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A B S T R A C T 

 

This study aims to determine the impact of knowledge management infrastructure on the performance 

effectiveness of the Jordanian organizations that need knowledge to perform their work and tasks. The 

study sample includes some public and private organizations working in Jordan and dealing with the 

knowledge subjects. The findings indicated that there was a strong effect for knowledge management 

infrastructure on the performance effectiveness. Organizations should establish knowledge directorates to 

discover and transmit knowledge to workers with a view to improve the creativeness and distinctiveness 

of organizations.  
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  مقدمة .1

أصبح االهتمام بموضوع إدارة المعرفة من المواضيع التي تحظى باهتماٍم واسع من قبل مختلف 
ولكون المعرفة  ،اع المنظمات، لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في عالم منظمات اليومأنو

ن عملية توفير المستلزمات إتحتل المكانة الكبيرة في مجمل عمليات المنظمات، وبالتالي ف
الضرورية لنجاحها أمر في غاية األهمية، ويتطلب جهوداً كبيرة يجب أن تدركها المنظمات 

االعتبار، وحيثما توافرت تلك المتطلبات والمستلزمات حيثما كان ذلك مهماً في  وتأخذها بعين
وتعتبر البنية التحتية إلدارة المعرفة هي األساس الذي .تحقيق الفاعلية المنشودة من إدارة المعرفة

تكمن فيه المعرفة، وهذه المعرفة هي التي تعطي الخصوصية للمنظمة، حيث أنه تم تعريفها 
ا إلى عدة تصنيفات كون المعرفة ليست نوعاً واحداً متجانساً ونمطياً، وحيث أنه ليس لها وتصنيفه

شكالً محدداً وال يمكن أن توضع كلها في إطار واحد. ومن أجل تحقيق اإلدارة الفعالة للمعرفة في 
تطوير المنظمة ال بد من تصنيف المعارف فيها لتحسين استخدامها أو تحديد فجوة المعرفة فيها أو 

آليات وعمليات لتحويلها إلى معرفة صريحة قابلة للقياس والتجسيد في شكل منتجات وخدمات. 
) فإن المنظمة التي تهتم بإدارة المعرفة تحتاج إلى 142، 2011وحسبما بين جرادات وآخرون (

توفير مجموعة من المستلزمات والبنية التحتية، من أجل ترسيخ وتعزيز إدارة المعرفة، 
مساهمة في توفير البيئة المساندة لتوافر معرفة ذات معنى، تسهم في تطوير عمل المنظمة، وال

وتتكون تلك المستلزمات بشكل أساس من: الثقافة التنظيمية، والبناء التنظيمي، والبنية التحتية 
 لتكنولوجيا المعلومات، والمعرفة المشتركة، والبيئة المادية.

نظمة بتعريف وتحليل موارد المعرفة المتاحة لها، واالهتمام بالعمليات تشمل إدارة المعرفة قيام الم
المتعلقة بهذه الموارد، وتحديد األهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتتضمن موارد المعرفة تلك 

المعرفة التي تمتلكها المنظمة، أو تلك التي تحتاج إلى امتالكها، والتي تتعلق بالمنتجات والسوق 
والمنظمات، والتي تسهم في زيادة األرباح أو توفير قيمة مضافة للخدمات والتكنولوجيا 

 والمنتجات، أو تحسين العمليات، وكذلك تحسين األداء الكلي للمنظمة.

وعليه، تلعب إدارة المعرفة دوراً مهماً وكبيراً في التأثير على المنظمة بشكل عام، وال يمكن أن 
تحقيق المعرفة وإدارتها لذلك الدور، ويؤدي اهتمام  يتم ذلك دون توفر مستلزمات تؤدي إلى

 إلى تأثيراتمنظمة ما بإدارة المعرفة 

من آثار واضحة على الكثير مهمة وكبيرة، يمكن تلمس آثارها من خالل ما  تتركه هذه الممارسة 
ا؛ فإن من األنشطة التي تقوم بها المنظمة، وعندما تهتم المنظمات بقياس تأثير إدارة المعرفة لديه

ر فيه معارفها، مع الواقع الذي تبتعد فيه عن  ذلك يعني أنها تهدف إلى مقارنة الواقع الذي تُسخِّ
 استثمار ما تملكه من معارف تتجسد في عملياتها، أو لدى األفراد العاملين فيها.

