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 :الموضوع

 

 :إشراف تحت                                                                                                                 :  إعدادمن 

 منير رحماني . د                                                                                                                  سمية بروبي

 

 الصفة الجامعة ألاصلية الدرجة العلمية اللقب والاسم

 رئيسا 1جامعة سطيف  أستاذ بودرامة مصطفى 

 مشرفا ومقررا 1جامعة سطيف  محاضر أ أستاذ رحماني منير

 عضوا مناقشا 1جامعة سطيف  أستاذ قطاف ليلى

 عضوا مناقشا جامعة بومرداس   أستاذ بن عنتر عبد الرحمان

 عضوا مناقشا جامعة خنشلة  محاضر أ أستاذ مانع سبرينة

 عضوا مناقشا 2جامعة باتنة  محاضر أ أستاذ زغدود سهيل 

9191/  9102: املوسم الجامعي  

اتالصغيرةواملتوسطةفيتعزيزالعالقاتمتدوراملسؤوليةالاجتماعيةللمؤسس

 عأصحاباملصالح

(تطبيقية في بعض املؤسسات بوالية سطيفدراسة  ) 

 أعضاء لجنة املناقشة:

دإرة إملعرفة يف تعزيز إلقدرإت إلإبدإعية  دور إإ

إملتوسطةو  يف إملؤسسات إلصغرية  

- إلصغرية وإملتوسطة بولية سطيف درإسة حاةل بعض إملؤسسات -  



 

 



 داءــــإه
 :بكل حب وخشوع، بكل قدسية الكلمة وصفاتها،أهدي مثرة جهدي

 من ال ميكن للكلمات أن تويف حقهماإىل 
 إىل والدي العزيزين حفظهما اهلل

 إىل رفيق دربي زوجي حفظه اهلل ورعاه   
 :إىل أوالدي

 أنس عبد املؤمن وأميــــر
 يإخوتي وأخوات: إىل الذين تقامسوا معي متاعب احلياة

إىل الذين أناروا بصريتي بنور العلم؛ أساتذتي األعزاء من الطور االبتدائي وإىل يومنا 
 هذا؛

 ؛كل الزميالت والزمالء إىل
 .إىل كل من نسيه قلمي وتذكره قلبي

 



 تقديرشكر و
 ،احلمد  هلل محد الشاكرين، على جالل فضله وعظيم نعمه

 ،ة ما أعانني على إمتام هذه الدراسةاحلمد هلل الذي يسر يل من الوقت واجلهد والعزمي
 :والصالة والسالم على سيد املرسلني سيدنا حممد وعلى آل بيته األطهار وصحبه األخيار وبعد

 نتوجه بالشكر اجلزيل والعرفان باجلميل إىل كل
 من ساعدنا من قريب أو بعيد يف اجناز هذا البحث املتواضع

 : وخنص بالذكر
 عبد الوهاب بلمهدي: األستاذ الدكتوراألستاذ املشرف  األول 

 منري رمحاني: واألستاذ املشرف الثاني الدكتور
 جزاهما اهلل عنا خري اجلزاء؛فعلى كل ما قدماه لنا من نصح وإرشاد 

كما أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل السادة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة على تفضلهم بقبول تقييم 
 وإثرائها مبالحظاتهم وتصويباتهم؛ومناقشة هذه األطروحة 

 



 

 

 فهرس احملتويات
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 العناوينفهرس  

 
 الصفحة العنوان

 .................................................................................................................................البسملة
 ..................................................................................................................................إهداء

 ........................................................................................................................وتقدير شكر
 ..................................................................................................................المحتويات فهرس

 م -أ .................................................................................................................مقدمة
 المؤسسات في المعرفة إدارة لتبني النظرية األسس:األول الفصل

 والمتوسطة الصغيرة 

10 

 10 .............................................................ماهية المعرفة: المبحث األول

 10 ..........................................................مفهوم المعرفة وأهميتها: المطلب األول

 10 ...................................................................مفهوم املعرفة: أوال

 10 ...................................................................هرمية املعرفة: ثانيا

 10 ....................................................................أمهية املعرفة: ثالثا

 10 ........................................أنواع المعرفة، مصادرها وخصائصها: المطلب الثاني

 10 .....................................................................أنواع املعرفة: أوال

 01 ................................................................خصائص املعرفة: ثانيا

 00 ..................................................................مصادر املعرفة: ثالثا

 01 ...........................................................ماهية اقتصاد المعرفة: الثالثالمطلب 

 01 ............................................................مفهوم اقتصاد املعرفة: أوال

 00 ......................................................أمهية اقتصاد املعرفة ومتطلباته:ثانيا

 00 .................................المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عصر المعرفة: المبحث الثاني

 00 ...........................................مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب األول

 00 ..........................................................املعايري الكمية والنوعية: أوال

 01 ............التعاريف املختلفة لبعض املنظمات والدول للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: ثانيا

 01 ..................................خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة: ثالثا
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 00 ..................................واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: المطلب الثاني

 00 .................................تطور تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر: أوال

 01 ...............................................أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة: ثانيا

 02 ..................................المفاهيم اإلدارية التي أفرزها االقتصاد المعرفي: المطلب الثالث

 02 ................................................................التعلم التنظيمي: أوال

 01 ......................................................املعريف وعمال املعرفة العمل:ثانيا

 11 .........................................................مفهوم املنظمة املتعلمة: ثالثا

 10 .............................................................رأس املال الفكري: رابعا

 12 ...................................إدارة المعرفة العمليات واالستراتيجيات: المبحث الثالث

 10 ....................................................النشأة واألهميةإدارة المعرفة : المطلب األول

 10 .......................................................إدارة املعرفة النشأة والتطور: أوال

 13 ..............................................................مفهوم إدارة املعرفة: ثانيا

 00 .......................................................أمهية وأهداف إدارة املعرفة: ثالثا

 02 ....................................................نمذجة عمليات إدارة المعرفة: الثانيالمطلب 

 02 ............................................................عمليات إدارة املعرفة: أوال

 00 ...............................................................مناذج إدارة املعرفة: ثانيا

 00 ........................................................إسرتاتيجيات إدارة املعرفة: ثالثا

 00 ....................................................متطلبات إدارة المعرفة: المبحث الرابع

 00 ..............................................................الهيكل التنظيمي: المطلب األول

 00 ...........................................................أبعاد اهليكل التنظيمي: أوال

 02 .....................................خطوات تنفيذ مبادرة إدارة املعرفة يف املؤسسات:ثانيا

 00 .....................................أشكال اهلياكل التنظيمية املالئمة إلدارة املعرفة: ثالثا

 03 .................................................................الثقافة التنظيمية: المطلب الثاني

 03 .....................................................وأمهية الثقافة التنظيميةمفهوم :أوال

 21 ......................................عناصر الثقافة التنظيمية الداعمة إلدارة املعرفة: ثانيا

 20 ..........................................................المتطلبات التكنولوجية: المطلب الثالث

 20 ...............................................إسهامات التكنولوجيا يف إدارة املعرفة:أوال

 21 ...........................دعم تكنولوجيا املعلومات واالتصال لعمليات إدارة املعرفة: ثانيا

 20 ..............................................................المتطلبات البشرية: الرابع المطلب
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 20 ................................................دور القيادة يف تفعيل إدارة املعرفة: أوال

 22 ....................................................مجاعات املمارسة وفرق العمل:ثانيا

 20 .................................................دور األفراد يف تفعيل إدارة املعرفة: ثالثا

 21 ......................................دور إدارة املوارد البشرية يف تفعيل إدارة املعرفة: رابعا

 01 ......................................................................األول الفصلخالصة 

 00 اإلبداعي للنشاط النظري السياق:الثاني الفصل

 00 .............................................................ماهية اإلبداع: المبحث األول

 00 ...........................................................مفهوم اإلبداع وأهميته: األول المطلب

 01 ..............................................املفهوم اللغوي واالصطالحي لإلبداع: أوال

 00 ..........................املفهوم التارخيي ملصطلح اإلبداع واملصطلحات ذات الصلة: ثانيا

 03 ............................................وأمهيته( املزيج اإلبداعي)أبعاد اإلبداع : ثالثا

 11 ...............................................القدرات اإلبداعية وأساليب تنميتها: المطلب الثاني

 11 ...............................................................القدرات اإلبداعية: أوال

 12 ..................................................األساليب العلمية لتنمية اإلبداع: ثانيا

 13 ..........................................مستويات اإلبداع، أنواعه ومراحله: المبحث الثاني

 13 .........................................................مستويات اإلبداع وأنواعه:المطلب األول

 13 ...................................................................أنواع اإلبداع: أوال

 30 ..............................................................مستويات اإلبداع: ثانيا

 30 ......................................دوافع اإلبداع، مراحله والنماذج المفسرة له: المطلب الثاني

 30 ........................................................حاجة املؤسسات لإلبداع: أوال

 33 ................................................مراحل اإلبداع والنماذج املفسرة له: ثانيا

 012 .....................................................إدارة اإلبداع ونظرياته: المبحث الثالث

 012 .................................................................نظريات اإلبداع: المطلب األول

 012 ...............................نظريات اإلبداع املتعلقة باإلبداع على املستوى الفردي: أوال

 010 ..............................نظريات اإلبداع املتعلقة باإلبداع على مستوى املؤسسة: ثانيا

 013 ............................................متطلبات إدارة اإلبداع في المؤسسات: المطلب الثاني

 013 ......................................................دور القيادة يف تعزيز اإلبداع: أوال

 000 .................................................يف تعزيز اإلبداع االتصاالتدور  :ثانيا
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 001 .....................................................يف تعزيز اإلبداع احلوافزدور : ثالثا

 000 ....................................................يف تعزيز اإلبداع التدريب دور :رابعا

 000 ......................................................يف العمل والتنظيم املرونة: خامسا

 002 .....................................................................التمكني: سادسا

 000 .........................................دور إدارة المعرفة في تنمية اإلبداع: المبحث الرابع

 000 ..........................................دور المعرفة في تعزيز القدرات اإلبداعية: المطلب األول

 001 ............................دور املعرفة الصرحية والضمنية يف تعزيز القدرات اإلبداعية: أوال

 000 .................................................................املعرفة حلزونية: ثانيا

 001 ..........................................................مفهوم با وإبداع املعرفة: ثالثا

 003 ............................دور عمليات إدارة المعرفة في تعزيز القدرات اإلبداعية: المطلب الثاني

 011 ...................................................التأثريات التنظيمية إلدارة املعرفة: أوال

 010 ...............................................عالقة عمليات إدارة املعرفة باإلبداع:ثانيا

 013 ....................................................................الثانيخالصة الفصل 

 الصغيرة المؤسسات في المعرفة إدارة لواقع تطبيقيةال دراسةال: الثالث الفصل
 اإلبداعية القدرات تعزيز في ودورها سطيف بوالية والمتوسطة

001 

 000 ...................................................للدراسةاإلطار المنهجي : األولالمبحث 

 000 ...................................................أدوات ومصادر جمع البيانات: المطلب األول

 000 ...................................................جمتمع الدراسة والعينة املمثلة له: أوال

 000 ............................................................أدوات مجع البيانات: ثانيا

 000 ..........................................................صدق وثبات االستبيان: الثانيالمطلب 

 000 .................................................................احملكمنيصدق : أوال

 000 ........................................لالستبيان صدق االتساق الداخلي والبنائي: ثانيا

 002 .................................................................ثبات االستبيان: ثالثا

 000 .........................................................رابعا الصورة النهائية لالستبيان

 001 .............................................لبياناتلاإلحصائية أدوات المعالجة : الثالثالمطلب 

متغيلرات الدراسلة بالمؤسسلات إجابلات وأرا  المسلتجوبين نحلو عرض وتحليلل : الثانيالمبحث 
 ........................................................................الصغيرة والمتوسطة

001 

 001 ........................................................تحليل البيانات الشخصية: المطلب األول
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 001 ...................................................اجلنستوزيع أفراد العينة حسب : أوال

 000 ...................................................توزيع أفراد العينة حسب العمر: ثانيا

 000 ............................................توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي: ثالثا

 001 .......................................توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات اخلربة: رابعا

 000 ........................مناقشة إجابات أفراد العينة حول متغيرات الدراسةتحليل و : المطلب الثاني

 000 ....................................االجتاه العام للمستجوبني حنو عبارات حماور االستبيان: أوال

 000 ......................................مناقشة وحتليل احملور األول املتعلق بإدارة املعرفة:ثانيا

 020 ..............................مناقشة وحتليل احملور الثاين املتعلق بالقدرات اإلبداعية: ثالثا

 000 ...................................................اختبار الفرضية الرئيسية:المبحث الثالث

 000 ..........................حصائية المستخدمة في التحليلشرح بعض المفاهيم اإل: المطلب األول

 002 ...............................................................نموذجشروط بنا  : المطلب الثاني

 000 ...............يف بيانات املتغريات (التوزيع الطبيعي) التحقق من توفر شرط اإلعتدالية: أوال

 011 ..........................................تشخيص مشكلة االرتباط اخلطي املتعدد: ثانيا

 011 .....................التحقق من شرط عدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاء العشوائية: ثالثا

 010 ....................................نتائج مناقشة الفرضية الرئيسية للبحث: المطلب الثالث

 010 ........................................................اختبار الفرضيات الفرعية: المبحث الرابع

 012 ...................................................مناقشة الفرضية الفرعية األولى: المطلب األول

 013 ....................................................مناقشة الفرضية الفرعية الثانية: المطلب الثاني

 030 ...................................................مناقشة الفرضية الفرعية الثالثة: المطلب الثالث

 030 ...................................................مناقشة الفرضية الفرعية الرابعة: المطلب الرابع

