة المعرفة في المنظمة          �ساعد على          )، وهذا %  77        و�نس�ة (          ست سنوات                    تز�د سنین خبرتهم عن 

     :           أداة الق�اس

                             عینة الدراسة، وقد تكونت أداة         إجا�ات                                                                 تم االعتماد على االست�انة �مصدر أساسي لجمع المعلومات الالزمة من خالل 
            وقـد تكـون مـن    ،      العینـة                    معلومـات شخصـ�ة ألفـراد                                               �ما هو موضح �الملح�، حیث �حتو� الجزء األول على                 الق�اس من جزأین 

   �ر            وقــد تــم تطــو                                         فر البن�ــة التحت�ــة علــى الــتعلم التنظ�مــي. ا                   ) فقــرة تع�ــس مــد� تــو   30    مــن (             الجــزء الثــاني      تــألف    و ی            ســ�ع فقــرات.
      ) حیـث Pilot Study (                  إجـراء دراسـة أول�ـة    تـم       و�ـذلك    ،            علـى مالحظـاتهم      ً بنـاءً       وعـدلت    ،   صـین   تخص م                    االست�انة وعرضها علـى 

                                                                   وقــد تــم اســتخدام المتوســطات الحســاب�ة التــي دعمــت �النســب المئو�ــة �معــاییر         دراســة.        ألهــداف ال   ا                     ً أصــ�حت أكثــر دقــة وتحق�ًقــ
   ،        خمـس فئـات ل                                                                 ) المتوسـطات الحسـاب�ة والتفسـیر اللفظـي المـرت�� بهـا، حیـث تـم التقسـ�م  2      جـدول (     �بـین   و    .             �ة في التحلیـل    أساس

ً                                بناًء على مق�اس ل��ارت الخماسي، وذلك                                ذلك تم التقس�م �ما في الجدول.     على      ً �ناءً   و    ، 3                وقد أخذ المتوس�    ، 5- 1   من      

  )2الجدول رقم (
  فئة المتوسطات الحساب�ة والتفسیر اللفظي الذ� أعطي لها

  التفسیر اللفظي  فئة المتوس� الحسابي
  ا       ً ضعیف جد    1.5 - 1.0
  ضعیف 2.5 - 1.51
  متوس� 3.5 - 2.51
  مرتفع 4.5 - 3.51
  ا        ً مرتفع جد   5.0 - 4.51

  ن.من إعداد ال�احثی المصدر:
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                             األسالیب اإلحصائ�ة المستخدمة:

                                                      ) في تحلیل الب�انات التي تم جمعها في هذه الدراسة، حیـث SPSS                                             تم استخدام الحزمة اإلحصائ�ة للعلوم االجتماع�ة (
        ومنها:   ،                       سالیب اإلحصائ�ة المناس�ة                    استخدمت مجموعة من األ

                                  ك لق�ـــاس موثوق�ـــة أداة الدراســـة. حیـــث    وذلـــ   ،                ) لالتســـاق الـــداخليCronbach-Alpha                            اخت�ـــار �رون�ـــاخ ألفـــا للث�ـــات (  -  أ
    ).     0.842                               �انت ق�مة معامل االتساق الداخلي(

                  المع�ـار�، وذلـك مـن        نحـراف                                                                            اإلحصاء الوصفي �التوز�عات التكرار�ة، والنسب المئو�ة، والمتوسـطات الحسـاب�ة، واال  - ب
           ة الدراسة.                              ولب�ان درجة األهم�ة لفقرات أدا    ،                          الب�انات المتعلقة �الدراسة      جم�ع                 أجل تبو�ب وتوض�ح 

ــة  ا  و    ، )ANOVA                       واخت�ــار تحلیــل الت�ــاین (   ، )T-Test           خت�ــار (ت) ( ال  - ج                                       ســتخدم الخت�ــار الفرضــ�ات وللح�ــم علــى دالل
   ).    0.05                          تم االلتزام �مستو� الداللة (   ،       الفروق 

                                                                      للوصــول إلــى معامــل االرت�ــا� بــین المتغیــرات المســتقلة والمتغیــرات التا�عــة مــن    )Pearson Correlation        بیرســون (        ارت�ــا�  -  د
    ).(Zikmund, 2000                                                      جهة، والوصول إلى مستو� الداللة لتلك العالقة من جهة أخر� 

                 محددات الدراسة:

                 و�التـالي االعتمـاد    ،                                   عتمـاد الدراسـة علـى اتجاهـات الم�حـوثین  ا                الدراسة منها: �                       من الصعو�ات خالل ق�امهم    ا                 ً واجه ال�احثان عددً 
   ،                         �ــة العاملــة فــي قطــاع الشــمال   ردن                              الدراســة علــى البنــوك التجار�ــة األ        اقتصــار  و    .                 عــن فقــرات االســت�انة      جا�ــة                   علــى مــد� صــدقهم فــي اإل

                                                                                     و�سبب المحددات الجغراف�ة لصعو�ة الوصول لجم�ع الفروع المنتشرة في مختلف مناط� المملكة.   ،               وذلك لضی� الوقت

               اإلطار النظر�:

                      مفهوم إدارة المعرفة:

                                                ، من خـالل تطـو�ر طـرق إبداع�ـة السـتثمار المعرفـة التـي   ات     تسعین                                                 ظهر مفهوم إدارة المعرفة �وظ�فة إدار�ة في بدا�ة ال
                                                                                     �مــا تــم فــي شــر�ة أندرســون االستشــار�ة، و�م�ــن تعر�ــف إدارة المعرفــة �أنهــا عمل�ــة منهج�ــة منظمــة    ،                  تحصــل علیهــا المنظمــة

ـــأن إدارة المعرفـــة هـــي إدارة المـــوارد و     ).    2005       (نجـــم،   ٕ       وٕانشـــائها                       لالســـتخدام الخـــالق للمعرفـــة        األصـــول                                                       و�ـــذلك �م�ـــن القـــول �
                                                                                                                المعرف�ـــة التـــي تمتلكهـــا المنظمـــة والقـــدرة علـــى التكیـــف والـــتعلم وز�ـــادة العمل�ـــة اإلبداع�ـــة والمشـــار�ة واالســـتخدام األمثـــل لهـــذه 

    ).    2010            ، المشاق�ة،         ال�طاینة       األصول (

   )    2007   ،              یلي: (الب�الو�       ف�ما                               �م�ن تلخ�ص فوائد إدارة المعرفة                       فوائد إدارة المعرفة:

                                      الجدیدة المتاحة من خالل إدارة المعرفة.                     تحدید الفرص اإلدار�ة - 1

                                             فهم ��ف�ة استثمار المعرفة التنظ�م�ة المتاحة. - 2

                                               تدع�م الممارسات اإلدار�ة المتمر�زة حول المعرفة. - 3

                                    التقن�ة المستخدمة في إدارة المعرفة.       سالیب                                            تحسین التواف� بین االستراتیج�ات التنظ�م�ة واأل - 4

                    على األداء الطب�عي.                     ثار المم�نة للمعرفة               الفهم الكامل لال - 5
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                              البن�ة التحت�ة إلدارة المعرفة:

           ) الضــرور�ة Infrastructure                               مــن خــالل االهتمــام �ــالبنى التحت�ــة (   ،                                              اهــتم المعنیــون بــإدارة المعرفــة بتحدیــد مســتلزماتها
          تشـمله هـذه                        الـذین حـاولوا تحدیـد مـا           المتخصصـین           بـرز عـدد مـن    ،                          ومن خـالل األدب�ـات ذات العالقـة   .                      لإلدارة السل�مة للمعرفة

                                                             حیث أكدا على ضـرورة وجـود بن�ـة تحت�ـة لبنـاء إدارة معرف�ـة ناجحـة،   ،  )(Jennex & Olfman, 2004        أمثال            المستلزمات 
                                         ٕ                                                         ٕ            ومــن أهــم مــا ر�ــزا عل�ــة هــو وجــود بن�ــة تقن�ــة وٕاضــافة مهــارات إدارة المعرفــة إلــى مهــارات الــدعم التكنولــوجي، وٕایجــاد تكامــل 

                                                                            سع، والتر�یز على ثقافة منظم�ة تشجع على توافر السبل إلدارة المعرفة �المنظمة.                               �قواعد الب�انات، وه��ل معرفي وا

                                     مـن خـالل إیجـاد ه��ـل تنظ�مـي �سـمح بت�ـادل    ،                                          ر�ـز علـى خلـ� وتشـج�ع ثقافـة المشـار�ة �المعرفـة   د  فقـ  (Barna, 2003)     أمـا
               علـى إیجـاد ه��ـل   (Cross, 2000) و  (Davenport, & Beers, 1998)           بینمـا أكـد                                     المعـارف خاللـه و�ـدعم مـن اإلدارة العل�ـا، 

       فــي خــزن        تســاهم                                                                                          معرفــي مــرن، وتــوافر نظــام اتصــاالت واضــح وســهل االســتخدام، مــن خــالل التر�یــز علــى إیجــاد بن�ــة تكنولوج�ــة 
     ٕ                                                                   ، وٕایجاد ثقافة المعرفة الصد�قة التي �سهل الوصول إلیها من قبل العاملین.       الطرائ�                                         وتوز�ع المعارف الموجودة واستثمارها �أفضل 

ـــة، وٕان �ـــــان �ـــــل مـــــن ال�ـــــاحثین  م ـــین ضـــــرورة االتفـــــاق علـــــى تـــــوافر البن�ـــــة التحت�ـــــة لنجـــــاح إدارة المعرفــ ـــب� یتبــ                                                                          ٕ                      مـــــا ســ
ـــین حــــد ص خ ت    والم ـــن اآلخــــر        دها �طر   و       صـ ــــف عـ ـــة أو �أســــلوب قــــد یختل ــنهم       ، ولكــــن                               �قـ ــ ــــاق بی ــول أهــــم هــــذه البنــــى،                   یوجــــد اتف                    حــ