من كذلك، تساعد إدارة المعرفة المنظمة في الحصول على الفهم المعمَّق، والمعرفة المطلوبة، 
خالل الخبرات الذاتية، وتساعد بعض فعاليات إدارة المعرفة في تركيز اهتمام المنظمة على 
استخدام المعرفة في حل المشاكل، والتعلم، والتخطيط اإلستراتيجي، وصناعة القرارات، وغير 

تتوافر ذلك من القضايا التي تهم المنظمة، إضافة إلى أن إدارة المعرفة تحمي الموارد العقلية التي 
لدى األفراد العاملين في المنظمة من االندثار، باإلضافة إلى أن إدارة المعرفة هي عملية منهجية 

منظمة تسعى إلى معرفة القدرات والقابليات المنغرسة في عقول األفراد وتنميتها باستمرار لتكون 
 ).55: 2009نوعاً من الموجودات التنظيمية (السالم، 

أداء المنظمات من خالل التأثيرات التنظيمية إلدارة المعرفة على كل من:  عموماً، تتحقق فاعلية
 األفراد، والعمليات، والمنتجات والخدمات، واألداء الكلي للمنظمة.

  :مشكلة الدراسة  -2
حدث المفاهيم اإلدارية التي تساعد المنظمات في توليد والحصول أتعد إدارة المعرفة واحدة من 

بارها وتنظيمها واستخدامها ونشرها، ومن ثم تحويل المعلومات الهامة على المعرفة واخت
أثر توافر والخبرات المتوفرة إلى واقع عملي، وبالتالي فإن مشكلة هذه الدراسة تتمثل في تحديد 

البنية التحتية إلدارة المعرفة على تحقيق فاعلية األداء في المنظمات األردنية، وسيتم دراسة هذه 
 خالل التساؤالت الفرعية التالية:المشكلة من 

 
 كيف تؤثر الثقافة التنظيمية على فاعلية األداء في المنظمات األردنية؟ .1
 هل يسهم البناء التنظيمي للمنظمات األردنية في زيادة فعالية أداء تلك المنظمات؟ .2
ات هل يؤثر توافر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في تحقيق فعالية األداء للمنظم .3

 األردنية؟
هل تؤثر المعرفة المشتركة التي تستخدمها المنظمة في تحقيق فعالية أداء المنظمات  .4

 األردنية؟
 هل يؤثر وجود أماكن مخصصة لتبادل المعرفة على فاعلية األداء للمنظمات األردنية؟ .5
 
 :فرضيات الدراسة -3

 ها التالية: سعت الدراسة الختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات المتفرعة عن
منظمات أثر ذو داللة إحصائية لتوافر البنية التحتية إلدارة المعرفة على فاعلية األداء لل يوجد ال

 األردنية.
 ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:

 
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية على فاعلية األداء في المنظمات األردنية.  .1
ذو داللة إحصائية للبناء التنظيمي للمنظمات األردنية على زيادة فعالية أداء ال يوجد أثر  .2

 تلك المنظمات.
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتوافر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على تحقيق  .3

 فعالية األداء للمنظمات األردنية.
خدمها المنظمة على تحقيق ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمعرفة المشتركة التي تست .4

 فعالية أداء المنظمات األردنية.
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لوجود أماكن مخصصة لتبادل المعرفة على فاعلية األداء  .5

 للمنظمات األردنية. 
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 ملخص

ة في أداء  البنية التحتيةالدراسة إلى معرفة أثر تهدف  ى المعرف اج إل ة التي تحت ة أداء المنظمات األردني ى فاعلي ا أإلدارة المعرفة عل عماله
توصلت الدراسة إلى عدد من منظمات القطاع العام والخاص في األردن والتي تعنى بموضوع المعرفة. من  مجتمع الدراسةن تكوّ  ومهامها.

رة وجود تأثير  كبير لتوافر متطلبالنتائج من أهمها:  ام المنظمات بإيجاد دائ د لقي ا الب ة. ومن هن ة إدارة المعرف ى فاعلي ة عل ة التحتي ات البني
ة تمّك ك المعارف بطريق ل تل دة ونق ارف جدي ا األساسية اكتشاف ومسك مع ة مهمته إدارة المعرف وظفين خاصة ب املين والم ك في ن الع تل

 .سين قدراتها على اإلبداع وتحقيق التطور والتميز في أدائها ألعمالهان المنظمات من تحالشركات من االستفادة منها، وهذا بدوره سيمكّ 
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