 030 ..............................................مناقشة الفرضية الفرعية الخامسة: المطلب الخامس

 011 ..............................................مناقشة الفرضية الفرعية السادسة: المطلب السادس

 010 .................................................مناقشة الفرضية الفرعية السابعة: المطلب السابع

 011 .....................................................................خالصة الفصل الثالث

 013 .....................................................................................................خاتمة

 002 ..........................................................................................المراجعق ائمة  

 003 ..................................................................................................المالحق
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 فهرس الجداول

 
رقم 

  الجدول 
 الصفحة العنوان

 01 تعريف البنك الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 0 -0

 03 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اليابان 0 -0

 01 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر    1 -0

 00  0103 - 0100تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر للفترة  0 -0

 01 (0100 -0100)تطور القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  0 -0

 00 0101 -0113تطور الناتج المحلي اإلجمالي خارج المحروقات        2 -0

 00 تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الخارجية   0 -0

 00 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف  1 -0

 00 0103من  S1 -0100واليات للفترة الممتدة  01توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على  3 -0

 000 االتساق الداخلي لعبارات المحور األول 0 -1

 000 االتساق الداخلي لعبارات المحور الثاني 0 -1

 000 صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة  1 -1

 002 لالستبيان Cronbach’s Alphaقيمة معامل  0 -1

 001 توزيع عبارات االستبيان 0 -1

 000 توزيع درجات مقياس ليكارت الخماسي 2 -1

 001 توزيع أفراد العينة حسب الجنس 0 -1

 000 توزيع أفراد العينة حسب العمر    1 -1

 000 المؤهل العلميالعينة حسب  أفرادتوزيع  3 -1

 001 عدد سنوات الخبرةالعينة حسب  أفرادتوزيع  01 -1

 000 توليد المعرفة: البعد األولعلى عبارات نتائج تحليل إجابات أفراد العينة  00 -1

 001 بُعد حفظ المعرفةعلى عبارات نتائج تحليل إجابات أفراد العينة  00 -1

 021 بُعد توزيع المعرفة على عباراتنتائج تحليل إجابات أفراد العينة  01 -1

 020 بعد تطبيق المعرفةعلى عبارات نتائج تحليل إجابات أفراد العينة  00 -1

 021 إدارة المعرفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل الدراسة أبعادترتيب  00 -1

 020 الطالقةعد بُ عبارات نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على  02 -1

 022 العينة على عبارات بعد األصالةنتائج تحليل إجابات أفراد  00 -1

 020 نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على عبارات بعد المرونة 01 -1
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 021 نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على عبارات بعد الحساسية للمشكالت  03 -1
 023 نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على عبارات بعد المخاطرة  01 -1
 001 التحليل والربط القدرة على نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على عبارات بعد 00 -1
 000 نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على عبارات بعد االحتفاظ باالتجاه  00 -1
 000 ترتيب مستويات القدرات اإلبداعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل الدراسة    01 -1

 000 لبيانات إجابات أفراد العينة( Tests of Normality)نتائج  00 -1

 011 قيم معامل تضخم التباين المسموح به لمتغيرات الدراسة المستقلة 00 -1

نتائج التحقق من شرط عدم وجود ارتباط ذاتي بين األخطا  العشوائية باستخدام اختبار  02 -1
Durbin-Watsan 

010 

 010 االنحدار المتعدد الختبار أثر عمليات إدارة المعرفة على القدرات اإلبداعية نتائج    00 -1

 010 نتائج االنحدار البسيط لدراسة عالقة أثر أبعاد إدارة المعرفة على تعزيز القدرات اإلبداعية  01 -1

 012 الطالقةنتائج االنحدار المتعدد الختبار أثر عمليات إدارة المعرفة على القدرة على  03 -1

 011 نتائج االنحدار البسيط لدراسة عالقة أثر أبعاد إدارة المعرفة على تعزيز القدرة على الطالقة 11 -1

 031 نتائج االنحدار المتعدد الختبار الفرضية الثانية 10 -1
 030 االنحدار البسيط لدراسة عالقة أثر أبعاد إدارة المعرفة على تعزيز القدرة على األصالة نتائج 10 -1
 030 نتائج االنحدار المتعدد الختبار الفرضية الثالثة  11 -1
 031 االنحدار البسيط لدراسة عالقة أبعاد إدارة المعرفة على تعزيز القدرة على المرونة تحليل نتائج 10 -1
نتائج االنحدار المتعدد الختبار أثر عمليات إدارة المعرفة على القدرة على تحسس      10 -1

 المشكالت
030 

نتائج االنحدار البسيط لدراسة عالقة أثر أبعاد إدارة المعرفة على تعزيز القدرة على تحسس  12 -1
 المشكالت

032 

 031 المخاطرة المعرفة على القدرةاالنحدار المتعدد الختبار أثر عمليات إدارة تحليل نتائج   10 -1
  033 نتائج االنحدار البسيط لدراسة عالقة أثر أبعاد إدارة المعرفة على تعزيز القدرة على المخاطرة 11 -1
 011 عمليات إدارة المعرفة على القدرة على التحليل والربط ثرألاالنحدار المتعدد  تحليل نتائج 13 -1
نتائج االنحدار البسيط لدراسة عالقة أثر أبعاد إدارة المعرفة على تعزيز القدرة على التحليل  01 -1

 والربط
011 

 010 ثر عمليات إدارة المعرفة على القدرة على االحتفاظ باالتجاهألنتائج االنحدار المتعدد  00 -1
 012 تعزيز القدرة على االحتفاظ باالتجاهبعالقة أبعاد إدارة المعرفة لنتائج االنحدار البسيط  00 -1
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 األشكالفهرس  
 

 رقم

  الشكل

 الصفحة العنوان

 0 الهرم المعرفي 0 -0

 11 التحول من المنظمة التقليدية إلى المنظمة المتعلمة 0 -0

 11 المعرفةالجذور اإلدارية إلدارة    1 -0

 00 إلدارة المعرفة الجوهريةالعمليات  0 -0

 Marquardt 01نموذج إدارة المعرفة عند  0 -0

 Wiig 03نموذج إدارة المعرفة عند  2 -0

 Duffy 01  نموج إدارة المعرفة عند 0 -0

 00 متطلبات إدارة المعرفة   1 -0

 03 مدخالت ومخرجات المؤسسات المبدعة  0 -0

 11 المزيج اإلبداعي 0 -0

 011 اإلطار المفاهيمي لإلبداع حسب النماذج الخطية 1 -0

 010 النموذج الموجه من خالل التكنولوجيا 0 -0

 010 النموذج الموجه من خالل السوق 0 -0

 010 النموذج التفاعلي في اإلبداع 2 -0

 010 مراحل العملية اإلبداعية 0 -0

 000 دورة إبداع المعرفة   1 -0

 010 عملية إبداع معرفة جديدة  3 -0

 000 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس 0 -1

 000 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر  0 -1
 001 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي 1 -1
 000 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة 0 -1
 (Normal Quntile-Quntile(Q-Q) Plot)الطبيعي للبواقي مخطط  التوزيع  0 -1

 (عمليات إدارة المعرفة) المحور األوللبيانات 
001 

( Normal Quntile-Quntile(Q-Q) Plot)مخطط  التوزيع الطبيعي للبواقي  2 -1
 (القدرات اإلبداعية)التابع  متغيراللبيانات 

001 

لبيانات  ( Detrended Normal Q-Q Plot ) التباين عن التوزيع الطبيعي مخطط 0 -1
 (عمليات إدارة المعرفة)على المتغير  إجابتهمالعينة في 

003 
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لبيانات العينة في  ( Detrended Normal Q-Q Plot ) التباين عن التوزيع الطبيعي مخطط 1 -1
 القدرات اإلبداعيةعلى المتغير  إجابتهم

003 

 011 الفرضية العامةالنموذج الميداني الختبار  3 -1

 010 مساهمة كل متغير مستقل في تعزيز القدرات اإلبداعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 01 -1

 011 النموذج الميداني الختبار الفرضية الفرعية األولى 00 -1

محل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  درجة مساهمة كل متغير مستقل في تعزيز الطالقة 00 -1
 الدراسة

013 

 030 الثانيةالنموذج الميداني الختبار الفرضية الفرعية  01 -1

 031 الثالثةالنموذج الميداني الختبار الفرضية الفرعية  00 -1
 032 الفرعية الرابعةالنموذج الميداني الختبار الفرضية  00 -1
 030 دور كل متغير مستقل في تعزيز القدرة على تحسس المشكالت 02 -1
 033 الخامسةالنموذج الميداني الختبار الفرضية الفرعية  1-00
 010 السادسة الفرعيةالنموذج الميداني الختبار الفرضية  01 -1
 011 محل الدراسةفي تعزيز القدرة على التحليل والربط بالمؤسسات  ةمستقلال اتمتغير دور ال 03 -1
 012 السابعة الفرعيةالنموذج الميداني الختبار الفرضية  01 -1

بالمؤسسات  االحتفاظ باالتجاهمساهمة أبعاد إدارة المعرفة في تعزيز القدرة على  00 -1
 الصغيرة والمتوسطة 

010 
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نتةجدأل اننججداا ارعدرب وةد ايف  ،د العصر احلايل العديد من التغريات والتحدديات البريدرييف ب ئة دأل اال دا هيش
ئشدبذ واحدع للدحل احلةدايف اننةدانةأل ب  ةد   انعبد ارعل مات وانتصانت، والتقدد  العل دو والتقدهل الاادذ الد   

رت ئشددددبذ عريددددري للددددحل اجملددددانت، وتعاا دددد  الججدددد يف ئددددو الدددددو  العامةددددأل وارتقدمددددأل، واتةددددع  اددددا ريف الع رددددأل و ة دددد
عهددا مددن ب  حتددديات تعةشددها ارؤسةددات الددب ئددد ت تريحدد  لددن  لةددات  ُ ارؤسةددات واسددجاتةجةاكا، عددذ  دد ا  لدد  

 ،مريدلددأل، اباندد  ة اايف ارعراددأل  ددو اتلةددأل ارعت ددديف لتحقةدد  الةددري  ب  دد ت التحدددياتجماهبددأل  دد ت التحددديات ئ ددر  
 .ئالترياا ا ت  اا ابريا يعريغو الت ا ت لبو تصريع  عثر ةئدالا

ان ت لةدددد القة دددأل والثدددرويف انتقدددذ مدددن ل دددذ اايفدددةا  ةت الع دددذ ارعدددرب، ومدددن اسدددتغ   ارددد اا  ال ريةعةدددأل ةت و 
ومن قان ن تعاقص الغلأل ال   يع ريد  للدحل الةدل  ارا يدأل ةت قدان ن تاايدد الع اادد ئالعةدريأل  استغ   ااص   الجبريأل،

ذ  حدددع ل امددذ اننتددات الددب تعددر  هبددا ع دد ا   ساسددو ننشددا  الثددرويف ب ،  صددريح  ارعراددأل تشددب  لل عراددأل وااابدداا
ن ب  صدد لا الغددري مل  سددأل بُ ددت  اددذ انقتصددا  ارعددرب، ومصدددا  ساسددو لل ةددايف التعااةددةأل، اقة ددأل ارؤسةددات الةدد   

   ب م اا  ددا الريشددريأل، و دد  مددا اددته للةهددا ان ت ددا  ئددا اايف ارعراددأل البامعددأل ب لقدد    دد ت ( ار جدد  ات الجبريددأل)
ب  ارؤسةدات ونتةجأل انلجا  ئأمهةأل ارعراأل اقدد تريعد  .اع ال   تعشدت ارعظ ات ارعراةألار اا  لل ص   ةت انئد

  . ة   حنا  العامل مريا اات ة اايف ارعراأل ع سةلأل خلل  القة أل من  ص لا غري ارل  سأل
يقدد   انئددداع للددحل ابددريف  ساسددةأل مجا  ددا انسددتث اا ب القددداات الجبريددأل لدددت ارؤسةددأل،  ددا يعددهل انسددتث اا 

ا ب لقد   ااادرا ، تلدمل ارعرادأل الدب ب ا س ارا  الجبر  لل ؤسةأل، و  ا انستث اا ب جد  رت يعدهل ة اايف معرادأل مد
 دد ا يعددهل  ن انئددداع لددن يتحقدد   ةددت ت لددا  ب ارؤسةددأل ة ا اعددات للددحل نقددذ ، تشددبذ قة ددأل  ساسددةأل لل ؤسةددأل

ارعرادأل  ات القة دأل ارةدتقريف ب لقد   )ا يتحقد  مدن  د   انلت دا  للدحل ارعرادأل ال د عةأل ارعراأل الصراأل اقط، وةن  
  ة اايف ارعراددأل كددد  ةت تق يددأل انسددتث اا ب ارعراددأل مددن  دد   نشددر ارعراددأل الددب   اقتعا  ددا ب وة ا عاندد (.اااددرا 

م اقف مشاهبأل   رت، وع ا ت  ير ارعراأل من  جذ ةئدداع معرادأل جديدديف، ا دن ال احدع  ن  د ين الدداو يرمةدان ب 
أل مدددن  ددد   تقلةدددذ ارشدددب ت ارصددداحريأل ل صددد   ةت انئدددداع،  لدددمل انئدددداع ارصددداح  نسدددتث اا ارعرادددلالعهايدددأل 

 .نستع ا  ارعراأل ئبجا يف لالةأل، واستبشا  ارعراأل من     ل لةأل الت  ير ومن مث ال ص   ةت معراأل جديديف
لا يف ما كد  العشاطات ارت ةايف اغل  ارؤسةات الب تع ذ للدحل نشدر ارعرادأل لل صد   ةت انئدداع، ان 