) Fernandez, & Others. 2004 (   و  ) Dyer & Donough, 2001:ما یلي� (            

              العـاملون داخـل       فیهـا                                                                      هي مجموعة القـ�م واالفتراضـات والمعتقـدات والمفـاه�م والمعـاییر التـي یتشـارك                  قافة التنظ�م�ة:   الث
                 ، وهـي مهمــة إلدارة  )Cummings & Worley, 2005 ( و   )Harvey, Brown, 2001 (  . م        سـلو��اته              المنظمـة وتح�ـم 

      إیجاد    في                                            رفة أهم التحد�ات التي تجابهها، والتي تتمثل                                                   حیث أظهر مسح لشر�ات أمر���ة حول ممارسات إدارة المع   ،       المعرفة
                                    والقـدرة علـى ق�ـاس الفائـدة المال�ـة مـن                     المشـار�ة �المعرفـة،                                                              الوقت للموظفین، ومد� فهم إدارة المعرفة من قبلهم، والقـدرة علـى

    ).Konopaske & Ivancevich, 2004 (                               �اإلضافة إلى الثقافة التنظ�م�ة         الشر�ة،   في            واستخدامها                 إدارة المعرفة،

   :                                                        أما األ�عاد المهمة للثقافة التنظ�م�ة فتشمل عدة أ�عاد منها

                                                          ثقافة تشجع على استخدام المعرفة واستغاللها والمشار�ة فیها.  -  أ

                                                          توافر إدارة عل�ا مقتنعة �أهم�ة إدارة المعرفة وداعمة لها.  - ب

                            وضعها و��ان ��ف�ة تنفیذها.   في                                      تحدید أهداف واضحة للعاملین والمشار�ة   - ج

                                              �م الحوافز للعاملین من أجل تنفیذها وت�ادلها.   تقد  -  د

                                                                               هــو الشــ�ل الــذ� �ع�ــس الوظــائف واألنشــطة موزعــة علــى المســتو�ات المختلفــة، و�حــدد الوحــدات   :               اله��ــل التنظ�مــي
                                                                                                         اإلدار�ـــة وارت�اطهـــا �الوحـــدات اإلدار�ـــة األخـــر�، فهـــو �مثـــل البن�ـــان الـــذ� یبـــین شـــ�ل تر�ی�ـــة المنظمـــة الرســـمي، و�عبـــر عـــن 

                                    )، و�وضـع ه��ـل المنظمـة لتقسـ�م األنشـطة (Buchanan & Huczynski, 2004                         األنشطة التي �م�ـن أن تمـارس        مجموعة
                                                                                                           وتوز�عهـا إلـى الوحـدات الفرع�ـة، وللتنسـی� والسـ�طرة علـى هـذه األنشـطة، و�التـالي تحقیـ� األهـداف، وهـو مهـم ألنـه یـؤثر فــي 

                                           كنولوج�ا للمنظمة للتأكید على إنجاز األهداف.                                                       التفاعل والتنسی� الذ� یر�� العناصر ال�شر�ة والمهام والت

    ).(Odeh, 2004                                                    أما األ�عاد المهمة لتصم�م ه��ل المنظمة فتشمل ما یلي: 
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   ،    ل�ات     مســـئو                                          تقســـ�م الوظـــائف إلـــى مجـــاالت أصـــغر للعمـــل، أو ال  و             ٍ ) تخصـــص عـــالٍ Specialization         التخصـــص: (  - أ
          المنظمة.                ل�ات لكل فرد في      مسئو                                     وز�ادة االتصال بین العاملین وتحدید ال

             إشراف واسع.  �    ومد   ،                           وعدد المستو�ات اإلدار�ة األقل   ،                 فر البناء المن�س� ا   تو    )Hierarchy         الهرم�ة:(  -  ب

ــدوائر علــى شــ�ل مجموعــات   )Grouping         التجم�ــع (  - ج                          علــى الخبــرات المتخصصــة، أو      ً   اعتمــاًدا    ،                                    وضــع الوظــائف وال
                                               ت المتشار�ة أو التقس�م حسب المناط� الجغراف�ة. ا    تمام   االه

                                      لتر�� بین األقسام المختلفة في المنظمة.    مة ئ  مال                          ) استخدام آل�ات التكامل الIntegrating         التكامل (  - د

                        یــتم التفــو�ض للقــرار، وهــل    م                                                         ) �یــف ســتد�م اإلدارة الســ�طرة إلنهــاء العمــل، هــل ســتكون مر�ز�ــة أControl         الرقا�ــة (  - ه
                            وما هي درجة اإلشراف المت�عة.   ،                                     ص�غة للمعاییر والقوانین ألغراض الس�طرة      هناك

     :   وهي   ، )    2004   ،                                                                                         و�م�ن إیجاد دوائر متخصصة ضمن اله��ل التنظ�مي للمنظمة تساعد على دعم اإلدارة المعرف�ة (توفی�

            )، حیـث ��ـون Chief Knowledge Officer                 ل إدارة المعرفـة (     مسـئو                                           إیجاد دائرة متخصصة بـإدارة المعرفـة یترأسـها   - أ
                        عن جهود إدارة المعرفة.   ً الً      مسئو           هذا الشخص 

                       ، حیـــث تكـــون دائـــرة ال�حـــث  )Corporate Library               وم�ت�ـــة مؤسســـ�ة (   ، )R&D                ال�حـــث والتطـــو�ر (            تـــوافر دائـــرة   -  ب
                                           ، بینمــا تــدعم الم�ت�ــة المؤسســ�ة وحــدات األعمــال          ومســتقبلها                                               والتطــو�ر داعمــة إلدارة المعرفــة حــول آخــر التطــورات

                                                                        بتقد�م المعلومات التار�خ�ة حول المنظمة وصناعتها والبیئة التنافس�ة لها.

ــة  ــا المعلومــات       البن�                         ســیتم تنفیــذ إدارة معرف�ــة    ،                            التحت�ــة لتكنولوج�ــا المعلومــات                  خــالل تــوافر البن�ــة    مــن  :                             التحت�ــة لتكنولوج�
                                 في نقـل ونشـر المعرفـة بـین المـوظفین        تساهم                                واستخدام تكنولوج�ا االتصاالت التي    ،                                      ناجحة، حیث تشمل معالجة للب�انات وخزنها

     وهـذا     )،Fernandez, & Others 2004 (                                      مسـتودعات المعرفـة والمعلومـات اإلدار�ـة،                                       �سهولة، و�ذلك استخدام قواعد الب�انات و 
                                                                                                                 �لـــه �ســـاعد علـــى معالجـــة المعلومـــات وخزنهـــا ونشـــرها �ســـهولة بـــین العـــاملین، والـــ�عض یـــر�� إدارة المعرفـــة بتكنولوج�ـــا المعلومـــات 

                                               ت الـدعم واألسـلوب األفضـل فـي تـوافر وتوز�ـع المعـارف،                                                                         وتطورها، فعمل�ات إدارة المعرفة تجد في البن�ة التحت�ـة لتكنولوج�ـا المعلومـا
      و�م�ـن     )،    2004                           لحصـول علیهـا و�سـهولة، (نجـم،                                                                في التعامل مع الب�انات والمعلومات ��فـاءة، �ب�انـات ومعـارف �م�ـن ا           والمساهمة

                                                                 ق�اس البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات من خالل األ�عاد التال�ة:

                        فرة والمتاحة للعاملین.                           عدد األجهزة الحاسو��ة المتوا  - أ

                               عدد قواعد الب�انات المتوافرة.  -  ب

                                         عدد البرامج وأنظمة المعلومات المتوافرة.  - ج

                           فیها التكنولوج�ا الحدیثة.  )         ال تستخدم    (أو                          عدد المعامالت التي تستخدم   - د

           عرفـــة، وأمـــا                                                                                               و�جـــب التأكیـــد علـــى األ�عـــاد المهمـــة للبن�ـــة التحت�ـــة لتكنولوج�ـــا المعلومـــات الضـــرور�ة لـــإلدارة الســـل�مة للم
                                             ، والتــي تخــص الــر�� والــدخول إلــى قواعــد الب�انــات  )Reach                                                 خصــائص هــذه األ�عــاد فتشــمل ســهولة الوصــول إلــى المعــارف (

                فرد یرغب بذلك.   أ�          ومن قبل   ،            )، �أ� طر�قةAccess ٕ                      وٕام�ان�ة الوصول إلیها (   ،                                    ومستودعات المعرفة المتوافرة �المنظمة

                                                                  فاصـیل و�م�ـة المعلومـات والمعـارف الموجـودة فـي المنظمـة بجم�ـع مواقعهـا،                    ) الـذ� یر�ـز علـى التDepth             و�ذلك العم� (
      ) حیــث Richness                            �ــل حســب حاجتــه، و�ــذلك اإلغنــاء (   ،                                                            والتــي �م�ــن اســتخدامها �فاعل�ــة والقــدرة علــى اســتثمارها مــن الجم�ــع
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                                    تر�ة، واالستفادة أو التعلم مـن الـدروس  ٕ            وٕایجاد لغة مش   ،                                                                      �عتمد على القدرة على تقد�م الدور المتعدد، وتقد�م التغذ�ة المرتدة �سرعة
ــة الســــر�عة Aggregation                                                   الســــا�قة واكتســــاب الخبــــرات مــــن خــــالل ذلــــك، وأخیــــرا التكتــــل (                                          ) وهــــو القــــدرة علــــى الخــــزن والمعالجــ

    ).Yogesh, 2005                        واستغاللها �أفضل الطرائ�(   ،                                                                 للمعلومات، ومن خالل تطبی� هذه األ�عاد �م�ن تحقی� إدارة معرف�ة سل�مة

                           وغـرف االجتماعــات وغیرهـا، و�ــل    ،                  الحجــم ونـوع الم�اتــب  و                                     تشـمل التصــم�م للم�ـاني مــن حیـث الموقـع،           الماد�ــة:        البیئـة
                                                  بـین األفـراد، وذلـك مـن خـالل االهتمـام �األ�عـاد التال�ـة:      فیهـا                                        في إیجاد الفـرص لت�ـادل المعرفـة والمشـار�ة        �ساهم            هذا �ساعد و 

                         وهـذا یـوفر الفـرص للعـاملین                       فر م�اتـب لفـرق العمـل. ا   تـو     (ج)            ي األفـراد.              فر مسـاحات لتالقـ ا   تـو     (ب)                   فر م�اتب مفتوحـة. ا   تو     (أ) 
                                                                                   ، فـالكثیر مـن المعــارف یـتم تـداولها بـین العــاملین خـالل المحادثـات غیــر الرسـم�ة، وهـذا �ســهل     فیهــا                        لتقـد�م األف�ـار والمشـار�ة 

          مـع �عـض مـن        �عضـهم        املیهـا                                                                              عمل�ة التعلم لد� المنظمة، والكثیر من المنظمات الكبیرة تخصص مساحات خاصـة لتالقـي ع
                                                                                                            أجل المحادثة، وت�ادل اآلراء واألف�ار �طـرق غیـر رسـم�ة تشـجع علـى الت�ـادل والنقـاش والوصـول إلـى أف�ـار إبداع�ـة تسـتثمر 

                                   أن المنظمـات الراغ�ـة فـي إیجـاد إدارة     ان                  ممـا سـب� یـر� ال�احثـ  و    .(Fernandez & Others, 2004)                  فـي صـالح المنظمـة.
     وهـذا    ،                           ، واالهتمـام �ـاإلفراد والثقافـة ا                                                        ً البن�ة التحت�ة الالزمـة إلنجاحهـا بجم�ـع عناصـرها المـذ�ورة آنًفـ     فیر  و        علیها ت   ،            معرف�ة فاعلة

                                           یتطلب بناء وتطو�ر بیئة المشار�ة �المعرفة.

   :                الدراسات السا�قة

                   الدراسات العر��ة:

                المعرفة من وجهة        إدارة   یذ                               عوامل الثقافة التنظ�م�ة في تنف    أثر       ق�اس     إلى     هدفت  و   ).     2010   ،                   دراسة (المدان وموسى
ــة فــي (نظــم المعلومــات، اله��ــل التنظ�مــي،  ــادة)        أنظمــة                                                                 نظــر العــاملین فیهــا، والمتمثل                                        الحــوافز، العمل�ــات، العــاملین، والق�

           ئ�ة لعوامــل     إحصــا     داللــة    � ذ    أثــر       وجــود     إلــى               توصــلت الدراســة  و                      المعرفــة فــي المجموعــة.        إدارة                     بهــدف وصــف وتحلیــل واقــع 
               مـن بـین العوامـل    ا                                  ً أن الق�ادة �انت العامـل األكثـر تـأثیرً      إلى                            المعرفة، �ما توصلت الدراسة       إدارة      تنفیذ                      الثقافة التنظ�م�ة في 

          المعرفة.       إدارة               األخر� في تنفیذ 

                                                                         ٕ      هـــدفت إلـــى إجـــراء دراســـة لب�ـــان مـــد� االســـتخدام المشـــترك بـــین تكنولوج�ـــا المعلومـــات وٕادارة   و    . )    2004                دراســـة (العمـــر�،
                                                    ، و�ــذلك تحدیــد طب�عـة االرت�ــا� بینهمــا و�ـین ق�مــة األعمــال        األردن�ـة                         ة ألعمـال المصــارف التجار�ــة                           المعرفـة فــي تحقیـ� ق�مــة عال�ــ

                                                                             ٕ                    مد� الت�این بین المصارف التجار�ـة ف�مـا یخـص اسـتخدام خصـائص تكنولوج�ـا المعلومـات وٕادارة المعرفـة وق�مـة    د              العال�ة، وتحدی
                                                             نولوج�ا المعلومـات والق�مـة العال�ـة لألعمـال، وأن هنـاك عالقـة قو�ـة                      وجود عالقة قو�ة بین تك ل               توصلت الدراسة  و                 األعمال العال�ة. 

      تــأثیر                                                                                   المعرفــة وتكنولوج�ــا المعلومــات والق�مــة العال�ــة ألعمــال البنــوك، �مــا بینــت الدراســة وجــود      دارة                      بــین االســتخدام المشــترك إل
                    نولوج�ا المعلومات.                                                                          معنو� م�اشر وقو� في الق�مة العال�ة ألعمال البنوك نتیجة لالستخدام المشترك لتك

                                علـــى االبتكـــارات التنظ�م�ـــة فـــي قطـــاع         وأثرهـــا        المعرفـــة        إدارة           التعـــرف علـــى      إلـــى     هـــدفت   و   .  )    2009               دراســـة (العز�ـــي، 
     إلـــى        الوصـــول          ضـــافة إلـــى            المعرفـــة، �اإل       إدارة                                                               االتصـــاالت الجزائـــر�، و��ف�ـــة جعلهـــا میـــزة تنافســـ�ة �ـــالتر�یز علـــى عناصـــر 

                                المعرفــة عــن طر�ــ� تحســین االبتكــارات        إدارة                         ل الخدم�ــة مــن االســتفادة مــن                                    أســالیب وطــرق علم�ــة تســاعد شــر�ات االتصــا
                                                  المعرفــة واالبتكــارات، و�ــان متغیــر فر�ــ� المعرفــة األكثــر        إدارة          یجــابي بــین             وجــود تــأثیر إ     إلــى               توصــلت الدراســة  و            التنظ�م�ـة. 

   . ا                  ً المعرفة األقل تأثیرً        إدارة                ، ومتغیر عمل�ات  ا     ً تأثیرً 
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                   الدراسات األجنب�ة:

                          ثقافـة المنظمـة علـى ممارسـات     أثـر           إلـي ب�ـان     هـدفت     ، و  ) (Maryan & Timothy & Dorothy, 2006      دراسـة 
                         لة عــن تقــد�م وتســو�� أنظمــة      مســئو                                                                          إدارة المعرفــة، حیــث اســتخدمت دراســة حالــة فــي شــر�ة خــدمات معلومات�ــة عالم�ــة وهــي 

                                   انـات وتقـار�ر �تبـت مـن قبـل العـاملین،               �اإلضافة إلـى ب�   ،                                                          معلومات واستشارات تكنولوج�ة، استخدمت المقا�الت ش�ه المه��لة
                                              ،ال تشـمل التـأثیر فـي سـلو��ات العـاملین �المشـار�ة  ا                                                               ً توصلت الدراسة إلـى أن عالقـة ثقافـة المنظمـة بـإدارة المعرفـة معقـدة جـدً 

                                                        و�نشوء إدارة المعرفة و�ارتحالها أو نشرها خالل المنظمات.   ،                                                   �المعرفة، وال�حث عنها فق�، ولكن �اخت�ار التكنولوج�ا

                         أساسي علـى دورهـا فـي إدارة    ل            والتر�یز �ش�   ،                          إبراز دور الق�ادة المعرف�ة     إلى     هدفت     ، و  )Lakshman, 2005 (      دراسة 
       ) شــر�ة    500 (                                                                                                ر، حیــث شــرحت الدراســة دور القــادة التنفیــذیین فــي إدارة المعرفــة، وشــملت الدراســة القــادة التنفیــذیین فــي یــ     التغی

                                           أظهـرت الدراسـة أن القـادة الفـاعلین لهـم الـدور   و    .      سـت�انة                   أسلو�ي المقابلة واال                         لكتر�ك، واستخدمت في ذلك                   تا�عة لشر�ة جنرال إ
                                                                               ٕ                            األكبــر فــي إدارة المعرفــة، مــن خــالل اســتحداث بــرامج لنقــل المعرفــة الداخل�ــة والخارج�ــة، وٕانشــاء مجموعــات للــتعلم، و�ــذلك 

                                  أهم�ة التغیر في اله��ل التنظ�مي.

                                                 تحدیـد بیئـة أصـحاب المصـلحة للمنظمـة فـي العصـر الحـدیث      إلـى     هـدفت     ، و  )Zárraga & Déniz, 2004 (      دراسـة 
    ل�ة      مســـئو         ودرجـــة ال   ،                                                                                 للمعرفـــة، ودرجـــة تـــأثیر ه��ـــل المنظمـــة علـــى ذلـــك، و�یـــف �حفـــز علـــى تحلیـــل بیئـــة أصـــحاب المصـــلحة

   .                           فـي أسـ�ان�ا مـن منظمـات عالم�ـة        ً ) فرعـاً    470                  وتكونت العینـة مـن (   ،                                                االجتماع�ة، استخدم ال�احث االست�انة لجمع المعلومات
ــأثیر إ                  وقــد أظهــرت النتــائج      یئــة                                الجهــود واألنشــطة المخصصــة لتحلیــل ب  و    ،                                     یجــابي قــو� بــین وجــود مــدیر إدارة المعرفــة            وجــود ت

                                                                            یجاب�ـة قو�ـة بـین مشـار�ة جم�ـع مسـتو�ات المنظمـة فـي عمل�ـة اتخـاذ القـرار االجتمـاعي،                            أصحاب المصـلحة، ووجـود عالقـة إ
                                            والجهود الم�رسة لتحلیل بیئة أصحاب المصلحة.

        معـرفتهم     مـن                                    ب�ـان األثـر المتوقـع مـن تم�ـین المـوظفین     إلـي            هـدف ال�احـث     ، و  )Leach & Others, 2003 (       دراسـة
                           علـى تقن�ـات اسـتخراج المعرفـة    ا      ً اعتمـادً    ،                                                                  وقد قام ال�احث بإجراء دراسـتین: األولـى لتطـو�ر مق�ـاس للمعرفـة الوظ�ف�ـة   .        الوظ�ف�ة

                                                            اس الخت�ـــار تـــأثیر م�ـــادرات التم�ـــین النـــاجح فـــي المعرفـــة الوظ�ف�ـــة،                                               الســـتخدامها فـــي العمـــل، والثان�ـــة اســـتخدمت ذلـــك المق�ـــ
    علــى    ا                                                                                                             ومقارنــة التــأثیر مــع الثقــة �الــذات والتحفیــز والتــوتر والرضــا الــوظ�في، وقــد أجر�ــت الدراســة �طر�قــة المقابلــة فــي بر�طان�ــ

                            المعرفــة، وقــد اعتبــرت المعرفــة            فــي اكتســاب       تســاهم                              الدراســة إلــى أن م�ــادرة التم�ــین        وخلصــت                فــي شــر�ة للصــلب.         ً ) موظفــاً    450 (
                                                                  �ــل مــن التحفیــز والرضــا الــوظ�في، واألداء الجیــد، ووضــوح األهــداف فــي ز�ــادة        �ســاهم                                    �متغیــر أساســي فــي الخصــائص الوظ�ف�ــة، و 

          المعرفة.