 جم  لدأل مدن ااسدالة  والع لةدات الدب تةدالد للدحل ةطد   ارعداا  البامعدأل لددت   ت ارؤسةات تع ذ للحل تريدهل
م اا  دا الريشددريأل، وان انئددداع يهددد  ةت تقدددد  ابدداا جديددديف،  د ت اا ددرييف ن تددأم ةن مددن  دد   ت لةددد معدداا  

حجظهدا ونشدر ا ب سدريةذ  جديديف، و عا يتجلحل  وا ة اايف ارعراأل الب تع ذ للحل حتديد  د ت ارعداا  والقةدا  ئع لةدأل
ا ااعد  مدن ان ت دا  ردا ان د ت للةد  وللحل   ا ااساس عدان لع لةدات ة اايف ارعرادأل احلة د. تدلةه الع لةأل انئدالةأل

 ددد ت الع لةدددات مدددن  مهةدددأل ئالغدددأل ب عةجةدددأل اسدددتغ   اروددداون ارعدددرب ب ارؤسةدددات و ددد ات ارددد اجو اةهدددا، وللةددد  
أل وا تلجدد  ئددا ت   الريدداحثو ونظددركه ن اايف ارعراددأل، وئدد لمل اهددرت احلاجددأل ارلحددأل تعددد ت ل لةددات ة اايف ارعرادد

والتشددااا ارعددرب وتبدد ين  اعددريف ارؤسةددأل ئاسددتودا   حددد مدددا ذ ة اايف  ،ل سددتجا يف مددن اخلدد ات وارهددااات ال اتةددأل
 . ارعراأل
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 مشكلة البحث
، و لدمل رةدامهتها  واا ئداااا ب التع ةدأل انقتصدا يأل وانجت الةدأل اجلاااريأل تؤ   ارؤسةات الصغرييف وارت س أل

، غدري  ن القةدا  هبد ا الددوا مدرتريط ئقددايف امتصاص لدد   اادذ مدن الةدد العاملدألوقداكا للحل  ،الجعالأل ب العاتج احمللو
ائةدددا مددد  وت  ير دددا والتبةدددف ةج ها ددد ت ارؤسةدددات للدددحل انئدددداع الددد   يشدددبذ  حدددد الععاصدددر الجاللدددأل ب تعشدددة 

 .التغريات اجلاايأل ب حمة ها
 يف، ص صدددددددةات  ةا دددددددا لدددددددن ارؤسةدددددددات البريدددددددري للدددددددحل تتددددددد ار  ارؤسةدددددددات الصدددددددغرييف وارت سددددددد أل  ولبددددددد ن

معهدددددددددا ا دددددددددا  احريدددددددددا للتغةدددددددددري والت ددددددددد ير وتقريدددددددددذ ااابددددددددداا اجلديدددددددددديف وارريدلدددددددددأل، ةن  ن حمدو يدددددددددأل  جعلددددددددد والدددددددددب 
ب   ددددده  ددددد ت التحدددددديات و  .ئة دددددأل اال دددددا  احلالةدددددألةمبانةاكدددددا جعلهدددددا تتدددددأةر  عثدددددر ئالتحدددددديات الدددددب تجرحدددددها 

 ن تع ددددددددذ  ئصددددددددجأل  اصددددددددأل الصددددددددغرييف وارت سدددددددد أل اجلاااريددددددددأل ئصددددددددجأل لامددددددددأل وارؤسةددددددددات ئددددددددات للددددددددحل ارؤسةددددددددات
جا ددددددديف للددددددحل تعايددددددا قدددددددااكا انئدالةددددددأل، اامددددددر الدددددد   اددددددته للةهددددددا ان ت ددددددا  ئددددددا اايف ارعراددددددأل اربتعددددددايف ب لقدددددد   
م اا  ددددددا الريشددددددريأل لل صدددددد   ةت انئددددددداع والت ةددددددا الدددددد   تعشدددددددت مؤسةددددددات ارعراددددددأل، اارؤسةددددددات العاجحددددددأل  ددددددو 

 ا وتةددددددتودمها ب ل لةددددددات التجديدددددددالددددددب تةددددددتث ر مددددددا تعرادددددد ، وتع ددددددذ للددددددحل نشددددددر معراتهددددددا لدددددد  عامددددددذ قع اكدددددد
 : ومن   ا ارع ل  ن رح انيفبا  الراةةو للحل العح  التايل .والت  ير

مااهو اادور اادي ور اا إوارة اامورفر فور عةيزااةوزااتواةبداابور قااد رسورت درصغااةوزااتور عة  ااهسور  اا غيفوير ع د اا ةو
 محلور د ر ة؟و

 :ااس لأل الجرلةأل التالةأل وسعةا معا لإلرا  ئانيفبالةأل ار روحأل ئشبذ جةد ن رح
 ت رية  ل لةات ة اايف ارعراأل ب ارؤسةات الصغرييف وارت س أل حمذ الدااسأل؟ مةت تما  -
 ما مةت ت القداات انئدالةأل ئأئعا  ا ب ارؤسةات الصغرييف وارت س أل حمذ الدااسأل؟ -
 ب ارؤسةات الصغرييف وارت س أل حمذ الدااسأل؟ القدايف للحل ال  قألب تعايا  ا وا  ن اايف ارعراأل ذ  -
 ب ارؤسةات الصغرييف وارت س أل حمذ الدااسأل؟ القدايف للحل ااصالألب تعايا ا ارعراأل  وا  ن اايف ذ  -
 ب ارؤسةات الصغرييف وارت س أل حمذ الدااسأل؟القدايف للحل اررونأل  ارعراأل  واا ب تعايا ن اايف ذ  -
 ب ارؤسةات الصغرييف وارت س أل حمذ الدااسأل؟ القدايف للحل حتة  ارشب ت واا ب تعايا ارعراأل  ن اايف ذ  -
  ب ارؤسةات الصغرييف وارت س أل حمذ الدااسأل؟ التحلةذ والرئطالقدايف للحل ارعراأل  واا ب تعايا  ن اايف  ذ -
 ب ارؤسةات الصغرييف وارت س أل حمذ الدااسأل؟ القدايف للحل انحتجاظ ئانجتاتارعراأل  واا ب تعايا  ن اايف ذ  -
 :رعاجلأل انيفبالةأل ار روحأل،   وح  الجرحةأل الراةةةأل التالةألو 

و.ارةبورفر فور عةيزةوفي روردجه غهوزتواةبدبور قد رسورت درصغةوزتور عة  هسور   غيفوير ع د  ةومحلور د ر ة
 :التالةألويتجرع لن الجرحةأل الراةةةأل الجرحةات الجرلةأل 

ب ارؤسةدددات الصدددغرييف وارت سددد أل حمدددذ  القددددايف للدددحل ال  قدددألب تعايدددا  اةجائةددد اارعرادددأل  وا  تلعددد  ل لةدددات ة اايف - 
 . الدااسأل
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ب ارؤسةدددات الصدددغرييف وارت سددد أل حمدددذ القددددايف للدددحل ااصدددالأل  ب تعايدددا اةجائةددد اارعرادددأل  وا  تلعددد  ل لةدددات ة اايف -
 .الدااسأل

ب ارؤسةددددات الصددددغرييف وارت سدددد أل حمددددذ القدددددايف للددددحل اررونددددأل ب تعايددددا  اةجائةدددد ارعراددددأل  وا ل لةددددات ة اايف اتلعدددد   -
 .الدااسأل

ب ارؤسةدات الصدغرييف وارت سد أل حمدذ  القدايف للحل حتة  ارشب تب تعايا  اةجائة ال لةات ارعراأل  وا تلع   -
 .الدااسأل

 .ب ارؤسةات الصغرييف وارت س أل حمذ الدااسأل للحل ارواطريفالقدايف ب تعايا  اةجائة ال لةات ارعراأل  وا تلع   -
ب ارؤسةددات الصددغرييف وارت سدد أل حمددذ القدددايف للددحل التحلةددذ والددرئط ب تعايددا  اةجائةدد ال لةددات ارعراددأل  وا تلعدد   -

 .الدااسأل
غرييف وارت سد أل حمدذ ب ارؤسةدات الصدانحتجداظ ئانجتدات للدحل  قددايف ب تعايدا  اةجائةد ال لةات ارعرادأل  وا تلع   -

 .الدااسأل
وأهمية البحث

 تعدد   صدريحة  يت در  ر حد ع ة اايف ارعرادأل الدب م حد لا ة اايدا حدديثا،  تب ن  مهةأل الريح  ب ع ن  يعاجل
ذ ةدرويف تشدب  اةهدا لتغدريات احلاصدلأل ب ئة دأل اال دا  والدب  صدريح  ارعرادأل  اصأل ب اذ ا ج  ر  ل ا  ارؤسةات

 .عت د للة  ب حتقة  ماايا تعااةةأل مةتدامألوم ا ا لإلئداع و ص  يُ  ،حقةقةأل لل ؤسةات
تب ن  مهةأل الريح  ع لمل ب تعاول  ن اايف ارعرادأل ب ارؤسةدات الصدغرييف وارت سد أل،  د ت اا درييف الدب ع ا 

ا يأل نظددددرا امهةتهددددا انقتصدددد العامةددددأل وارت دددد ايف للددددحل حددددد سدددد ا ، و لددددمل تعددددد ق الددددا حة يددددا ب اقتصددددا يات الدددددو 
م اا  دا الريشدريأل  ئقا  ا  صريع مر  نا ئقددايف ل ا اان   ،ع ا  هنا تعد  عثر ةئدالا من ارؤسةات البريرييفوانجت الةأل،  

 دا يةد ع ئتعايدا  ،و لمل من  د   ت اةدف ارعرادأل وة ااكدا ةسدجاتةجةا للدحل ارددت ال  يدذ ،للحل انئداع والتجديد
 .قدااكا انئدالةأل

 أهداف الدراسة
 :كد  الدااسأل لتحقة   لأل من اا دا  ن جا ا اة ا يلو

 ئالعةريأل لل ؤسةات الصغرييف وارت س أل؛ةه  اارجت    ا ةه ة اايف ارعراأل وةئراا  مهةألحتديد مج -
  ااسأل تأةري ل لةات ة اايف ارعراأل للحل القداات انئدالةأل ب ارؤسةات؛  -
 ارؤسةات الصغرييف وارت س أل؛ معراأل مدت ت رية  ل لةات ة اايف ارعراأل ب -
 . معراأل الدوا ال   تلعري  ة اايف ارعراأل ب تعايا القداات انئدالةأل ب ارؤسةات حمذ الدااسأل -

 المنهج المتبع
لب ن طريةعأل ار حد ع  دو الدب حتدد  اردعهج ارتريد ، اقدد الت ددنا ب  ااسدتعا للدحل اردعهج ال صدجو التحلةلدو، 
الدد   يهددد  ةت  دد  ارعل مددات وتصددعةجها وحتلةلهددا، وقددد   انلت ددا  للةدد  ئشددبذ واحددع ب وصددف وتشددوةص 
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ئار حد ع، وب اجلاند  الت ريةقدو اخلداص  اا ريف الريح  ئغدر  اهده انطداا العظدر  وحتلةدذ اجل اند  العظريدأل ارتعلقدأل
ئتحلةددذ واقدد  ة اايف ارعراددأل ب ارؤسةددات الصددغرييف وارت سدد أل، و وا ددا ب تعايددا القددداات انئدالةددأل، والدد     ةجددرا ت 
ب ئعض ارؤسةات الصغرييف وارت س أل العايف أل ئ نيأل س ةف، وجتدا انيفاايف ةت  ن    انلت ا  ب  د  الريةاندات 

 :داين مهاللحل مص
 حة       الريةانات ااولةأل من     انستريةان عأ ايف ااةةةأل للريح ؛ :ر ع هف ورألي غةو-
والددب  ثلدد  ب ارراجدد  ئدداللغتو العرئةددأل وااجعريةددأل، مددن عتدد  ومقددانت و  دداع سددائقأل  ات  :ر ع ااهف ور نهيددااةو-

  .صلأل   ح ع الدااسأل، ئانحااأل ةت ئعض ار اق  انلبجونةأل
 حدود الدراسة

مؤسةددأل، ومدد   04 جريدد  الدااسددأل ب ئعددض ارؤسةددات الصددغرييف وارت سدد أل ئ نيددأل سدد ةف والريددال  لددد  ا 
 لمل ميبن تع ةه نتااج الريح ، ئالترياا ارؤسةات انقتصا يأل اجلاااريأل تعةش ب نج  ئة أل اال ا ، وقدد التامد  

 :الرياحثأل ئاحلدو  واحملد ات التالةأل
نظدددرا ل ريةعدددأل الدااسدددأل ارتعلقدددأل ئددددوا ة اايف ارعرادددأل ب تعايدددا القدددداات انئدالةدددأل، اقدددد   حتديدددد  :ر  شااايدةور حاااديفو-

 04والريدددال  لدددد  ه  ،جمت دد  الدااسدددأل ئر سدددا   قةددا  عدددذ مدددن ارددد اا  الريشددريأل، التةددد ي ، الريحددد  والت دد ير ةن وجدددد
 ؛مةتج ب

 .9402 جري  الدااسأل     الث ةو ااو  من سعأل  :ر حديفور بمهيغةو-
 نموذج ومتغيرات الدراسة

لإلجائأل للحل ةيفبالةأل الريح  و  داا  يت ل  ئعدا  ند  ت يلد يل مقدجح لتشدوةص  وا ة اايف ارعرادأل ب تعايدا 
 :ن مهاي حح  الشبذ   نات وال   ات   للحل متغريي ب ارؤسةات الصغرييف وارت س أل، القداات انئدالةأل