                  داء التنظ�مــي، حیــث                                بنــاء ذاكــرة تنظ�م�ــة علــى تحســین األ    أثــر       ب�ــان    إلــي              هــدفت الدراســة     ، و  )Cross, 2000 (      دراســة 
                                                                                                أن إدارة المعرفــة لــن تحســن أداء المنظمــة �اسـتخدام التكنولوج�ــا الكتســاب والمشــار�ة �الــدروس المتعلمــة مــن               �فتـرض ال�احــث

        اســتخدام     أن                               ذاكرة التنظ�م�ــة، و�فتــرض ال�احــث                                                               الخبــرات، بــل �فتــرض تحســن إدارة المعرفــة ألداء األعمــال مــن خــالل خلــ� الــ
                   الذاكرة المنظم�ة.                          الدروس المتعلمة یتطلب خل�                          التكنولوج�ا والمشار�ة في 
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                        خالصة الدراسات السا�قة:

                                                                                                                   من خالل المراجعة للدراسات السا�قة یتبین اهتمام هذه الدراسـات بـإدارة المعرفـة ومجاالتهـا المختلفـة، ومـن أهـم العناصـر التـي
                       یـر فـي سـلو��ات العـاملین  ی       مـة للتغ                                                                                                  تناولتها الدراسات في البن�ة التحت�ة الثقافة التنظ�م�ة، والتي تعد من أهم جوانب البن�ـة التحت�ـة الالز 

                                                                                                                 في مجاالت المعرفة المتنوعة، و�ذلك إیجاد البن�ة التحت�ـة لتكنولوج�ـا المعلومـات، والتـي تسـهل تنفیـذ إدارة معرف�ـة ناجحـة،            واهتمامهم
        ا هــي فــي                                     ٕ                                                                والتـي تشــمل قواعــد ومســتودعات معرف�ــة، وٕایجــاد وســائل اتصــال تســهل عمل�ـة الوصــول إلــى المعــارف الالزمــة �ســهولة �مــ

                            ٕ                                  الثقافــة علــى إدارة المعرفــة، وٕابــراز أهم�ــة قــادة إدارة المعرفــة فــي     أثــر                       هــذه الدراســة ر�ــزت علــى        حیــث إن   ، )    2004               دراســة (العمــر�، 
     ة.                                                                                                             إنجاحها، و�ذلك أهم�ة الدعم من اإلدارة العل�ا، وهذا ما �عزز أهم�ة البن�ة التحت�ة �مستلزمات ضرور�ة إلدارة المعرف

             افر مسـتلزمات                                              التـي أبـرزت أهم�ـة الق�ـادة المعرف�ـة، وضـرورة تـو   (lakshman, 2005)                 الحال�ـة مـع دراسـة         الدراسـة        اتفقـت    �مـا 
                     للبن�ـة التحت�ـة إلدارة    ا                                                                                                ً تكنولوج�ـة وه��ل�ـة خاصـة، تتطلـب التغییـر �المنظمـات للوصـول إلـى إدارة معرف�ـة ناجحـة وجم�عهـا تمثـل أ�عـادً 

ــ  (Zarraga & Deniz, 2004)                نمــا ر�ــزت دراســة                                   والتــي تــم تناولهــا فــي تصــم�م ال�حــث. بی   ،       المعرفــة         فر ه��ــل  ا         أهم�ــة تــو    ى  عل
                                                                                                      بیئة ماد�ة تتصف �قلة العوائ�، و�ذلك بینت أهم�ة إیجاد جو مناسب داخل المنظمـة للمسـاعدة فـي اسـتخدام وز�ـادة         ٕ      منظمي، وٕایجاد 

                            حد مستلزمات إدارة المعرفة. أ           ا الدراسة �                                                                                المعرفة الشخص�ة للعاملین، وهذا ما یؤ�د على أهم�ة الثقافة التنظ�م�ة والتي تناولته

                         أهم�ـة الثقافـة التنظ�م�ـة،       أبـرزت   (Cross, 2000)      دراسـة   و    ،(Leach & others, 2003)                       ف�ما أبرزت دراسة �ل من 
                                                                                                                    التي تشمل تم�ین العـاملین والحافز�ـة، وز�ـادة الثقـة �اسـتخدام المعرفـة، وهـذا مـا یؤ�ـد علـى ضـرورة تـوافر البن�ـة التحت�ـة التـي 

                                اولها ال�احثان في هذه الدراسة.  تن

                     اله��ـل التنظ�مـي �أحـد   (Zarrage & Deniz, 2004)       ودراسـة    ،(Cross, 2000)                           تناولـت �عـض الدراسـات �دراسـة    ا     ً وأخیرً 
                                                                                                                   عناصر البن�ة التحت�ة، والذ� �مثل الش�ل الذ� �ع�س الوظائف واألنشطة، و�حدد الوحدات اإلدار�ة وارت�اطها �الوحدات األخر�.

                                                                  أنها تناولـت معظـم األ�عـاد المـذ�ورة فـي مجـال البن�ـة التحت�ـة، وتأثیرهـا     �قة                                  �میز هذه الدراسة عن الدراسات السا      ن ما ٕ إ   و 
                                                                                                            علـــى الـــتعلم التنظ�مـــي، و�ـــذلك تناولـــت هـــذه الدراســـة بیئـــة العمـــل األردن�ـــة و�التحدیـــد المصـــارف التجار�ـــة، والتـــي تعتبـــر مـــن 

                                       جي، والمحاولة للوصول إلى منظمة متعلمة.                                           المنظمات المواك�ة للتطور المعرفي والتكنولو 

          فر البن�ـة  ا                                                                                                   الدراسة الحال�ة أبرزت أهم�ة توافر الذاكرة التنظ�م�ة، واستخدام قواعد الب�انات، وهذا ما �عني لزوم تو         �ما إن
          تنــاول هـــذه                                  ٕ                                                                     التحت�ــة لتكنولوج�ــا المعلومــات، وٕایجــاد ثقافــة تنظ�م�ـــة تشــجع علــى ز�ــادة العالقــات بـــین العــاملین والخبــراء، وتــم

                                                  األ�عاد في هذه الدراسة �ضرورة الزمة إلدارة المعرفة.

                                 الجانب العملي واخت�ار الفرض�ات:

   :                               فر البن�ة التحت�ة إلدارة المعرفة ا   تو 

ـــعت الدراســـــة ـــــى             ســ ـــــى      إل ــــرف عل ـــــة       آراء           التعـ ـــــة إدارة المعرف ــــة لعمل� ــــة التحت�ـ ـــوفر البن�ـ ــ ـــوثین عـــــن مـــــد� ت ـــــة الم�حــ                                                                عین
                                                                  التحت�ــة لتكنولوج�ــا المعلومــات، البیئــة الماد�ــة) فــي المصــارف التجار�ــة    ة                     قافــة التنظ�م�ــة، البن�ــ                             �أ�عادها(اله��ــل التنظ�مــي، الث

   .        و�ما یلي   ،                                                                      األردن�ة (إقل�م الشمال)، وقد تضمنت االستمارة األسئلة المتعلقة بهذه األ�عاد
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                           �مسـتلزم إلدارة المعرفـة، وهـي                                                   ) اتجاهات المدراء الم�حوثین حول الثقافـة التنظ�م�ـة  3      جدول (     یوضح                     الثقافة التنظ�م�ة. - 1
                                ) والمتعل� بتمتـع الثقافـة �الثقـة     3.91 (       حسابي            أعلى متوس�   ن                             من فقرات االست�انة، حیث تبین أ  )  7- 1                محددة �الفقرات (

                                    ، وهـذا مـا یؤ�ـد اهتمـام اإلدارة بتحفیـز         مـا بیـنهم                                                                      المت�ادلة واالنفتاح فـي العالقـات، یل�ـه التحفیـز للعـاملین لت�ـادل المعرفـة ف�
                             والـذ� �عتبـر سـمة مهمـة للثقافـة    ،             مـن قبـل اإلدارة            في المعـارف                                                   ملین لت�ادل المعارف، یل�ه التثمین والتشج�ع للتشارك     العا

                         جـــاء المتوســـ� األدنـــى لتقاســـم    ا                             ً ضـــمن المتوســـطات المرتفعـــة، وأخیـــرً    ا          ً ، وهـــي جم�ًعـــ                         �ة لـــإلدارة الســـل�مة للمعرفـــة       الضـــرور 
                                    أمــا علــى المســتو� المتوســ� الكلــي لجم�ــع                   الــدرجات المتوســطة.        وهــو ضــمن    ، )    3.33         فقــد بلــغ (   ،                    المعــارف بــین العــاملین
                        فقـرات زادت متوسـطاتها عـن                                  ً         ، وهو ضمن الدرجات المرتفعة، علمـًا �ـأن خمـس )    3.71         فقد بلغ (   ،                       فقرات الثقافة التنظ�م�ة

         یــ� إدارة                                                                    منــه، وهــذا مــا �شــیر إلــى اهتمــام المصــارف بإیجــاد ثقافــة تنظ�م�ــة تســمح بتطب    أقــل                            المتوســ� الكلــي واثنتــین فقــ�
                                     وتشجع توفیر المستلزمات الالزمة لذلك.   ،      معرف�ة

  )3الجدول (
  اتجاهات المدراء حول الثقافة التنظ�م�ة �مستلزم إلدارة المعرفة

  فر ثقافة تنظ�م�ة مساندة للمعرفةاتو 
لعالقات ل أول�ة  

 األفق�ة
تثمین التشارك 

 عارفم�ال
 اإلدارةدعم 

  العل�ا
تطو�ر 

 المعارف ذات�ا
الثقة 

 النفتاحوا
تحفیز العاملین 
 لت�ادل المعارف

تقاسم المعارف 
 بین العاملین

  المتوس�
 الكلي

  3.71 3.33 3.87 3.91 3.73 3.80 3.84 3.46  المتوس� العام
   0.96 0.79 0.73 0.92 0.95 0.75 0.83  المع�ار�  نحرافاال 