 ؛(حجظ ارعراأل، ت اي  ارعراأل، ت رية  ارعراأل ،ت لةد ارعراأل)ل لةات ة اايف ارعراأل  :ر ع  غيور ع  قلو-
ال  قددأل، ااصددالأل، اررونددأل، احلةاسددةأل لل شددب ت، ارودداطريف، القدددايف للددحل )القددداات انئدالةددأل  :ر ع  غاايور  ااه  و-

 .(التحلةذ والرئط، انحتجاظ ئانجتات
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 الدراسات السابقة
ااسدددددات و ددددد ع رتبدددددا للدددددحل  تقة دددددأل جددددد   ن  تبددددد ن  اتل لةدددددأل تراع ةدددددأل، ولبدددددو   ددددد ت الدااسدددددأل تعدددددد

، وللدددددحل  ددددد ا ااسددددداس سددددد   يدددددته تقددددددد لدددددر  تلدددددف ب جااةدددددأل معةعدددددأل للدددددحل  ددددد ت الدااسددددداتسدددددائقأل، و ن خ
خمتصددددر جمل  لددددأل مددددن الدااسددددات الددددب لددددا ل قددددأل   حدددد ع الدااسددددأل، يشدددد ذ   دددددا  الدااسددددأل و  دددده مددددا ت صددددل  

و.، ئانحااأل ةت ت حةع اجل ان  الب  ةا الدااسأل احلالةأل لن الدااسات الةائقألن نتااجةلة  م
 باللغة العربية الدراسات السابقة.أ

و:ر د ر هسور ع ةرقةو إفر فور عةيزةو-
رفر فور عةيزااااااةويفيي ااااااهوزااااااتو" :والددددددب عاندددددد  ئععدددددد ان (9449)  ااسددددددأل البريةةددددددو صدددددد ح الدددددددين لدددددد ا  عددددددرد.0

و-ف ر اااااةور ااااا  الصغةومقه ياااااةو ةغناااااةوماااااموتاااااياهسور ق اااااه ور  ااااانهصتور عخااااا رطوزاااااتور ةاااااير -ر  نظغعاااااترت ااااادر و
يفدددددددرعأل مدددددددن يفدددددددرعات الق ددددددداع الصدددددددعالو  00ايفدددددددت ل  الدااسدددددددأل للدددددددحل  . طروحدددددددأل  عتددددددد اات ةامعدددددددأل ارةتعصدددددددريأل

 ددددددا  الدااسدددددأل  .ادددددر  مريحددددد ع مدددددن اردددددديرين ارج حدددددو ومددددددير  ااقةدددددا  29ارودددددتلط وتب نددددد  العةعدددددأل مدددددن 
 :ةت
مدد  انئددداع التعظة ددو، وعدد لمل الع قددأل ئددو ( ال دد عةأل، الصددراأل) ت حددةع الع قددأل وندد ع التددأةري ئددو  ندد اع ارعراددأل -

 ل لةات ة اايف ارعراأل وانئداع التعظة و؛
حمدذ  حتديد ار امو والدننت العظريأل والعل ةأل ان اع ة اايف ارعراأل ول لةدات ة اايف ارعرادأل لل دديرين ب الشدرعات -

وقدد ت صدل   .الدااسأل، و لمل من     تعايا قدااكه انئدالةأل ب تعظةه قدايف ارعظ ات لتريهل انئدالات ارتاحدأل
 :الدااسأل ةت العتااج التالةأل

مدددن ارعرادددأل ال ددد عةأل لددددت مدددديريها، ئةع دددا اسدددتجا ت ئشدددبذ عريدددري مدددن ارعرادددأل  مل تةدددتجد الشدددرعات حمدددذ الدااسدددأل-
 الة  ، الائ ن، انتصانت، ارعااةو؛ :ة اااكا ئص ايف معراأل ح   الظا ريف ارت ااريف لدت

للرادد  مددن قددداات مددديريها  ، اهددرت الدااسددأل لددد  قدددايف الشددرعات ارريح ةددأل للددحل اسددتث اا ارعراددأل الظددا ريف ارتدد اريف -
 .من     تعايا قداكه للحل حذ ارشب ت، وتشجةعهه للحل انئداع ب معظ اكه ،انئدالةأل

قغااااااهإوفياااااايورف رةوف ةااااااهفورفر فور عةيزااااااةوزااااااتو": والددددددب عاندددددد  ئععدددددد ان( 9442)  ااسدددددأل احلجدددددداا   ةددددددثه للدددددو.9
ف ر اااااةواحرغرغاااااةومقه ياااااةو اااااغمور ق اااااه ور حكااااادمتوير خاااااه و هاجاااااههو ناااااه و-ادظغفهاااااهو اااااد ور عنظعاااااهسورأل فيغاااااة

 .جامعأل ل ان العرئةأل  طروحأل  عت اات غري معش ايفو،"يعهذجو  دظغفورفر فور عةيزة
مددن الق دداع اخلدداص، وقددد  دددا  الدااسددأل ةت  04معظ ددأل تائعددأل للق دداع العددا  و 00ايفددت ل  الدااسددأل للددحل 

معراددأل مددا ة ا عاندد  ارعظ ددات اخلاصددأل والعامددأل قددد ئددد ت ئت اةددف ة اايف ارعراددأل ب  ل الددا، وال قدد   للددحل  سددرياب 
جمددانت الع ددذ الددب ميبددن  ن يددته ت اةددف  ة جددا  ت اةددف ة اايف ارعراددأل ب ارعظ ددات ااا نةددأل، ئانحددااأل ةت معراددأل

 :ة اايف ارعراأل اةها لتحةو   ا  ارعظ ات ااا نةأل، وقد ت صل  الدااسأل جمل  لأل من العتااج من  ئرا ا ن عر
ف ة اايف ارعراددأل ئداجددأل حمدددو يف، ع ددا  اهددرت الدااسددأل  ن ة ااا الق دداع اخلدداص ارعظ ددات حمددذ الدااسددأل ت ا دد -

 عان  للحل مع  ب الق اع العا ؛ر ج  ات ارعراأل  
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ة اايف ارعرادددأل، و نددد  ن ت جدددد ادددرو   ات  نلدددأل  وحدددح  الدااسدددأل  ن ارؤسةدددات حمدددذ الدااسدددأل  دددااس ل لةدددات  -
 اة ا يتعل    ااسأل ل لةات ة اايف ارعراأل ئو الق الو العا  واخلاص؛ ةحصااةأل

 الدااسأل  ن  عاا اروقا ئو الق الو ح   مدت ة ااا  مهةأل ة اايف ارعراأل لصاحل الق اع اخلاص؛  اهرت -
 اهرت الدااسأل  ن  عاا اروقا ئو الق دالو حد    ةدر ة ااا  د ت ارعظ دات لددوا الثقاادأل التعظة ةدأل ب ت اةدف  -

 .ة اايف ارعراأل رصلحأل الق اع اخلاص
في وصعرغااااااااهسورفر فو": والددددددددب عاندددددددد  ئععدددددددد ان( 9442)  ددددددددد للةدددددددداني سددددددددف  ئدددددددد  ادددددددداايف و لةددددددددذ حم ااسددددددددأل .3

واقددددددأل  دددددد  مقدمددددددأل ب ارددددددؤ ر العل ددددددو الثددددددا  حدددددد   ة اايف  "ر عةيزااااااةوزااااااتوزهصرغااااااةوفيشاااااا ةور عة  ااااااهسورأل رغااااااة
،  دددددددا  (ل ددددددان) ارعراددددددأل ب اددددددذ اجلدددددد  يف الشدددددداملأل وتبع ل جةددددددا ارعل مددددددات، جامعددددددأل العلدددددد   الت ريةقةددددددأل اخلاصددددددأل

التعددددددر  للددددددحل واقدددددد  ل لةددددددات ة اايف ارعراددددددأل ب ارؤسةددددددات اا لةددددددأل ب القدددددددس الشددددددرقةأل، مددددددن  دددددد ت الدااسددددددأل ةت 
تشدددددددوةص، خ دددددددةط، حتددددددددي  ارعرادددددددأل، ت ايددددددد  )  ددددددد   اصدددددددد واقددددددد  ت ريةددددددد  الع لةدددددددات اروتلجدددددددأل ن اايف ارعرادددددددأل

ارعرادددددددأل  ئعدددددددألارعرادددددددأل، متاارعرادددددددأل، ت لةدددددددد واعتةددددددداب ارعرادددددددأل، تعظدددددددةه وخددددددداين ارعرادددددددأل، اسدددددددججاع ارعرادددددددأل، ت ريةددددددد  
ع ددددددا  دددددددا  الدااسددددددأل للتعددددددر  للددددددحل مةددددددت ت االلةددددددأل  نشدددددد أل ارؤسةددددددات اا لةددددددأل العاملددددددأل ب (والرقائددددددأل للةهددددددا

القدددددددس الشددددددرقةأل، و وا ة اايف ارعراددددددأل ب حتقةدددددد  االلةددددددأل  نشدددددد أل  دددددد ت ارؤسةددددددات، تبدددددد ن جمت دددددد  الدااسددددددأل مددددددن 
 089وقددددددد ئلدددددد  حجدددددده العةعددددددأل ارريح ةددددددأل  مؤسةددددددأل، 032ال دددددداقه ان اا  لدددددد ت ارؤسةددددددات والددددددب ئلدددددد  لددددددد  ا 

 :ار ، واستودم  الدااسأل انستريةان عأسل ب جل   الريةانات، وقد ت صل  جمل  لأل من العتااج معها
ة اايف ارعرادددأل وااللةدددأل  نشددد أل  ددد ت ارؤسةدددات لعدددد  اهدددرت الدااسدددأل  ن  عددداا ل قدددأل معع يدددأل ئدددو ل لةدددات  -

  ؛4042مةت ت الدنلأل 
وايف ئ ددر ارؤسةددات حمددذ الدااسددأل  ددااس ل لةددات ة اايف ارعراددأل، وقددد  وصدد  الدااسددأل  ع ددا ئةعدد  الدااسددأل  ن -

خصةص وحديف مةتقلأل لت  ير  نش أل ة اايف ارعراأل، تع ذ للحل متائعأل ت رية  ل لةات ة اايف ارعراأل، والةدعو لت د ير 
 .وسااذ انتصا  انلبجونةأل

ر   د ور  كند دجتويفي هوزاتوافةغالورفر فور عةيزاةو: "والب عان  ئعع ان 9404/9400 ااسأل ط  حةو ن   . 0
.  طروحددأل  عتد اات غدري معشدد ايف جامعدأل اجلاااددر -حه ااةور عدديداةور ةهمااةو عة  اةورا ااهالسور جبر اي- عنظعاةورألصعاه 

 دددا   دد ت الدااسددأل ةت انجائددأل لددن ااسدد لأل ار روحددأل ب ايفددبالةتها وئاخلصدد ص سددؤالا اجلدد  ر ، ة   هنددا حتدداو  
 اصدأل تبع ل جةدا ارعل مدات وانتصدانت ب تجعةدذ ة اايف ارعرادأل  ،لدوا البريري ال   يلعري  الت د ا التبع لد جوةئراا ا

ن بد   ئراد  قدداات ااادرا  وارعظ دات للدحل حدد سد ا ، وقدد ت   ، والدب تةد عوت حةع الععاصر ااساسةأل ل ت اا رييف
 923والريدال  لددد  ه (   مددير مرعدا ، ااددة  مشدروعمدددير مرعا ،نااد) جمت د  الدااسدأل مدن  ل ددا  التدأطري العد لو

اسددت اايف قائددذ للتحلةددذ انحصددااو، وقددد ت صددل   82اسددت اايف واسددججاع  044ةطدداا وللددحل  دد ا ااسدداس   ت ايدد  
 :الدااسأل ةت

أل ااوت والدددب نصددد  للدددحل  نددد  لدددة   عددداا ت ريةددد  ن اايف ارعرادددأل  وتلدددف  ئعا  دددا للدددحل ةاادددض الجرحدددةأل الراةةددد -
 ارعظ أل، حة   اهرت العتااج ان ت ا  ال احع ئع لةأل خاين ارعراأل؛مةت ت 
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ن ت جد ل قأل  ات  نلدأل ةحصدااةأل لتبع ل جةدا ارعل مدات للدحل : أل الثا  والب نص  للحلةااض الجرحةأل الراةة -
 .ةعألة اايف ارعراأل، حة  ئةع   ن مؤيفر الت  ا ب تبع ل جةا ارعل مات واحع جدا ئالعةريأل اارا  الع

ف ر اةوا  غقغاةو-رفر فور عةيزةويفيي هوصرا واعغابورألفر ": والب عان  ئعع ان( 9400) ااسأل ن ا  حم د الاط أل 20
 .،  طروحأل ماجةتري غري معش ايف"صر ور كرغهسوير عةه دور  قنغةور ع د  ةور ةهمرةوزتوق ه وغبف

 ددددددا  الدااسدددددأل ةت ةئدددددراا  وا ة اايف ارعرادددددأل ول قتهدددددا ئت ةدددددا اا ا  ب البلةدددددات وارعا دددددد حمدددددذ الدااسدددددأل، 
  ا تةددداا ه ئ ريقدددأل لشددد ااةأل مدددن  ل دددا  الة دددأل التدايةدددةأل وا سدددا   ،ادددر  902ايفدددت ل  الدااسدددأل للدددحل لةعدددأل مدددن 

، واردددعهج ال صدددجو التحلةلددد ةتريددداعولتحقةددد    ددددا  الدااسدددأل   . ااقةدددا  ان اايدددأل للبلةدددات وارعا دددد حمدددذ الدااسدددأل
 اايف مت لريدات ة اايف ارعرادأل، ل لةدات ة: ولغر  حتقةد    ددا  الريحد    ت د ير اسدتريةان مبد ن مدن ةد ع جمدانت

 :ارعراأل، اا ا  ارؤسةو، ومن العتااج الب ت صل  ةلةها الدااسأل ن عر
تشدددددوةص : ممااسدددددأل العددددداملو لع لةدددددات ة اايف ارعرادددددأل عانددددد  ئداجدددددأل لالةدددددأل و دددددو مرتريدددددأل للدددددحل العحددددد  التدددددايل -

 ارعراأل، ت لةد ارعراأل، ت اي  ارعراأل، ت رية  ارعراأل؛
لددددددددوا ة اايف ارعرادددددددأل  ،مت سددددددد ات تقدددددددديرات لةعدددددددأل الدااسدددددددألن ت جدددددددد ادددددددرو   ات  نلدددددددأل ةحصدددددددااةأل ئدددددددو  - 

 عات رتغري اجلع ؛ا اا ا  تُ و ةر ا للحل  ة  
ئدددددددو مت سدددددددط تقدددددددديرات لةعدددددددأل الدااسدددددددأل لددددددددوا ة اايف ارعرادددددددأل و ةر دددددددا  ألت جدددددددد ادددددددرو   ات  نلدددددددأل ةحصدددددددااة -

 .عات لل تغريين مبان الع ذ ومديف اخلدمألللحل  ةا اا ا  تُ 
 فور عةيزغاااةويفيي اااهوزاااتور قاااد رسوفرصعرغاااهسورت": ، والدددب عانددد  ئععددد ان(9409) محدددد مهدددد    ااسدددأل سدددامريف .9

، ارعشد ايف ب جملدأل علةدأل "-ف ر ةور   الصغةوآل ر وصغناةومامور ةاهمرغموزاتور عك  اهسور جهمةغاةوزاتو  ادرف-ورت درصغة
مةدددت ت ل لةدددات ة اايف ارعرادددأل  ددددا   ددد ت الدااسدددأل ةت تشدددوةص . 34ئغددددا  للعلددد   انقتصدددا يأل اجلامعدددأل، العدددد  

والقدددداات انئدالةدددأل ب ل دددذ اربتريدددات، وحتديدددد ( تشدددوةص ارعرادددأل،   ددددا  ارعرادددأل، ت لةدددد،  دددان، ت ايددد  ارعرادددأل)
مددددت تدددأةري ل لةدددات ة اايف ارعرادددأل للدددحل القدددداات انئدالةدددأل ب ل دددذ اربتريدددات ارداوسدددأل، وقدددد   تصددد ةه اسدددتريةان 

يفوصدا مدن العداملو ب مبتريدات  04معةأل، وقد ا تداات الرياحثدأل لةعدأل ل ديدأل ت ده وت ايع  ب ئعض اربتريات اجلا
دت وجد   حتديدد ا ددا  ارعرادأل العةعدأل ارداوسدأل  ع د والتبع ل جةدأل، ت صدل  الدااسدأل  ن جامعأل ئغدا  وارةتعصدريأل

انحصددااةأل  ن  دت التحلددة تمدد  قلددأل ل لةددات ت لةددد ا، ب حددو ل لةددأل الت ايدد  اباندد  ئصدد ايف مقري لددأل، ع ددا  ع دد
 . غل  الع قات اناترياطةأل ئو ل لةات ة اايف ارعراأل والقداات انئدالةأل عان  معع يأل

رفر فور جاادففور شااهمرةويم اا د وم ااه ع ههوزااتو:"والددب عاندد  ئععدد ان( 9409) ااسددأل رددة  معصدد ا لريددد اجلدد ا  .0
 .ةامعأل ااقصحل معش ايف ، اسالأل ماجةتري غري"احقغقورفر فور عةيزةو ه خدمهسور   غةور ة كيدة

 دددا  الدااسددأل ةت التعددر  للددحل ة اايف اجلدد  يف الشدداملأل ومةددت ت مةددامهتها ب حتقةدد  ة اايف ارعراددأل ئاخلدددمات 
ن جمت د  الدااسدأل مدن العداملو ب ال ادااف انيفدرااةأل، والد ين ئلد  لدد  ه بد   ال ريةأل العةبريأل ئق اع غايف، حةد  ت  

صددددر الشدددامذ ب  دددد  الريةاندددات مدددا لدددددا ااادددرا  الدددد ين يفدددااع ا ب العةعددددأل احل  سدددل بادددر ،   انلت دددا  للددددحل  029
وقددد   انلت دا  للددحل انسدتريةان عدأ ايف جل دد  الريةاندات، ت صددل  الرياحثدأل مددن  ادر ،000لةريقدحل ئدد لمل  ،انسدت  لةأل
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    الدااسأل ةت  ن مةت ت ت رية  ة اايف اجل  يف الشاملأل وة اايف ارعراأل ب العةعأل حمدذ الدااسدأل حدعةف جددا، حةد  
 .%00.20ب حو ئلغ  نةريأل ت رية  ة اايف ارعراأل  %02099ئلغ  نةريأل ت رية  مريا ئ ة اايف اجل  يف الشاملأل 

و:ر د ر هسور ع ةرقةو هت در و-
قغاهإوراجه اهسور ةاهمرغموأليايو": والدب عاند  ئععد ان( 9442) حةدو حم دد العدابد ي سف الاليب؛  ااسأل  ال.0

ارعشدددد ايف ب جملددددأل ارعدددداا للريحدددد ع والدااسددددات،  -ف ر ااااةومغدريغااااة-ر عنااااهتور  نظغعااااتوزااااتوا نااااتور  ااااردةورت اااادرصت
 .9، العد 03اجمللد

 ددددددددا  الدااسدددددددأل ةت تقةدددددددةه ارعددددددداد التعظة دددددددو ومةدددددددت ت الةدددددددل ا انئددددددددالو ب يفدددددددرعأل عهرئدددددددا  حمااظدددددددأل 
ةائدددددد مدددددن وجهدددددأل نظدددددر العددددداملو، ومعرادددددأل طريةعدددددأل الع قدددددأل ئدددددو ارعددددداد التعظة دددددو والةدددددل ا انئددددددالو، ومعرادددددأل مدددددا 

لشوصددددددددةأل تعددددددددات لل تغددددددددريات ا 4042لعددددددددد مةددددددددت ت الدنلددددددددأل  ةحصددددددددااةألة ا عاندددددددد   عدددددددداا اددددددددرو   ات  نلددددددددأل 
م اددددددف  ثددددددذ مددددددا نةددددددريت   042مب نددددددأل مددددددن طريقةددددددألوال اةجةددددددأل، وقددددددد   تصدددددد ةه اسددددددتريةان   ت ايعدددددد  للددددددحل لةعددددددأل 

 :استريةان، وقد ت صل  الدااسأل ةت 340،   اسججاع معها من جمت   الدااسأل 24%
 اجائةا؛ تقةةه العاملو للةل ا انئدالو عان ةجائةا، ع ا  ن تقةةه العاملو لل عاد التعظة و عان -
والةدددل ا انئدددالو للعددداملو لعددد مةدددت ت  ، عدداا ل قدددأل اجائةددأل ئدددو  ئعددا  ارعددداد التعظة ددو جمت عدددأل ومعجددر يف -
 ؛4042الدنلأل 
الع ددر، ارؤ ددذ  :عددات رتغددرياتتُ  ،ب الةددل ا انئدددالو 4042 عدداا اددرو   الددأل ةحصددااةا لعددد مةددت ت الدنلددأل  -

 .العل و، ارةت ت ان اا  لل اةجأل
ر قااد رسورت درصغااةو": والددب عاندد  ئععدد ان( 9400) ااسددأل ي سددف لريددد ل ةددأل  ددر؛ ت اةدد  ل ةددأل ت اةدد  العجلددأل .9

( سلةدلأل الدااسدات اننةدانةأل) ، ارعشد ايف  جلدأل اجلامعدأل انسد مةأل"يصالق ههو هألفر ور ادظغفتو عادديإور ق اه ور ةاه 
 .9، العد 02اجمللد 

قدددداات انئدالةدددأل لددددت اردددديرين العددداملو ئددد اااات ق ددداع غدددايف   للدددحل مددددت تددد ار ال ددددا  الدااسدددأل للتعدددر  
مدددديرا، وقدددد  304 ااهه، حةددد  الت ددددت الدااسدددأل للدددحل اردددعهج ال صدددجو، وللدددحل لةعدددأل تب نددد  مدددن ا ئدددأول قتهددد

ت صل  الدااسأل ةت  ن ارديرين العداملو ئد اااات ق داع غدايف يت تعد ن ئداجدأل لالةدأل مدن القدداات الشوصدةأل ارريدلدأل 
عدد  الدااسددأل  ن  عدداا ال  قددأل، اررونددأل، ااصددالأل، قريدد   ارودداطريف، احلةاسددةأل لل شددب ت، ع ددا ئة  : ثلدد  بوالددب  

ئو القداات الشوصةأل ارريدلأل ومةت ت اا ا  الد اةجو لل دديرين العداملو ب الد اااات  ةحصااةألل قأل  ات  نلأل 
 .ةأل  ارريح

: ، والددب عاندد  ئععدد ان(9403)؛ ايددا  لريددد او اخل الددديف  ااسددأل اددراس سددلة ان الشددريلو؛ ياسدده لةةددحل اخلرايفددعأل.3
ف ر ااةوا  غقغااةوصراا وتااياهسورالا ااهالسور خرددااةوزااتور ععركااةو-ر  فكغاايورت اادرصتويفياايهوزااتوزهصرغااةوزااي ور ةعاال"

 90، العد 04ارعش ايف ب جملأل  ااسات العل   ان اايأل، اجمللد و"رأل فيغة
ال  قدددددأل، ارروندددددأل، ااصدددددالأل، ) انئددددددالو ممدددددث  ئأئعدددددا ت اخل ةدددددأل ددددددا  الدااسدددددأل ةت معرادددددأل  ةدددددر التجبدددددري 

وحددددد ح الر يدددددأل، ) ئالتريددددداات متغدددددريا مةدددددتق  ب االلةدددددأل ادددددر  الع دددددذ ئأئعا  دددددا( ئارشدددددب ت انحةددددداسانااحدددددأل، 
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ئالتريددددددداات متغدددددددريا تائعدددددددا،   ت ريةددددددد  ( ، الت اسدددددددملالت اصدددددددذ، اسدددددددتودا  ارددددددد اا  ،اريددددددد  الع دددددددذ، اا ا  ةسدددددددجاتةجةأل
والدددددددب   سدددددددح  معهدددددددا لةعدددددددأل لشددددددد ااةأل ئةدددددددة أل مب ندددددددأل مدددددددن  ،ةان للدددددددحل يفدددددددرعات انتصدددددددانت اخلل يدددددددألانسدددددددتري

 :ل  ، ولتحقة   د  الدااسأل   ت  ير استريانأل جل   ارعل مات وقد ت صل  الدااسأل ةت 044
  ل ا  ار  الع ذ ب الشرعات حمذ الدااسأل ميتااون ئت ار لعاصر التجبري انئدالو؛ -
 نلددأل ةحصددااةأل ئددو لعاصددر التجبددري انئدددالو و ةدد   ئعددا  اددر  الع ددذ ئاسددتثعا  ئعددد انحةدداس وجدد    ةددر  و  -

ئةع  الدااسأل  ن  عاا اروقات اةر لعاصر التجبري انئدالو ب االلةدأل ادر  الع دذ تعدات جل ةد  ع ا ئارشب ت؛
 .ارتغريات الدميغرااةأل لدا متغري الع ر

فيااااااايور قاااااااد رسورت درصغاااااااةو اااااااد ور عااااااادديدموصرااااااا و"والدددددددب عانددددددد  ئععددددددد ان  (9409) محددددددددان ااسدددددددأل حةدددددددان .0
ارعشددددد ايف ب  "-ف ر اااااةوم اااااحغةوصرااااا ور ع ااااايةور  جاااااه إو عددناااااةوحعاااااهف-اح اااااغموففر ور عنظعاااااهسور خدمغاااااة

 .39، العد 38جملأل جامعأل الريع ، اجمللد 
خلدمةدأل والتريداا انئدداع  دا    ت الدااسأل للتعدر  للدحل  ةدر القدداات انئدالةدأل ب حتةدو   ا  ارعظ دات ا

ان اا  لد  تددأةري واحددع ب حتةددو   ا  ارعظ ددأل، ولتحقةدد    دددا  الريحدد    ت دد ير اسددتريةان  الدد     ت ايعدد  للددحل 
 :  الت صذ ةت جم  لأل من العتااج spssمجر يف، وئعا  للحل خمرجات ال نامج انحصااو  044
وحتةدددو   ا  ارعظ دددات ( متغدددري مةدددتقذ) لعصدددر ال  قدددأل ي جدددد تدددأةري مععددد   ول قدددأل ااتريددداي ق يدددأل وطر يدددأل ئدددو -

 .اخلدمةأل حمذ الدااسأل
 لعصر ااصالأل وحتةو   ا  ارعظ ات اخلدمةأل؛وج   تأةري معع   ول قأل ااترياي مت س أل وطر يأل ئو  -
 ا  ب وجدد   تددأةري مععدد   ول قددأل ااتريدداي ق يددأل وطر يددأل ئددو عددذ مددن اررونددأل واحلةاسددةأل لل شددب ت وحتةددو اا -