                           درجـــات التوافـــ� واالنســـجام بـــین      علـــى    )،    0.96-    0.73                                       ات المع�ار�ـــة المتوســـطة التـــي تراوحـــت بـــین (     نحرافـــ          تـــدل قـــ�م اال
                                 المدراء الم�حوثین بدرجة متوسطة.        إجا�ات

                                                                           ) اتجاهـــات المـــدراء الم�حـــوثین حـــول اله��ـــل التنظ�مـــي �مســـتلزم مـــن مســـتلزمات البن�ـــة  4      جـــدول (     یوضـــح                   اله��ـــل التنظ�مـــي. -  2
                   ن المتوسـ� الحسـابي أ             تظهـر النتـائج   و    .                   ) من فقرات االسـت�انة  14-  8                                                      التحت�ة والالزمة إلدارة المعرفة، وهي محددة �الفقرات من (

    مـا،    ا                      ً )، وهـو متوسـ� مرتفـع نوًعـ    3.76         فقـد بلـغ (   ،                                                        مد� تمتع المصارف �المرونة الالزمة للتطو�ر المستمر للمعارف       على هو   األ
                فر وحــدات متخصصــة  ا   تــو    ثــم    ،                     شــى مــع المعــارف الجدیــدة                                                         تــاله مــن حیــث األهم�ــة ق�ــام المصــرف بتعــدیل ه��لــه التنظ�مــي لیتما

                                  ضـــمن المتوســـطات المرتفعـــة، أمـــا طب�عـــة              ، وهـــي جم�عـــا                      لـــإلدارة الســـل�مة للمعرفـــة   ً اً  مـــ  مه   ً اً                            المعرفـــة، والـــذ� �عتبـــر مســـتلزم      تهـــتم �
    لهـــا                     �لـــغ المتوســـ� الحســـابي   و    ،   دنـــى              �انـــت الفقـــرة األ ف   ،                                                           االتصـــاالت بـــین المســـتو�ات اإلدار�ـــة وتأثیرهـــا علـــى انســـ�اب�ة المعـــارف

   . ا                                ً )، وهو ضمن الدرجات المرتفعة نسب�ً     3.49         فقد بلغ (   ،        ات الس�ع                                  أما على مستو� المتوس� الكلي للفقر   . )    3.02 (
  )4الجدول (

  اتجاهات المدراء حول اله��ل التنظ�مي �مستلزم إلدارة المعرفة
 خصائص اله��ل التنظ�مي

وحدات تهتم   
 �المعرفة

تمتع البناء 
 �المرونة

ل المصرف حسب تعدی
 المعارف الجدیدة

ز�ادة عدد 
 الوحدات

مساهمة الرقا�ة والمر�ز�ة 
 في تنم�ة المعارف

لعالقات غیر ا
 رسم�ة المساندة

االتصاالت 
 المساندة

المتوس� 
  الكلي

  3.49 3.02 3.44 3.21 3.64 3.72 3.76 3.63  متوس� عام
   0.93 0.84 0.87 0.72 0.93 0.85 0.83 مع�ار�  انحراف
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                                         )، والــــذ� یبــــین التوافــــ� واالنســــجام بــــین أجو�ــــة     0.93-  83 . 0                         المع�ــــار� الــــذ� تــــراوح بــــین (       نحــــراف                وهـــذا مــــا یؤ�ــــده اال
                                                                                                                  الم�حوثین، وهذا �شیر إلى االهتمام �اله��ل التنظ�مي �مستلزم من مستلزمات البن�ة التحت�ة إلدارة المعرفة لهذه المصارف.

                  ولوج�ـا المعلومـات      ة لتكن                               جاهـات المـدراء حـول البن�ـة التحت�ـ    ) ات 5               . یوضـح الجـدول (                      ة لتكنولوج�ا المعلومـات             البن�ة التحت� - 3
        المتوســ�    ن                               ت االسـت�انة، حیـث أظهـرت النتـائج أ         ) مـن فقـرا  22-  15                                              �مسـتلزم إلدارة المعرفـة، وهـي محـددة �ـالفقرات مـن (

        وقــد بلــغ    ، ا                                             ً ، فقــد احتلــت أعلــى متوســ� حســابي بــین الفقــرات جم�ًعــ                                  فر شــ��ات االتصــال الداخل�ــة والخارج�ــة ا   تــو          الحســابي ل
                                               ، وســـهولة الوصـــول إلـــى قواعــد الب�انـــات وجم�عهـــا ضـــمن                    لـــوجي لت�ـــادل المعرفــة             جــود ر�ـــ� تكنو                )، تــاله �ـــل مـــن و     4.03 (

        اســتخدام                               فــي حــین تســاوت المتوســطات لكــل مــن    ،     مشــ�الت                             العتمــاد علــى التكنولوج�ــا لحــل ال ا    ثــم                    المتوســطات المرتفعــة، 
        العتمــاد     ســابي                        فــي حــین جــاء أدنــى متوســ� ح   ،           وس المتعلمــة ٕ                       وٕاعــداد التقــار�ر عــن الــدر    ،                    للتواصــل بــین العــاملین       نترنــت  اإل

                                                        )، وهـو ضـمن المتوسـطات المتوسـطة، وهـذا �فسـر اعتمـاد المصـارف     3.21 (       مشـ�الت        في حـل ال        األفراد    على          المصارف
   .     مش�الت                                        على قواعد الب�انات والتكنولوج�ا في حل ال

           )، وهـــو ضـــمن     3.72                                                                                أمـــا علـــى مســـتو� المتوســـ� الكلـــي لفقـــرات البن�ـــة التحت�ـــة لتكنولوج�ـــا المعلومـــات فقـــد بلـــغ (
                              مسـتلزمات إدارة المعرفـة، ونالحـ�                                                                        وسطات المرتفعة، وهذا یدل على اهتمام المصارف �البن�ة التحت�ة �مستلزم مـن     المت

                                                                                                    ن أر�ع فقرات زادت عن المتوسـ� الكلـي، وجم�عهـا تهـتم بوسـائل االتصـال والـر�� التكنولـوجي و�سـهولة الوصـول إلـى  أ
                 قواعد الب�انات.

  )5الجدول (
  البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات �مستلزم إلدارة المعرفة اتجاهات المدراء حول تأثیر

  فقرات البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات
االعتماد على   

تكنولوج�ا ال
لحل 

 مش�التال

االعتماد 
 األفرادعلى 

في حل 
 مش�التال

استخدام 
 نترنتاإل 

للتواصل بین 
 العاملین

سهولة 
الوصول 

قواعد  إلى
 الب�انات

�ات فر ش�اتو 
االتصال 
الداخل�ة 
 والخارج�ة

 إعداد
عن  التقار�ر

الدروس 
 المتعلمة

وجود ر�� 
تكنولوجي 
لت�ادل 
 المعرفة

 إعداد
الممارسات 

 األفضل

المتوس� 
 الكلي

 3.72 3.57 3.97 3.70 4.03 3.89 3.70 3.21 3.72 المتوس� العام
  0.82 0.82 0.81 0.81 0.84 0.92 0.94 0.86 المع�ار�  نحرافاال 

        المــدراء         إجا�ــات                                           )، وهــذا مــا یبــین درجــات التوافــ� واالنســجام بــین     0.94-    0.81                 ات المع�ار�ــة مــن (     نحرافــ             وقــد تراوحــت اال
                         الم�حوثین بدرجة متوسطة.

                           �مســـتلزم إلدارة المعرفـــة، وهـــي                                                 ) اتجاهـــات المـــدراء الم�حــوثین حـــول البیئـــة الماد�ــة 6             یوضــح الجـــدول (                 البیئـــة الماد�ـــة. - 4
                    وســائل تلقــي المعرفــة  و      راحــة                                                      ) مــن فقــرات االســت�انة، حیــث احتــل البنــد المتعلــ� بتــوفیر ال 0 3-  23                   محــددة �ــالفقرات مــن (

       لت�ـادل    ً اً       فر فرصـ                               المتعلـ� بإیجـاد الم�اتـب التـي تـو               )، تـاله البنـد    3.71                                         الدرجة األولى من حیث األهم�ة �متوس� حسـابي (
                        ، فـي حـین �ـان أدنـى متوسـ�     تفعـة     المر                         ، وجم�عهـا ضـمن المتوسـطات                               املین، وتـوفیر م�اتـب لفـرق العمـل               المعرفة بـین العـ

   . )    2.69                                           حسابي إلیجاد اللوحات الشفافة المتحر�ة و�لغ (

                                        )، وهو ضمن المتوسطات المتوسـطة، وهـذا یـدل     3.32         فقد بلغ (   ،                                                 أما على مستو� المتوس� الكلي لفقرات البیئة الماد�ة
                   �ة إلدارة المعرفة.                                                                    على االهتمام المتوس� �البیئة الماد�ة �مستلزم من مستلزمات البن�ة التحت
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                        )، علـى التوافـ� واالنسـجام     1.26-    0.63                    ، والتـي تراوحـت بـین ( ا                                   ً ات المع�ار�ـة المتوسـطة والعال�ـة نسـب�ً      نحرافـ           وتدل ق�م اال
   .      لفقرات ا         حول هذه           الم�حوثین        إجا�ات   ین  ب

  )6الجدول (
  اتجاهات المدراء حول البیئة الماد�ة �مستلزم إلدارة المعرفة

  فقرات البیئة الماد�ة
فر الم�اتب اتو   

لت�ادل 
 المعارف

حجم الم�اتب 
 وتسهیل

 ت�ادل المعرفة

م�اتب 
لفرق 
 العمل 

 أماكنفر اتو 
غیر  تاللقاء

  رسم�ة

فر اتو 
ش��ات 

 حوار داخل�ة

فر لوحات اتو 
شفافة 
 متحر�ة

 أماكنتحدید 
المعرفة على 
  المستو� الذهني

راحة توفیر ال
وسائل تلقي و 

 المعرفة
المتوس� 

 الكلي
 3.32 3.71 3.30 2.69 3.10 3.21 3.52 3.37 3.64  لعام المتوس� ا

   0.89 0.98 1.03 1.03 1.03 0.82 1.26 0.63   المع�ار�  نحرافاال 

                                                                     المـدراء الم�حـوثین حـول البن�ـة التحت�ـة �مسـتلزم إلدارة المعرفـة، یتبـین إن   ٕ      ٕاجا�ـات                            من خالل هذا العـرض للب�انـات و    أن 
                               وهـــي ضـــمن المتوســـطات المتوســـطة إلـــى    ، ) 7           فـــي الجـــدول (        هـــو مبـــین            �عـــاد، و�مـــا                                   المتوســـطات الحســـاب�ة الكل�ـــة لجم�ـــع األ

                                                               ) ضمن المتوسطات المتوسطة من حیث األهم�ـة، وهـذا مـا یؤ�ـد علـى ضـرورة     3.32                   فر البیئة الماد�ة ( ا                     المرتفعة، فقد جاء تو 
                )، وهــذا مــا یؤ�ــد     3.72           المعلومــات (                             فر البن�ــة التحت�ــة لتكنولوج�ــا  ا   تــو    هــو                                               ز�ــادة االهتمــام بهــذا المســتلزم، فــي حــین �ــان أعالهــا 

                                                                              على اهتمام المصارف بتوفیر البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات و�درجة مرتفعة.