 .ارعظ ات اخلدمةأل
فيااايورالا اااهالسورتفر داااةوزاااتو:"والدددب عانددد  ئععددد ان( 9409) ااسدددأل معددداا ةئدددرا ةه الق اوندددأل؛ ئعددددا عدددرد  ئ تايددد  .2

 .0العد  ، 39ارعش ايف ب اجمللأل العرئةأل لإل اايف اجمللد  "ر  ردةورت درصتو رةهمرغموزتومنظعهسورألصعه ورأل فيغة
ب ئعدددددددددض  ددددددددددا   ددددددددد ت الدااسدددددددددأل للتعدددددددددر  للدددددددددحل  ةدددددددددر انتصدددددددددانت ان اايدددددددددأل ب الةدددددددددل ا انئددددددددددالو 

، ولتحقةددددددددد   دددددددددد  الدااسدددددددددأل   ت ددددددددد ير اسدددددددددتريةان عدددددددددأ ايف جل ددددددددد  ارعل مدددددددددات "معظ دددددددددات اال دددددددددا  ب ااا ن
،   0093معظ ددددددأل  ا نةددددددأل والريددددددال  لددددددد  ه  09وا تريدددددداا ارحددددددةات الدااسددددددأل، يللدددددد  الدااسددددددأل عددددددذ العدددددداملو ب 

 :ت صل  الدااسأل ةت  نوقد ، ار  909ات ئد معهه لةعأل لش ااةأل ئةة أل قد   سح 
 الةل ا انئدالو عان مرتجعا لدت العاملو ب ارعظ ات ارريح ةأل؛  -
 وج    ةر ةجايب ل تصانت ان اايأل ئأئعا  ا ب ايا يف مةت ت الةل ا انئدالو لدت العاملو؛ -
لددد  وجدد   اددرو   ات  نلددأل ةحصددااةأل ب الةددل ا انئدددالو تعددات للع امددذ الدميغرااةددأل، ئاسددتثعا  لدداملو اخلدد يف  -

سددعأل  ددو ااعثددر ةئدددالا، ع ددا  ن اااددرا   و   32-99حةدد  ئةعدد  نتددااج الدااسددأل  ن الج ددأل الع ريددأل مددن  ،ال اةجةددأل
 .عان ا  عثر ةئدالا(سعأل 02 ع  من )اخل يف البريرييف 
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في وصعرغاااااااهسورفر فور عةيزاااااااةوزاااااااتو" :والدددددددب عانددددددد  ئععددددددد ان( 9400) سدددددددأل اددددددداتن نريةدددددددذ حم دددددددد  ئددددددد  اايددددددد  اا.2
 .، اسالأل ماجةتري غري معش ايف ةامعأل ااقصحل"اح غمورت در ور  نظغعتوزتور عحهامور نظهمغة

حتةددو ب ( ت لةددد، خدداين، ت ايدد ، ت ريةدد )  دددا   دد ت الدااسددأل ةت التعددر  للددحل  وا ل لةددات ة اايف ارعراددأل
ن بد   انئداع التعظة و ب احملاعه العظامةأل، ولتحقة    ددا  الدااسدأل   اسدتودا  اردعهج ال صدجو التحلةلدو، وقدد ت  

مجددر يف   ا تةدداا ه لددن طريدد  العةعددأل  032سددتريانأل للددحل انم اجددا ئاحملدداعه، وقددد   ت ايدد   948جمت دد  الدااسددأل مددن 
 :ت صل  الدااسأل ةت. صاحلأل للتحلةذ استريانأل 042و  اسججاع معها  ،ال ريقةأل

 ؛%93023مةت ت ممااسأل ل لةات ة اايف ارعراأل جمت عأل عان مت س ا، حة  ئل  واهنا العةيب  -
ووان نةددديب  3024التعظة دددو ب احملددداعه العظامةدددأل عدددان مرتجعدددا، و لدددمل  ت سدددط حةدددايب قددددات مةدددت ت انئدددداع  -

 ؛00024%
 ات  نلددددأل ةحصددددااةأل ئددددو ل لةددددات ة اايف ارعراددددأل  40393ا ئددددداتريدددداي قددددد  وجدددد   ل قددددأل طر يددددأل مت سدددد أل  عامددددذ ا -

 ؛4042ومةت ت انئداع التعظة و لعد مةت ت الدنلأل 
  اهدددرت الدااسدددأل لدددد  وجددد   ادددرو   ات  نلدددأل ةحصدددااةأل حددد   انئدددداع التعظة دددو تعدددات لل تغدددريات الدميغرااةدددأل -
 .(اجلع ، الع ر، سع ات اخلدمأل، ارة حل ال اةجو، ارؤ ذ العل و)

 ألاجنبية باللغة الدراسات. ب

 : والب عان  ئعع ان 2003ب   François Therin ااسأل  .0
"Organizational learning and innovation in High-tech small firms "in 

the 36th Hawaii international conference on system sciences.  

تعايددددددددا انئددددددددداع ب ارؤسةددددددددات  ب ه التعظة ددددددددوتعاولدددددددد   دددددددد ت الدااسددددددددأل الدددددددددوا الدددددددد   يقدددددددد   ئدددددددد  الددددددددتعل   
لامددددددذ،   انلت ددددددا  للددددددحل انسددددددتريةان عددددددأ ايف جل دددددد   244ذ  قددددددذ مددددددن والددددددب تشددددددغ   ،الصددددددغرييف لالةددددددأل التبع ل جةددددددا

مؤسةدددددددأل م جددددددد   ساسدددددددا للدددددددراة  التعجةددددددد    و الددددددد   يعددددددد ب للةددددددد ،  004الريةاندددددددات مدددددددن لةعدددددددأل مب ندددددددأل مدددددددن 
ه التعظة دددددو لددددد  تدددددأةري ةجدددددايب قددددد   للدددددحل انئدددددداع، ع دددددا ئةعددددد  الدااسدددددأل  ن  مدددددج ت صدددددل  الدااسدددددأل ةت  ن الدددددتعل  

 .ارعاا  اجلديديف واستودامها ب ارؤسةأل تؤ   ةت انئداع
 :والب عان  ئعع ان، 9442ب  Chung-Jen chen ;Jing-Wen Huang  ااسأل.9

"Strategic human resource practices and innovation performance the 

mediating role of knowledge management capacity"in Journal of Business 

Research, vol 62, issue10 

 ارددد اا  الريشدددريألممااسدددات ة اايف ارعرادددأل ئالترياا دددا متغدددريا وسدددة ا ئدددو  تعاولددد  الدااسدددأل الددددوا الددد   تقددد   ئددد 
 009ن تريدداا الجرحددةات للددحل لةعددأل مب نددأل مددن  انحندددااواا ا  انئدددالو، وقددد   اسددتودا  حتلةددذ  انسددجاتةجةأل

ل  ب التدداي ان، وت ص دد تعشددط مؤسةددأل 2444مؤسةددأل   سددحريها ئ ريقددأل لشدد ااةأل مددن جمت دد  ةحصددااو يتبدد ن مددن 
العتدددااج  ن ممااسدددات ارددد اا  الريشدددريأل تدددرتريط ةجائةدددا مددد  قددددايف ة اايف ارعرادددأل والدددب ئددددوا ا تدددؤةر للدددحل اا ا  انئددددالو 



 ..............................................................................................................مقدمة

 ك
 

، ع دددا  ةريتددد  الدااسدددأل  ن ة اايف ارعرادددأل تلعددد   واا وسدددة ةا ئدددو ممااسدددات ارددد اا  الريشدددريأل لل ؤسةدددات حمدددذ الدااسدددأل
  .واا ا  انئدالو

 Nader Nada ; Mahmoud Ghanem ; Saleh Mesbah ; Ali Tukyilmaz   ااسأل .3

 :والب عان  ئعع ان (2012)
 ”Innovation and knowledge management practice in Turkish SMES ”  in 

Journal of knowledge management, Economics and information technology,Vol 
11, Issue 1 
 دددا   دد ت الدااسددأل ةت اهدده الع امدددذ الددب تددؤةر للددحل الع لةدددأل انئدالةددأل ب ارؤسةددات الصددغرييف وارت سددد أل 

 .مؤسةأل صغرييف ومت س أل و  انلت ا  للحل ارقائلأل ب    الريةانات 92الجعةأل، حة  يلل  الدااسأل 
اره ددأل والددب تلعدد   واا  عشددج  نتددااج الدااسددأل  ن معظدده ارؤسةددات حمددذ الدااسددأل تجتقددر ةت ئعددض الع امددذ

 امددددا ب ادددداح ارؤسةددددات عاسددددجاتةجةأل انئددددداع والثقااددددأل ارتعلقددددأل ئتقةددددةه  ةدددداا انئددددداع، ع ددددا عشددددج  الدااسددددأل  ن 
ارؤسةات حمذ الريح  تت ت  خبصااص قةا يأل وةقااأل تعظة ةأل تةالد للحل  ل  معاد  اله لع لةدأل انئدالةدأل، وقدد 

 .التغةري اةها، وع ا ااع اوح التعاون والتشااا ئو عذ العاملو اةها وص  الدااسأل ئ روايف تريهل ة اايف 
 :والب عان  ئعع ان Burco Kor ; Ceyda Maden (2013) ااسأل . 0

“The relationship between knowledge management and innovation in 

Turkish service and High-tech firms” in international journal of business and 

social science . 

الع قأل ئو ل لةات ة اايف ارعراأل و ند اع انئدداع ب ارعظ دات، الت دد الرياحثدان ب  د  وتعاول    ت الدااسأل
اسددتريةان للددحل ارؤسةددات الددب تعشددط ب ق دداع  344الريةانددات مددن جمت دد  الدااسددأل للددحل انسددتريةان، حةدد    ت ايدد  

، ب حو الصداحلأل للتحلةدذ مل  ثدذ 032اخلدمات وارؤسةات لالةأل التبع ل جةا ب ترعةا ، ومل يةجج  معها س ت 
للددحل انئددداع، والددب ئدددوا ا ( تددأةري ةجددايب)،  اهددرت العتددااج  ن ل لةددات ة اايف ارعراددأل لددا ل قددأل ةجائةددأل043سدد ت 

 .ايا يف ةئداع ارعظ ات تؤ   ةت
 :والب عان  ئعع انAhmed Awin Alkarriri (9400 ) ااسأل . 2

“The role of knowledge management in Enhancing innovation in SMES 

in the Gaza Strip” in a Thesis of  Master.    
 لد  ارعرادأل، انسدتح ا ، مشدااعأل )ئأئعا  دا   دا    ت الدااسأل ةت استبشا   وا ممااسدات ة اايف ارعرادأل

 .ب تعايا انئداع ب ارؤسةات الصغرييف وارت س أل ئق اع غايف( ألارعراأل، ت رية  ارعرا
الت دت الدااسأل للحل ارعهج ال صجو التحلةلو، ولغر     ارعل مات مدن جمت د  الدااسدأل اقدد   تصد ةه 

الددب تع ددذ ب ق دداع تبع ل جةددا   ب ارؤسةددات الصددغرييف وارت سدد ألاملو  ت ايعدد  للددحل اردد اجو العدد اسددتريةان الدد  
والدد ين يع لدد ن ب  ،م اجددا ب ارةددت يات ان اايددأل اروتلجددأل 982ن جمت دد  الدااسددأل مددن بدد   ت  . ارعل مددات وانتصددا 

 :العتااج معهات صل  الدااسأل جمل  لأل من . م اف 909مؤسةأل، وئ لمل   ا تةاا لةعأل لش ااةأل مب نأل من  02



 ..............................................................................................................مقدمة

 ل
 

 ة اايف ارعراأل ومةت ت انئداع ب ارؤسةات حمذ الدااسأل؛ عاا ل قأل ةجائةأل ئو ممااسات  -
 عاا تأةري ةجايب وق   ئو ممااستو من ممااسات ة اايف ارعراأل ومةت ت انئدداع ب ارؤسةدات ومهدا  لد  ارعرادأل  -

 وت رية  ارعراأل؛
ت ريةقها ب ارؤسةات ارةتهداأل، حة  حتتذ ل لةدأل انسدتح ا  اررتريدأل ااوت مث  معظه ممااسات ة اايف ارعراأل يته -

 .مشااعأل ارعراأل تلةها ل لةأل  ل  ارعراأل، و  ريا ت رية  ارعراأل
 اهدددرت الدااسددددأل  ن  عدددداا اددددرو   ات  نلددددأل ةحصددددااةأل ب  اا  ارددد اجو حدددد    ةددددر ة اايف ارعراددددأل للددددحل مةددددت ت  -

 .انئداع تعات ةت ارتغريات الدميغرااةأل
 :استجا ت الرياحثأل من الدااسات الةائقأل ب

 أل؛ل  ئعا  انطاا العظر  للريح  وةةراا   عل مات حديثانرا  ئريعض ارصا ا الب سه   -
 ؛(انستريةان)انستعانأل ئاجلا  الت ريةقو ل ت الدااسات ب تص ةه   ايف الدااسأل  -
التعر  للحل ااسالة  انحصااةأل ارةتودمأل، الشدو  الد   سدهذ للةعدا ا تةداا  نةد  ال سدااذ انحصدااةأل  -

 .للريح  احلايل
تعددد الدااسدأل احلالةددأل ةحددااأل جديددديف تتةدده ئأمهةددأل  اصدأل ع هنددا مددن الدااسددات القلةلددأل الددب  :مااهودعغاابور د ر ااةور حه غااة

ختلدف الدااسدأل احلالةدأل ع ا ،  ....(ال  قأل، اررونأل ، ااصالأل)ائ   ئو ل لةات ة اايف ارعراأل، والقداات انئدالةأل 
ردا لدا مدن  مهةدأل ب تع ةدأل انقتصدا   ت س ألق اع ارؤسةات الصغرييف وارق  الدااسأل للحل ري  ب ئة أل الت رية ، حة  طُ 

 ددداات ق ددداع احملروقدددات، ئانحدددااأل ةت عددد ن ارؤسةدددات الصدددغرييف وارت سددد أل  عثدددر ةئددددالا مدددن ارؤسةدددات  اجلااادددر 
 .البريرييف

 البحثخطة  
 :قة عا   ت الدااسأل ةت ة ةأل اص   عالتايل 

 ألاسس النظرية لتبني إدارة املعرفة في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة :الفصل ألاول 

، الصددغرييف وارت سدد أل تري ددأل ئددا اايف ارعراددأل ب ارؤسةدداتب  دد ا الجصددذ سددعحاو   ااسددأل ااسدد  وارجددا ةه ارر 
 ت لريددداتوحتديدددد ار اايف ارعرادددأل واسدددجاتةجةاكا، ل لةدددات ة اايف ارعرادددأل، ن حمدداولو ئددد لمل تقددددد مجهددد   يفدددامذ وحمدددد 

 . اايف ارعراألن ااساسةأل
 السياق النظري للنشاط إلابداعي: الفصل الثاني

سددعداس اةدد  ما ةددأل انئدددداع ومةددت يات ،   دده الع دددا ت ارجةددريف للعشدداي انئددددالو، لعاصددر الرية ددأل انئدالةدددأل، 
 .ل قأل ة اايف ارعراأل ئانئداع
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بوالية  إدارة املعرفة في املؤسسات الصغيرة واملتوسطةلواقع تطبيقية الدراسة ال: الفصل الثالث

 ورها في تعزيز القدرات إلابداعيةود سطيف

ب   ا الجصذ سعحاو  معراأل واق  ة اايف ارعراأل ب ارؤسةات الصغرييف وارت س أل اجلاااريأل، من  د   ةجدرا  
ف، حمددداولو ئددد لمل ةسدددقاي خمتلدددف  ااسدددأل مةدانةدددأل ب ئعدددض ارؤسةدددات الصدددغرييف وارت سددد أل العايفددد أل ئ نيدددأل سددد ة

 . و نجةها اجل ان  العظريأل لل  ح ع، والتأعد من صد  الجرحةات ار روحأل
 .والت صةات وع ا اتاا  ارةتقريلةأل للريح  ،وب اا ري خنته  ااستعا ئتقدد العتااج الب   الت صذ ةلةها



 

 

 الفصل األول

 

 األسس النظريت لتبين إدارة املعرفت 

  يف املؤسساث الصغرية واملتوسطت



النظرية لتبني إدارة المعرفة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  األسس........................... الفصل األول  
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 ألاسس النظرية لتبني إدارة املعرفة في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة: الفصل ألاول 

 :تمهيد
إن تعقددب ئة ددع ال وددتد داحدد بان فددبب ااملتسسددع ئدد  ااهاسددتتم سددلى  ملةرددت اك  وددتن  ملدد  ااعلسددع  و دد ن 

ااهاستت ال قملةبيع تسع  لضدوتن الملادتا ااد ملتنا   تنت  سبعب أن د تمل فلج ئت  بترهت ثلدب معلسةع قةوةعم فة ي
  بترهددت مدد  ئت مامدد  ا ااعلسددع داكف هبددت   ددتجددل أأصددب ت الةدد س ت سددتر  مدد  ارن ااتلةددع دااتنيددع اةددبدنبم  ملدد  اادد  

الد  ضضد  ل هد  ا مد  ال قدتم المدل الد ي يضد   ملد    دا الصد د ال قملةبيدع  مالدمم  الص د الد  تدكا م مد 
ااد دباس هد ا   أند ملد  الدل م مد   يف إطتر ت ةهبرت مد  م ريااادت البة ةدعم  إنارب ااعلسع يف قملب مت حت تجه ااهاستت

 تمددع  يف ااهاسددتت اامايليددعاكادد دباس الاددمل ق قددب قودد  حدد طت  بدداا يف اامليوددتت العتاةددعم إك أندده مددت اد  ددبدن 
 .دااهاستت الصرياب داا  اوع  مل  دجه اخلص ص

اتهم ال و ر السلي  داا هل ال ي  لس ه العمل س دال  مل ل جةت خ د القدلن  ااتنيد م يف إفدبار تدلا م  لقب
م "اق صدتن ااعلسدع"معليف  بام  تن له البدر البتر  يف خملق إطتر  تس جبيب لململشتط اكق صدتني اصدوملع  ملةده اادم 

ه ا الخا ال ي أصدب ت سةده ااعلسدع ئدهرب  ودل دلةسدت ادلن أناب لدهم د ل دت لتن دتج دمهب تفدت لململود  اكق صدتنيم 
م دأصدبع اكاد اوتر سةده ( ااد ارن ااملو ادع)اق صتن جتتد ت سةه أمهةع ااعلسدع  دلأم مدتد  دا مملود م الصد د ااتنيدع 

ع ل  دد ن البةتنددتت ئددبك مدد  اا جدد نات ااتنيددعم دتعتدوددت سةدده ندر الصددملت تت ااعلسةددمل ددما  ملدد  اا جدد نات ااعلسةددع 
 .دالس تر ممل اتات دالعقل البشلي أناات م انهت الدلةعم

يف ني ء مت تقبس ديف دل اليلدف ااد ملهبع داا رياات اا ستر ع  تن م  ال  س أن يصبع م  المهةدع ئدل مد  
ااعلسعم ات هلت م  ندر يف إجيدتن قد ت تهبت ملةدع فة يدع جبيدبب يف مهاسدتتملت يف إطدتر خملدق إنارب ئ اكه وتس الضلدريتت

  . تميب م  سعتلةع د هبتءب أناء ه ه ااهاستت دمتةمهت يف ئة ع أ وتهلت ممملي مع معلسةع م  تمملع
 :ال تلةع اابتفثالهبصل إىل ه ا ئتا ني   قسوملت  داعةت مملت لتاتس
 ؛المؤسسات في ظل االقتصاد المعرفي :المبحث األول
 ؛المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عصر المعرفة: المبحث الثاني
 واستراتيجياتها؛ إدارة المعرفة العمليات :المبحث الثالث
 .متطلبات إدارة المعرفة :المبحث الرابع

 
 
 

 
 



النظرية لتبني إدارة المعرفة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  األسس........................... الفصل األول  

2 
 

 املؤسسات في ظل الاقتصاد املعرفي :املبحث ألاول 

 ملتصددددل اجن دددتج يف اكق صددددتن اابيدددب القددددتيم  ملددد  ااعلسددددعم دهددد  جددددمء مددد  رأم مددددتد تعدددب ااعلسدددع مدددد  أهدددم 
ااهاسدددعم إنددده رأم اادددتد الهب دددلي الددد ي ي وددد ر دي ادددبن ئتاددد ولارم د ملددد  هددد ا الادددتم أصدددبع ااددد قوتق ااعلسدددع 

خد د مدت  دهتجسدت إاا مدت أرانت اةتسيدع  ملد  ئقتيردتم ستاهاسدتت الةد س ت ملدتسا مد  مالشريل الشت ل لملوهاستت
حت يددل اادد ان اخلددتس  أنن تيارددت دانيدد ع د س اددعم إا   تنددت ااعلسددع  ددا  س ادع سددإن    دإاالدبيرت مدد  معلسددع ممل اددعم 

إىل ممل ادددتت نيدددو   وملةدددتت إن تجةدددع ختصدددع ت وملدددب معلسدددعم د ددد ا اهدددتد ئتلملسدددبع ل قدددب  خدددبمتت هددد  الخدددلت 
سإنملددت م ااهاسدع  دد  مملتسسددةرت لا لمهةدع ااعلسددع يف متة دددنيدد .ت وملدب معلسددع عوةدد  س ايدب هدد ه اخلددبمتت دطدل  تقددب رت

ع دأمهة ردددتم ع نعدددلج إىل خصتيصدددرت دأهدددم مصدددتنرهتم د ددد ا متهةدددع اكق صدددتن ادددململتق  يف هددد ا ااب دددث مهبرددد س ااعلسددد
 : ااعليفم دالك م  خ د ااوتلب ال تلةع

 مفهوم المعرفة وأهميتها؛ :المطلب األول
 المعرفة ومصادرها؛أنواع : المطلب الثاني
 .مفهوم اقتصاد المعرفة: المطلب الثالث

 مفهوم املعرفة وأهميتها :املطلب ألاول 

ك  اليدع ععتنةردت دأئعتنهدت اا مل  دعأ ال  ملوع مروع يف فقل إنارب ااعلسع ه  ااعلسع نهبسرتم ه ه ال ملودع ال إن  
 إك أن   متدددماد  دددل نقدددتم دجدددبدم سو تدلدددع اجادددتس عهبرددد س ااعلسدددع لدددةا فدددبيث الملشددد ب دإ دددت يلجددد   كف السدددمل 

اكه ودددتس ئددده يف اددددتد اجناري داكق صدددتني دردددل فدددبياتم دهددد ا راجددد  جنراا ااهاسدددتت اهتلةدددع لمهةدددع ااعلسدددع يف 
تقدب  أهدم ال عدتريل الد  تملتدلدت مهبرد س ااعلسدع  ااوملدب  م ل ا امل تدد م  خد د هد اخملق مةمب تملتسسةع مس بامع

  .دال  نلاهت ضبس م ني   الب ثم د  ا إئلا  أمهةع ااعلسع
  :مفهوم املعرفة: أوال

 :لملوعلسع داكصو ف  دالهبملسهب  ا م نعلى ال عليل الملري يالبتف ت عتريل ال  تملتدهللقبل ال ول  إىل ا
ض ملددل معددتع ااعلسددع مدد  فةددث الملريددع دالهبملسددهبع داكصددو ام سهبدد  الملريددع ااعلسددع هدد   :التعريففا اللغففوم للمعرفففة. 1
ديف  2. لسدت ا  ندن  ملو ده :ل دب لد ا يقدتدلدتنراا ال ملد  أد اا العملدم يف ف  يقتد 1.نراا اامي  أد البسةطاج

 إهلةددعدسةرددت نكيددل  مدااملوددقدالهب ددل  القددل ن ال ددل  اددبعوتيع ديسدد ن  يددع حتددث ااددهم   ملدد  ال  مددل دإ وددتد العقددل
 دمجةعرت مهحلات إهلةع  مل  ن  مع ااعلسع د دبس نضد  تم مجبا ممل  ئبايع اخلملةقعداني ع  مل  أن العملم دااعلسع قب د  

  3.دفث ئين البشل  مل  إ وتد العقل دالسع  يف طملب العملم دالملرل م   مل   ااعلسع

                                                           
 .055.ص( 6891نار ااشل م: ئادت) اللغة واإلعالمالمنجد في . 1
 51لعبنا ،في أبحاث اقتصادية وإدارية" ندر اللداسب الهب ليع داا در اجناريع جنارب ااعلسع يف ئملتء ت مل ل جةت ااعلسع"العوليم  إئلاهةم ستن  ةس  . 2
 .9.ص( 6551جتمعع  وب خةضل ئبس لبم : اامايل)
: القتهلب) 56م العبن 05ملب م افي المجلة العربية لإلدارة" داق  إنارب ااعلسع دم وملبتت اجئبا  دال ابيب يف اجنارب العلئةع" بب القتنر صربيم  هتلع.3

 .601.ص( 6565اامليوع العلئةع لمل ملوةع اجناريعم 
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الددد    داللهبدددع مددد  خددد د اخلدددربب اددد اء مددد  ال اقددد م ا  سدددتق "ااعلسدددع  ملددد  أ دددت  Oxfordقدددتم م  د دددل ف
 .ااعلسع تبد  مل  أ ت تص ر الن داا  أمت يف الهبملسهبع سإن   1."السلانم أد م  أي ح ء أخل

إلةرتم سود  ااو د   ي خ  تعليل ااعلسع أ ال م  ح ل طبقت لملوملي ر ال ي يمليل ئه :تعريا المعرفة اصطالحا .2
بدددتر اك   ال ااددد  أد الضدددةقم لددد ا جيدددب أن ن خددد  ئعددد أن ي خددد  ال عليدددل الشددد ل العوملددد  أد المليدددليم أد الشددد ل 

 :المل   ال تيل او  ع م  ال عتريلم ن جمهت  مل 
معمل مدتت ئتجنيدتسع إىل ردائدط اددببةع تسدت ب يف إجيدتن معدم لملوعمل مددتتم " لسدت ااعلسدع  ملد  أ دت  بددترب  د  

 2."دت  ىل إنارب ااعلسع إجيتن ه ه اللدائط أد سصملرت
قبس إطدترا  تمدت ال  ت   ست ئ  ت مميج م  اخلربات ااكا وع دالقةم دااعمل متت السةتقةع دئصاب اخلرباءم وت  ل  

ع جدمءا دنمج اخلربات دااعمل متت اابيببم سر  م  صملع دموبقع يف  قل العدترف  دتم د تلبدت مدت تصدبع ااعلسد ل قةةم
ك ي اددمأ لددةا سقددط يف دثددتيق دمسدد  ن تت اامليوددعم دل دد  أيضددت يف اججددلاءات ال مليةوةددع دالعوملةددتت دااوتراددتت 

 3.دالق ا ب
ااعلسددع هدد  اكادد دباس ال تمددل لملوعمل مددتت دالبةتنددتت مدد  إم تنةددع اامادجددع مدد  اارددترات دالس ددتر دال بصددل د 