  )7الجدول (
  اتجاهات المدراء حول أ�عاد البن�ة التحت�ة إلدارة المعرفة �مستلزم إلدارة المعرفة

  أ�عاد البن�ة التحت�ة إلدارة المعرفة
خصائص اله��ل   األ�عاد

  التنظ�مي
ثقافة تنظ�م�ة  فراتو 

  مساندة للمعرفة
فقرات البن�ة التحت�ة 
  لتكنولوج�ا المعلومات

فقرات البیئة 
  الماد�ة

المتوس� الكلي 
  لأل�عاد

  3.56  3.32  3.72  3.71  3.49  المتوس� العام لأل�عاد

                  اخت�ار الفرض�ات.

                                                 علـى الـتعلم التنظ�مـي، اسـتخدم معامـل االرت�ـا� بیرسـون                                                             لدراسة طب�عة العالقة بین البن�ـة التحت�ـة لعمل�ـة إدارة المعرفـة 
) Pearson Correlation ،للوصــول إلـى معامــل االرت�ــا� بــین المتغیــرات المســتقلة (اله��ــل التنظ�مــي، الثقافــة التنظ�م�ــة ،(                                                                                        

ــا�ع                                التحت�ــة لتكنولوج�ــا المعلومــات،   ة     البن�ــ                  الوصــول إلــى مســتو�   و    ،      مــن جهــة   )               الــتعلم التنظ�مــي (                                 البیئــة الماد�ــة)، والمتغیــر الت
                            ) الخت�ار الفرض�ات �ما یلي: 8                                                              الداللة لتلك العالقة من جهة أخر�، وقد توصلت النتائج حسب الجدول (

 یجاب�ـة قو�ـة بـین الـتعلم واله��ـل التنظ�مـي �معامـل ارت�ـا�                   وجـود عالقـة ارت�ـا� إ                  تشیر النتائج إلـى   :             الفرض�ة األولى                                                      
ــتو� الداللــــة (     0.549 (                          ن بــــإدارة المعرفــــة �اله��ــــل                                 �عنــــي أنــــه �لمــــا زاد اهتمــــام المعنیــــی        ، وهــــذا )P≤0.05                    ) عنــــد مســ

ــا ــتعلم �المصــرف، و�الحــ� أ                                                               التنظ�مــي �مســتلزم مــن مســتلزمات إدارة المعرفــة، زاد ذلــك مــن فرصــة ز� ــة ال   ن                                دة حال
                                                                               عالقة االرت�ا� بین التعلم واله��ل التنظ�مي أقو� من عالقة األداء واله��ل التنظ�مي.
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 یجاب�ـة قو�ـة بـین الـتعلم والثقافـة التنظ�م�ـة �معامـل ارت�ـا�                               النتـائج إلـى وجـود عالقـة ارت�ـا� إ    یر  تشـ   :               الفرض�ة الثان�ة                                                        
ــتو� الداللــــة (     0.673 ( ـــی )P≤0.05                    ) عنــــد مســ ـــذا �عنــــي أنــــه �لمــــا زاد اهتمــــام المعنیـ                           ن بــــإدارة المعرفــــة �الثقافــــة                                        ، وهـ

                                  الهتمــام فــي ز�ــادة المعــارف، وت�ادلهــا                       التــي تســاهم وتشــجع علــى ا                               لزم مــن مســتلزمات إدارة المعرفــة،               التنظ�م�ــة �مســت
                                                                                                  بین الوحدات اإلدار�ة واألقسام، زاد ذلك من فرصة ز�ـادة حالـة الـتعلم �المصـرف، و�الحـ� إن عالقـة االرت�ـا� بـین 

                                                      اله��ل التنظ�مي أقو� من عالقة األداء واله��ل التنظ�مي.  و         التعلم

 ـــة ارت�ـــا� ایج   :               الفرضـــ�ة الثالثـــة ــیر النتـــائج إلـــى وجـــود عالق ــتعلم والبن�ـــة التحت�ـــة لتكنولوج�ـــا                                      تشـ ـــین الـ                                                 اب�ـــة قو�ـــة ب
                            نــه �لمــا زاد االهتمــام �البن�ــة               )، وهــذا �عنــي أ  P≤0.05                    ) عنــد مســتو� الداللــة (     0.528                         المعلومــات �معامــل ارت�ــا� (

                                                                                                       التحت�ــة لتكنولوج�ــا المعلومــات، �مســتلزم مــن مســتلزمات إدارة المعرفــة، التــي تشــمل البن�ــة الالزمــة، وذلــك لمعالجــة 
                                                                                  واالســـتفادة منهــا فـــي ز�ــادة المعـــارف، وت�ادلهــا بــین الوحـــدات اإلدار�ــة واألقســـام، زاد ذلــك مـــن    ،             علومــات وخزنهــا   الم

ــتعلم �المصــــارف ــــا           مــــن و�الحــــ� أ                                 فرصــــة ز�ــــادة حالــــة الــ                                                     ن عالقــــة االرت�ــــا� بــــین األداء والبن�ــــة التحت�ــــة لتكنولوج�
            المعلومات.                                                         المعلومات أقو� من عالقة التعلم والبن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا 

 تشــیر النتــائج إلــى وجــود عالقــة ارت�ــا� ایجاب�ــة قو�ــة بــین الــتعلم والبیئــة الماد�ــة �معامــل ارت�ــا�    :               الفرضــ�ة الرا�عــة                                                                                        
                                 ن بـإدارة المعرفـة �البیئـة الماد�ـة  ی                                       )، وهذا �عني انـه �لمـا زاد اهتمـام المعنیـ  P≤0.05                    ) عند مستو� الداللة (     0.546 (

                               ي مـن حیـث الحجـم والموقـع والشـ�ل،                                    ة، وذلـك مـن خـالل التصـم�م الجیـد للم�ـان                                �مستلزم من مستلزمات إدارة المعرفـ
                        ة حالـة الـتعلم �المصـارف،                                                                                 الذ� �ساهم في ز�ادة وت�ادل المعرفة والتشارك بها بین األفـراد، زاد ذلـك مـن فرصـة ز�ـاد

       اد�ة.                                                                        ن عالقة االرت�ا� بین األداء والبیئة الماد�ة أقو� من عالقة التعلم والبیئة الم       و�الح� أ

                      حیث تراوحت ق�مـة معامـل    ،                                                                  ن هناك عالقة ارت�ا� بین التعلم التنظ�مي وجم�ع المتغیرات لهذا المجال أ              مما سب� یتبین 
    ).     0.673 و       0.528 (       ما بین         االرت�ا� 

  )8الجدول (
  مصفوفة معامالت االرت�ا� ومستو� الداللة بین متغیرات البن�ة التحت�ة إلدارة المعرفة والتعلم التنظ�مي 

 )N=122، P≤0.05خت�ار بیرسون (�ا

الثقافة   التعلم    ال�عد
  التنظ�م�ة

اله��ل 
  التنظ�مي

البن�ة 
  التكنولوج�ة

البیئة 
  الماد�ة

          1.000  معامل االرت�ا�  مــالتعل
           Sigمستو� لداللة

        1.000  **0.673  معامل االرت�ا�  الثقافة التنظ�م�ة
          Sig 0.000مستو� الداللة

      1.000  **0.535  **0.549  معامل االرت�ا�  التنظ�مي اله��ل
        Sig 0.000  0.000مستو� الداللة

    1.000  **0.590  **0.569  **0.528  معامل االرت�ا�  البن�ة التكنولوج�ة
      Sig 0.000  0.000  0.000مستو� الداللة

  1.000  **0.587  **0.568  **0.428  **0.546  معامل االرت�ا�  البیئة الماد�ة
    Sig 0.000  0.000  0.000  0.000مستو� الداللة

** Correlation is Significant at the 0.05 level (2-tailed) 
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ــتعلم مــع المتغیــرات المســتقلة)، تــم اســتخدام     أثــر          ولتحدیــد   ،                                         والخت�ــار مــد� صــالح�ة النمــوذج الخت�ــار الفرضــ�ات                                                       العالقــة بــین (ال
                       ن نســـ�ة توضـــ�ح المتغیـــرات               )، وهـــذا �عنـــي أ     0.631 (       ) بلـــغ2R                 ن معامـــل التحدیـــد (   ) أ 9   ل (                     االنحـــدار، و�بـــین الجـــدو                   تحلیـــل الت�ـــاین فـــي

     ) مــن      0.631                                   البیئــة الماد�ــة) قــد فســرت مــا مقــداره (                               التحت�ــة لتكنولوج�ــا المعلومــات،   ة                                                   المســتقلة (اله��ــل التنظ�مــي، الثقافــة التنظ�م�ــة، البن�ــ
                               التحت�ــة لتكنولوج�ــا المعلومــات،   ة                                            ن (اله��ــل التنظ�مــي، الثقافــة التنظ�م�ــة، البن�ــ أ               ، وهــذا یــدل علــى                                       ت�ــاین المتغیــر التــا�ع (الــتعلم التنظ�مــي)

                                   ) على ز�ادة حالة التعلم التنظ�مي.  P≤0.05                                                        البیئة الماد�ة)، لها تأثیر ذو داللة إحصائ�ة عند المستو� (

  ) 9الجدول (
  تحلیل االنحدار المتعدد (التعلم مع المتغیرات المستقلة)

  )Sigمستو� الداللة (  )F( ق�مة ف )SE( خطا التقدیر )R2معامل التحدید ( )Rاالرت�ا� (معامل النموذج 
1  a0.794  0.631  0.291  50.020  0.000a 

a البیئة الماد�ة (الثابت). التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات، ةاله��ل التنظ�مي، الثقافة التنظ�م�ة، البن�  

             وهـي ذات داللـة    ، )      50.020        ) بلغـت (F                      ق�مـة االخت�ـار اإلحصـائي (  ن    ) أANOVA                           �ما �الحـ� مـن ت�ـاین االنحـدار (
   . )P≤0.05                     إحصائ�ة عند المستو� (

                                   ن هنــاك داللــة إحصــائ�ة لكــل مــن الثقافــة                )، والــذ� یبــین أCoefficient        االنحــدار(              ) نتــائج تحلیــل   10              و�ظهــر الجــدول (
                    مسـتو� الداللـة العملـي            )، حیـث �ـان     0.05       مسـتو� (        ي عنـد ال                                                             التنظ�م�ـة واله��ـل التنظ�مـي والبیئـة الماد�ـة علـى الـتعلم التنظ�مـ

                            ن البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا        ، على أ                وجد داللة إحصائ�ة             التوالي، وال ت    على        0.000 و       0.049 و       0.000                      لكل من هذه المتغیرات
    ).     0.730                         ) بداللة إحصائ�ة مقدارها (    0.05                                                     المعلومات لها تأثیر على التعلم التنظ�مي عند المستو� (

  )10الجدول (
  نتائج تحلیل االنحدار لمتغیرات (البن�ة التحت�ة إلدارة المعرفة) على التعلم.

  النموذج
1  

  المعامالت غیر المع�ار�ة
Unstand –Coefficient 

  المعامالت المع�ار�ة
Stand-Coefficient  

T  مستو�
  )Sigالداللة(

    Beta( βبیتا ( St.Errorالخطأ المع�ار�  )Bمعامالت المتغیرات (
  0.564  0.579-    0.174  0.101-  ثابتال

  0.000  6.468  0.488  0.078  0.502  الثقافة التنظ�م�ة
  0.049  1.985  0.157  0.092  0182  اله��ل التنظ�مي

البن�ة التحت�ة 
  لتكنولوج�ا الملومات

0.025  0.072  0.028  0.347  0.730  

  0.000  3.821  0.278  0.059  0.226  البیئة الماد�ة
a .األداء عالمتغیر التا�.  

                                                                                                         ما سب� �ستدعي رفض الفرض�ة العدم�ة الخاصة �الثقافة التنظ�م�ة واله��ـل التنظ�مـي والبیئـة الماد�ـة علـى الـتعلم.    إن 
ــأثیر للثقافــة التنظ�م�ــة واله��ــل التنظ�مــي والبیئــة الماد�ــة �مســتلزمات إلدارة المعرفــة علــى الــتعلم التنظ�مــي"، وقبــول                                                                                                                     "یوجــد ت

                                                                                         �البن�ــــة التحت�ــــة لتكنولوج�ــــا المعلومــــات علــــى الــــتعلم. "ال یوجــــد تــــأثیر للبن�ــــة التحت�ــــة لتكنولوج�ــــا                         الفرضــــ�ة البدیلــــة الخاصــــة
                                                       المعلومات �مستلزم إلدارة المعرفة على التعلم التنظ�مي".



  ...أثر توفر البن�ة التحت�ة إلدارة المعرفة على التعلم التنظ�مي

290 

   :                 النتائج والتوص�ات

          النتائج:

 حیـــث بلــغ المتوســـ�    ،     رتفعــة             تمتــع �مرونـــة م                                                        المتعلقـــة ب�عــد اله��ـــل التنظ�مــي أن ه��ـــل المصــارف التجار�ـــة ی              بینــت النتــائج                
        ). وهــذا     3.02                                                                         )، بینمــا جــاءت االتصــاالت اإلدار�ــة المســاندة فــي المصــارف �متوســ� حســابي أدنــى بلــغ (    3.76         الحســابي (

                ٕ                          فر ه��ـل منظمـي، وٕایجـاد البیئـة الماد�ـة التـي  ا             على أهم�ة تـو           التي ر�زت   (Zarraga & Deniz, 2004)               یتف� مع دراسة
                                                                     أهم�ـــة إیجـــاد جـــو مناســـب داخـــل المنظمـــة للمســـاعدة فـــي اســـتخدام وز�ـــادة المعرفـــة                                تتصـــف �قلـــة العوائـــ�، و�ـــذلك بینـــت

                                                                                                               الشخص�ة للعاملین، وهذا ما یؤ�د على أهم�ة الثقافة التنظ�م�ة التي تناولتها الدراسة �إحد� مستلزمات إدارة المعرفة.

  مبن�ـــة علـــى الثقـــة واالنفتـــاح بدرجـــة                         فر العالقـــات بـــین األفـــراد ال ا                                                 أظهـــرت النتـــائج المتعلقـــة ب�عـــد الثقافـــة التنظ�م�ـــة تـــو                               
                                                     بینمـــا جـــاءت ممارســـات تقاســـم المعـــارف بـــین العـــاملین �متوســـ�    ، )    3.91                         حیـــث بلـــغ المتوســـ� الحســـابي (   ،      مرتفعـــة

 ,Cross)      دراســة   و   (Leach & others, 2003)                            ). وهــذا یتفــ� مــع دراســة �ــل مــن     3.33                حســابي أدنــى بلــغ (
                                                           ز�ادة الثقة �اسـتخدام المعرفـة، وهـذا مـا یؤ�ـد علـى ضـرورة تـوافر                                          ، والتي تشمل تم�ین العاملین والحافز�ة، و (2000

                                                      البن�ة التحت�ة التي تناولها ال�احثان في هذه الدراسة.

  فر ش��ات االتصال الداخل�ـة والخارج�ـة بدرجـة  ا                                                                   أظهرت النتائج المتعلقة ب�عد البن�ة التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات تو                                         
                  �متوسـ� حسـابي أدنـى        مشـ�الت                           االعتماد علـى األفـراد فـي حـل ال      ُ   جاء ُ�عد       بینما   ، )    4.03                      مرتفعة و�متوس� حسابي (

                             وجـود عالقـة قو�ـة بـین تكنولوج�ـا      إلـى               )، التـي توصـلت    2004                                    ). وجـاء ذلـك لیتفـ� مـع دراسـة (العمـر�،     3.12     بلـغ (
       ولوج�ـــا             المعرفـــة وتكن      دارة                                                                           المعلومـــات والق�مـــة العال�ـــة لألعمـــال، وأن هنـــاك عالقـــة قو�ـــة بـــین االســـتخدام المشـــترك إل

                                                                                                       المعلومــات والق�مــة العال�ــة ألعمــال البنــوك، �مــا بینــت الدراســة وجــود تــأثیر معنــو� م�اشــر وقــو� فــي الق�مــة العال�ــة 
                                                           ألعمال البنوك نتیجة لالستخدام المشترك لتكنولوج�ا المعلومات.

  المعرفــة         ئل تلقــي                                                                ب�عــد البیئــة الماد�ــة المتعلقــة �حــرص المصــارف علــى تــوفیر الراحــة ووســا         المتعلقــة              بینــت النتــائج        -
        المعــارف          فــي تلقــي                         لوحــات شــفافة متحر�ــة تســاهم     ُ          جــاء ُ�عــد تــوافر       بینمــا    ، )    3.71               و�متوســ� حســابي (   ،      مرتفعــة      درجــة

    ).    2.96                  �متوس� حسابي بلغ (

 ) ــة                                 ) للمتغیــرات (الثقافــة التنظ�م�ــة،     0.05                                                                     بینــت النتــائج وجــود ارت�اطــات موج�ــة وذات داللــة إحصــائ�ة عنــد مســتو� الدالل
ــتعلم التنظ�مــي، و�ــذلك تــم رفــض الفرضــ�ة العدم�ــة الخاصــة �الثقافــة التنظ�م�ــة           اله��ــل الت                                                                                                    نظ�مــي، البیئــة الماد�ــة) علــى ال

                                                                                                                          واله��ل التنظ�مي والبیئة الماد�ة على التعلم، وقبول الفرض�ة البدیلة "یوجد تأثیر للثقافة التنظ�م�ة واله��ل التنظ�مي والبیئـة 
ــ ــتعلم التنظ�مــي"                                  الماد�ــة �مســتلزمات إلدارة المعرفــة عل                                                       ممــا یــدل علــى أهم�ــة الثقافــة التنظ�م�ــة، والتــي تشــمل تم�ــین    ،                  ى ال

                                                                                                                        العاملین والحافز�ة، وز�ادة الثقة �استخدام المعرفة، وهذا ما یؤ�د على ضرورة توافر البیئة الماد�ة التي تناولها ال�احثان في 
   .Cross, 2000)      دراسة   و    ،(Leach & others, 2003)                     مع نتائج دراسة �ل من        اتفقت                   هذه الدراسة، والتي 

 ) لمتغیـر (البن�ـة التحت�ـة     0.05                                                                         بینت النتائج عدم وجود ارت�اطات موج�ة وذات داللة إحصائ�ة عند مستو� الداللة (                         
ــا  ــا المعلومــات) علــى الــتعلم التنظ�مــي. و�ــذلك تــم قبــول الفرضــ�ة "ال یوجــد تــأثیر للبن�ــة التحت�ــة لتكنولوج�                                                                                                          لتكنولوج�

                                     إلدارة المعرفة على التعلم التنظ�مي".                   المعلومات �مستلزم
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   :        التوص�ات

                                                           على ضوء نتائج الدراسة، خلصت الدراسة إلى التوص�ات التال�ة:

 مـن خـالل اكتسـاب المعـارف    ،                             التـي تواجـه أفـراد عینـة الدراسـة       مشـ�الت                                ثقافة االعتماد على النفس فـي حـل ال       إیجاد                      
  .            �عهم على ذلك                            لحر�ة في اتخاذ القرارات وتشج ا    هم ئ ا  عط ٕ إ   و                                               من الدورات والخبرات الطو�لة للعاملین وتم�ینهم 

  الحدیثــة             التكنولوج�ــة          واألجهــزة                                                                            التر�یــز علــى �عــد البن�ــة التحت�ــة لتكنولوج�ــا المعلومــات، والخاصــة بتــوفیر المعــدات        
                   واالســتفادة مــن خبــرات    ،                            مثــل تــوفیر لوحــات شــفافة متحر�ــة   ،     ُ                                     التــي ُتم�ــن مــن تلقــي المعرفــة �شــ�ل مســتمر وســر�ع  و 

   .             في هذا المجال      خر�ن  اآل

  االســـتفادة مـــن الـــدروس المتعلمـــة والخاصـــة بتنفیـــذ اإلدارة المعرف�ـــة الناجحـــة فـــي المصـــارف وذلـــك مـــن أجـــل إدراك                                                                                                
                  أهمیتها وفوائدها.

  ـــة ـــة التحت� ـــات للبن� ـــات تـــأثیر �مـــا تفتـــرض األدب� ــود عالق ـــة لعـــدم وجـ ــع فـــي األســـ�اب المحتمل                                                                                              إعـــداد دراســـات تتوسـ
              علم التنظ�مي.                            لتكنولوج�ا المعلومات على الت
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  الملح�
 است�انة الدراسة

  تح�ة طی�ة و�عد:
مفهوم المعرفة  فإن ،ولغا�ات التوض�ح لحضرتكمفقراتها.  عن�اإلجا�ة  یرجى التكرم .هذه االست�انة هي أداة �حث الدراسة

                                                       ُ                                                      مجموعة الخبرات والتجارب والق�م المختزنة �عقول األفراد، وت م�ن القدرة على استعمال المعلومات وتطو�ر وتولید أف�ار  �قصد �ه
األداء والتعلم للمنظمة وهي متضمنة في �ل من المنظمة  �میزها عن اآلخر�ن، و�ساهم في ز�ادة  ً ا  تنافس�  ً ا  إبداع�ة، تعطي المنظمة مورد

إدارة الموارد واألصول المعرف�ة التي تمتلكها المنظمة، والقدرة على التكیف والتعلم  أما إدارة المعرفة ف�قصد بها .واألفراد على حد سواء
  وز�ادة العمل�ة اإلبداع�ة والمشار�ة واالستخدام األمثل لهذه األصول.

  شارة ( ) في الخانة ذات العالقة أو تعبئة الفراغ المعني:إ یرجى وضع
  .أنثى ) ( ) ذ�ر الجنس: ( -1
  .فأكثر –51)  ( 50–41)  ( 40–31)  ( سنة فأقل 30)  ( العمر: -2
  .) دراسات عل�ا ) ��الور�وس ( ) دبلوم ( ) ثانو�ة عامة أو أقل ( المؤهل العلمي: ( -3
  ) ) ومدة إشغالها: (               ً   في المصرف حال� ا (مسمى الوظ�فة التي تشغلها  -4
  الدائرة التي تعمل بها: -5
  .) ) في مصارف أخر� (     ً    حال� ا: ( �هعدد سنوات الخبرة في المصرف الذ� تعمل -6

  الثاني:الجزء 
  جابتك وحسب مق�اس ل��رت الخماسي.إ) في الخانة التي تتواف� مع √یرجى وضع إشارة (

مواف�   الفقـرة  الرقم
غیر   محاید  اف�مو   �شدة

  مواف�

غیر 
مواف� 
  �شدة

            �ة على العالقات العمود�ة. لیتبنى المصرف العالقات األفق�ة وتعتبر ذات أو   1
            �شجع المصرف سلوك مشار�ة من �ملكون المعارف الجدیدة للعاملین اآلخر�ن.   2

            األنشطة وفاعلیتها. جم�عاإلدارة العل�ا للمصرف مقتنعة �أهم�ة إدارة المعرفة وتدعم   33
            .ا                      ً على تطو�ر معارفهم ذات�   العاملین�شجع المصرف   44
            فرة لدیهم.امما �ساهم في تطو�ر المعارف المتو عالقات العاملین، الثقة المت�ادلة واالنفتاح  تسود  55
            هم.فرة لدیهم مع �عضا�شجع المصرف و�حفز العاملین لت�ادل وتطو�ر المعارف المتو   66
            من تقاسمها ف�ما بینهم.   ً ال  یهتم العاملون �اكتناز المعارف لصالحهم بد  77
            .ا                      ً مثل الفرق المدارة ذات�   ،ووحدات مهمتها االهتمام �المعرفة ونواقصها ا                 ً یوفر المصرف أقسام    18
            واستخداماتها. یتمتع البناء التنظ�مي للمصرف �المرونة الكاف�ة للتطو�ر المستمر للمعارف  99

            لم �عدل المصرف ه��له التنظ�مي لیتماشى مع تغیر المعارف التي تراكمت لد�ه.  110
ز�ادة المعارف المتاحة للمصرف في ز�ادة عدد الوحدات واألشخاص الذین �شرفون  ساهمت  111

  علیها.
          

            ما یتعل� �معارف المصرف.تمارس اإلدارة درجة رقا�ة ومر�ز�ة عال�ة على مرؤوسیها ف�  112
            والمعلومات.تسود الموظفین العالقات غیر الرسم�ة التي تسمح للت�ادل المستمر للمعارف   113
            مما یؤثر على انس�اب�ة المعارف.  ء والتعقید.�ة بین المستو�ات اإلدار�ة �ال��تتسم االتصاالت العمود  114
وذلك على أساس استخدام  ،التي تواجهه ت�الترمیز في حل المشستراتیج�ة الایت�ع المصرف   115

  قواعد الب�انات والبرمج�ات والذ�اء الصناعي.
          

          راد في التي تواجهه �االعتماد على األفت �الالمشیت�ع المصرف استراتیج�ة الشخصنة في حل   116
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مواف�   الفقـرة  الرقم
غیر   محاید  اف�مو   �شدة

  مواف�

غیر 
مواف� 
  �شدة

  المستخدمة. حلها أكثر من التكنولوج�ا
            كترون�ة على الش��ة الداخل�ة للر�� بین العاملین.لحات والنشرات اإلدم المصرف الصف�ستخ  117
             .ع العاملون الوصول إلیها �سهولة�ملك المصرف ما ��في من قواعد ب�انات �ستط�  118
كتروني للحصول لرج�ة لتسهیل استخدام البر�د اإلش��ات االتصال الداخل�ة والخا فر المصرفاو تت  119

  ف المطلو�ة.على المعار 
          

            یتوفر لد� المصرف التقار�ر الدور�ة للدروس المتعلمة والتي تقدم تجارب وخبرات اآلخر�ن.  220
            بین العاملین. تسهل عمل�ة الر�� التكنولوجي ت�ادل المعارف والخبرات  221
            الدول�ة. كترون�ة الفور�ة إلدارة العمل�ات المصرف�ةل�ستخدم المصرف الوسائل اإل  222
            وت�ادلها.المعارف والمعلومات  للجمع بین ُ                           تو فر الم�اتب الفرص للعاملین   223
            المشار�ة وت�ادل المعرفة أكثر.تحدث و�التالي  ،�ساهم حجم الم�اتب في است�عاب موظفین أكثر  224
            .عارف ونشرهاتساهم في تولید الم يب لعمل فرق العمل والجماعات والتفر م�اتاتتو   225
            .رسم�ة لت�ادل المعارف والمعلوماتفر أماكن للقاءات غیر الاتتو   226
                                                                            یتــــوفر لــــد� المصــــرف صــــفحات حــــوار علــــى الشــــ��ة الداخل�ــــة للمصــــرف(االنترانت) للحــــوار بــــین   227

            العاملین. 
          

            ن.فر لد� المصرف لوحات شفافة متحر�ة قابلة للقراءة من قبل العاملیایتو   228
            �ستط�ع العاملون تحدید أماكن المعرفة على المستو� الذهني في البنك.  229
            وسائل تلقي المعرفة لهم. جم�ع�حرص المصرف على راحة الموظفین وتامین   330

                                                 الملح� (ب) أسماء البنوك التي تمت علیها الدراسة:
  قل�م الشمالإعدد الفروع في   اسم البنك
  5  العر�ي

  6  س�ان للتجارة والتمو�لاإل
  6  ردنيسالمي األاإل

  3  ردنياألاالهلي 
  6  ردناأل

  4  القاهرة عمان
  3  الكو�تيردني األ

  2  ردنيستثمار العر�ي األاال
  1  الدولي يسالمالعر�ي اإل

  2  ردنياألالتجار� 
  1  ردنسوست�ه جنرال األ

  1  لالستثمار والتمو�لردني األ
  1  الصادرات والتمو�ل

  1  سالميدبي اإل
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ABSTRACT 
In the Last decades, knowledge management appears and became as necessity, it 

accompanied with continues learning for current organizations to become a learning 
organization. This study aimed to identify the impact of knowledge management 
infrastructure on organizational learning in the Jordanian commercial banks, (Northern 
Region). A sample was drawn from Jordanian commercial banks (northern region), a 
questionnaire of thirty questions was designed and administered among (95) top level 
managers, of which (84) were returned and considered as validated. 

The study found a positive relation between knowledge management infrastructure in 
organizations structure, culture, physical environment, and organizational learning. While this 
relation doesn’t appear for information technology, which mean accept the hypotheses 
associated with the positive relation and reject the hypotheses associated with negative 
relation. 

The researcher recommended that its necessity to encourage individuals whose working 
in this kind of business to take initiative, and its important to adjust the organizational 
structure to be accommodated with organizational learning, define organizational learning 
objectives, provide information technology infrastructure. And making further researches on 
the effects of information technology infrastructure, on organizational learning. 

Key words: knowledge management (KM) infrastructure, Organizational learning, 
Jordan commercial banks.  
 

 