 ستاعلسددع نيددلدريع كادد ولار اامليوددع إا تمدنهددت ئتلقددبرب  ملدد  اكادد اتئع داهددبم دالددبداس  ال تمملددع يف الهبددلنم دئتل ددتيل
 4.لألدنيت  اابيبب داجئبا م ده  نتتج ال عملةم دال عملم دالملشتطتت ال  تل م  مل  اجئبا 

ااعلسع ه  طليقع جبيبب لمل هب ا يف اامليوع عشتر ع العقل ال مليةو  دااد ارن اخل قدعم سرد  تشدا إىل اارد ن 
 5.اب دلع ججيتن ال ملسةق دال مليةمم دت سا رأم ااتد الهب لي داكه وتس ئتلاقتسع داكا ولار ئتل عملما

وددع دئةتنددتت تسددت ب ئصدد رب سعتلددع  ملدد  فسدد  الناء دفددل ااشدد  ت ااعلسددع هدد   بددترب  دد  معمل مددتت مملي  
 6.دصمل  القلارات دال عملم

م لن ااعلسددع ئبسددتطع هدد  مبسددوع د ملوددتت ختطهبددع ئملةريددع  عددتريلدئتلمل ةاددع ك   دد  اخ ددماد مهبردد س ااعلسددع ئ
فتلددع س ليددع أرقدد  مدد  اددلن اهصدد د  ملدد  ااعمل مدددتت دا  سددتق اخلددربات ئتاوتراددعم سقددب تضددة  ااعلسددع يف سةضدددتن 

لددد  تء ااعمل مدددتتم دقدددب ض هبددد  يف مسددد  ن تت البةتندددتت دااعوةدددتت ال ترسةدددعم دهملدددت كئدددب مددد  ااددد دباس تقملةدددتت  ا

                                                           
1
 .Muhammad Ali Bada; Torgeir Dingsoyr Patricia Lago; Hans Van Vliet , Software Architecture Knowledge 

Management,(Berlin,2009) p.10. 
( 6551نار ااساب لململشل دال   ي م :  وتن)م6م الوبعع المدخل إلى إدارة المعرفةقملبيملا    ستن العوليم  إئلاهةم بب الس تر العمل    تمل . 2
 .60.ص

3
.Murray E. Jennex, knowledge Management :concepts, Methodologies, tools and Applications,(IGI 

Global,2008) P.X.xxviii. 
 .05.ص(6551ال را  لململشل دال   ي م:  وتن) م6الوبعع  إدارة المعرفة الممارسات والمفاهيم،اخلمل ف اامل تديم  إئلاهةم.4
 .610.ص( 6556مهاسع ال را  لململشل دال   ي م:  وتن) منظم المعلومات اإلداريةاملةم اهسةملعم .5
( 6551مل م حب ر حلطع الشترقعم  إصبارات: الشترقع) "لوليق لملقةوع ااهاسةع ااضتسعإنارب ااعلسع خترطع ا" بب ال ل  أئ  الهب  ا نردي م . 6
 .60.ص
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دااعمل مدددتت دالع قدددتت اادمندددع يف نيدددم ت مل ل جةدددت ااعمل مدددتت أد مددد    ودددت  البةتندددتت ملقةدددب  ملردددت يف أالصدددملت   لمل
 .خ د اكنكنت الك العتمل اار د عستف ه دئةتنتته

ملددت يف هدد ه البرااددع نعددلف ااعلسددع ئ  ددت معمل مددتت  مدجددع ئتل اددترق داهقددتيق د ملةدده دئملددتء  ملدد  مددت اددبقم سإن  
ج ااعلسدع الد  ت صدل إىل فدل ااشد  ت داجئدبا  داضدتا القدلارات    مل دل د   ماامادجع ناخل  قل الهبلندالقةمم دت م ه ه 

 .اا يوع داا د ص ااهبتهةم اابيبب
دهملددت جتددبر اجحددترب إىل أمهةددع العملصددل البشددلي الدد ي يقدد س ئعوملةددع إن ددتج ااعلسددع دا  سددت تم ئت  بددتره سددلنا مدد  

 ملدد  حتقةددق أهددباسرت ئوليقددع  ااهاسددعدئتل ددتيل قددبرب  مااهاسددع معلس دده  دد  قبرتدده ناخددل دالدد ي تعددرب   ااهاسددعأسددلان 
 .أ ال  هبتءب دست ملةع

 :هرمية املعرفة: ثانيا

لدد ا تيردل او  ددع  فيدعم ال اليددبم ال قةدةم دال ود يلم دل ئملدتء ااعلسددع يف ننةدت ال وددتد ئعدبب ملافدل مدد  اا 
 :ح ل نيو م دال  م  أمهرتأاتاةع م  ااصومل تت ال  ت  تمل يف 

 ودت 1.ه  او  ع م  اهقتيق اا ني  ةع  ا ااكائوعم يد م إئلا هدت دتقدب رت ندن أف دتس أدلةدع مسدبقع :البيانات.1
اخلددتس لمليددتس ااعمل مددتتم ماددل اهقددتيق دااهحددلات الاتاددةع الدد  حت ددتج إىل ااعتاددع  تسدد دبس لملبكلددع  دد  ااددبخ ت

 2.دال  ملةل دال هبسا كا دبامرت يف صمل  دتلحةب القلارات
ددنيدعرت يف إطدتر دانيدع  منهبرم م  ه ا أن البةتنتت تصبع معمل متت  ملدبمت يد م تصدملةهبرتم تملقة ردت حتملةملردت

 .ق  مل  دمهبر س لملو  
تشددددد ل ااعمل مدددددتت  ددددد را هتمدددددت يف تعليدددددل إنارب ااعلسدددددعم إا تعدددددب ن دددددتج معتادددددع لملبةتندددددتت ادددددد اء  :المعلومفففففات.2

يدددددبديت أد  ددددد  طليدددددق اهتاددددد قم د  ددددد  تقدددددب  ااعمل مدددددتت يف أحددددد تد م عدددددبنب مملردددددت الشددددد ل ال  دددددت م صددددد ربم 
رندددددع دتقةدددددةم   ددددد  لملوعمل مدددددتت أن تلتقددددد  ا تندددددع ااعلسدددددعم  ملدددددبمت تسددددد دبس لريدددددلى ااقت . تنثدددددع مددددد  طدددددلف  خدددددل

 .ن تيج مسبقع د بنب أد لريلى اكتصتد أد ااشتر ع يف ف ار
 وت تعلف ااعمل متت ئ  ت  بدترب  د  ئةتندتت متدت معتا ردتم لريدلى حتقةدق أهدباف معةملدع مملردت ال صد د إىل 

 3.القلار السملةم
الدد  تعوددل مدد  ئعضددرت  ك ةددب تعددرب ااعلسددع  دد  معمل مددتت   مجددع ئتل الئددع داهقددتيق دالف ددتس دالقددةم  :المعرفففة.3

نيددت  جبيددبب دإنارب ال ريةددام ديف الريتلددب مدددت ي دد ن جدد هل ااعلسددع اا طدددتئ  وع لألسددلان داامليوددتت أملدددق أد سليددب يسدد
 4.نيوين  مل    ا ااعمل متت ال  ت  ن ئتلضلدرب صلحيع دم   ئع

                                                           
يف م  لب متجس ا  ا " بةتسيتت  م  ندر إنارب ااعلسع لبت مبيلي اابارم الاتن يع يف تملوةع اجئبا  لبت معملوةرم"هبت  وب  بب ا  ااشترسعم. 1

 .05.م ص(6566م اجا مةعااتمعع :  مب) مملش رب
 .61.ملج  اتئقم ص م"إنارب ااعلسع خترطع الوليق لملقةوع ااهاسةع ااضتسع " بب ال ل  أئ  الهب  ا نردي م  . 2
 .50.ص( 6558نار جملةا الممتنم: الرنن)م 6م الوبعع والتطبيقإدارة المعرفة بين النظرية  وب تل   البوتنةع   يتن  وب ااشتقبعم . 3
 .60.ص( 6551نار ااملتهج لململشل دال   ي م :  وتن)م 6م الوبعع إدارة المعرفة المفاهيم النظم والتقنياتاعب  تلب يتا م .  4
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هلدتم دااعمل مدتت ك تصدبع اات ت تقبس خنملص أن  البةتنتت ك تصبع اات قةوعم إك  ملبمت ي م إنيتسع معم    
دئدد لك   دد  اكادد هبتنب مملرددت يف سرددم طبةعددع العوددل ئصدد رب أ اددل  مستيددبب إك  ملددبمت يضددتف إلةرددت تهبسددا اددت حيددبر

  .ت يكتب  ملةه إم تنةع حتسةمله دتو يلهم ئل اجئبا  داكئ  تر سةه    ممش لةع
 ددد  الددد  تء دالقدددبرب  ملددد  م اجردددع اا اقدددل اخل قدددع تددد حل اه ودددع يف أ ملددد  اهلدددلس ااعدددليفم دهددد  تعدددرب  :الحكمفففة.4

دال ص د إىل حتقةق قلارات إئبا ةع تعو  أسضل المل تيج اا وةمب    ا خدلي م دلمل صد د إىل اه ودع جيدب أن ت د سل 
 1:لبت السلان مت يمل 

دتهبسددا ااعمل مددتت مددملع ا  ئعددف السددلان القددبرب  ملدد  ال هب ددا ئوليقددع إئبا ةددع دالقددبرب  ملدد  حتملةددل  :القففدرات -
دم  ع اضتا القلار ااملتابم إا حت دتج ااعلسدع اادل هد ه القدبرات الد  تعودل  ملد  حت يدل البةتندتت الد  يد م اهصد د 

 .س هبتن مملرتي   فىت  دتهبساهت ه ه الخاب ي م حتملةملرت م ملةرت إىل معمل متت
ال هب ددا  لددبت السددلان الل بددع يف ب  الخدداب الدد  ت ل ددم هدد ه تع ددرب ااعلسددع دثةقددع الصددملع ئتكجتتهددتت :االتجاهففات -

فم لدد ا تشدد ل اكجتتهددتت  ملصددلا أاتاددةت يف إنارب ااعلسددع دالددك  دد  طليددق حتهبةددم سضدد د السددلان دال  ملةددل دال صددل  
 :د    متاةل اهللس ااعليف م  خ د الش ل ال تيل . مل  اجئبا 

 الهرم المعرفي: (1-1) الشكل رقم

                 
نار جملةا : الرنن) .6م الوبعع إدارة المعرفة بين النظرية والتطبيق وب تل   البوتنةع   يتن  وب ااشتقبعم : المصدر

 .6.ص( 6558الممتنم
د سع ك تد حل مد  سدلاوم دإ دت ت  د ن مد   دبب ملافدل ئدبء ئتلبةتندتتعل أن اا ي نيع الش ل أ  ه د إىل    الد  حت 

ددمعمل مددتت  د إىل معلسددع الدد  يدد م مدد      دد  طليددق الددلئط دال مليددةمم ع ااعمل مددتت  دد  طليددق ممجرددت ئتل الئددع دالقددةم حت 
 . خ هلت اضتا القلارات اجئبا ةع

 :أهمية املعرفة: ثالثا

اق صدددتن )ئتتدددت ااعلسدددع تملعدددب ندرا هتمدددت يف حتددد د اامليودددتت الةددد س إىل اكق صدددتن اابيدددب اابدددين  ملددد  ااعلسدددع 
م اادتد الهب دلي دال ملدتسا مد  خد د القدبرات البشدليعم د  د  حتبيدب ل ي ي م ال   ةب سةه  ملد  أمهةدع رأم دا(ااعلسع

 :أمهةع  ااعلسع ئتلملسبع لملومليوع يف دل اكق صتن ااعليف يف الملقتط ال تلةع
تعددددتع مدددد  مشدددد ملع الملددددبربم م  وددددت أ ددددت ك تع ددددرب ااعلسددددع اادددد رن ال فةددددب الدددد ي ك سضدددد  لقددددتن ن تملددددتقص الريملددددع -

 2ئت  بترهت اا رن ال فةب ال اسل ال ي يملو  ئتلكا م 
                                                           

 .56.ص االج  الستئقمم إدارة المعرفة بين النظرية والتطبيق وب تل   البوتنةع   يتن  وب ااشتقبعم  .1
 .61.م ملج  اتئقم ص"ندر إنارب ااعلسع لبت مبيلي اابارم الاتن يع يف تملوةع اجئبا  لبت معملوةرم ةتسيتت  مب" هبت  وب  بب ا  ااشترسعم .2

 الحكمة

 املعرفة

 املعلومات

 البيانات
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شدد ت العبيددب مدد  ااهاسددتت نأصددبع ت لةددب ااعلسددع نيددلدرب ممل ددع لضددوتن اكادد ولار دال قددبس دالملاددتام لدد ا أ -
 د أقسددتمت ختصددع ئتلب ددث دال ودد يل لمل صدد د  ملدد  ااعلسددع مدد  أي مصددبر هلددتم ادد اء ناخملدد  أد خددترج  مدد  خدد

جددل خملدددق معلسدددع جبيددبب دحتسددد  ااوترادددتت القتيوددع لدددبيرتم إا أصدددب ت تب الشدددل تت العتاةددع الملتج دددع مددد  أ ت دد
تهبد   يف المهةدع الصد د ااتنيدعم ختصددع يف ددل اليدلدف اهتلةدع الدد  مت دت  ئسدل ع ال ريدا الدد  تعودق مد  فتلدع  ددبس 

 1.ال   ب
  ددد  لملومليودددتت اكاددد هبتنب مددد  ااعلسدددع ااادددتم  ومل ددد ج  دددتي   ددد  طليدددق ئةعردددت داا دددتجلب  دددت دااددد دبامرت  -

 2ل  س  ممل اتت أد خملق ممل اتت جبيبب 
 اكا دباس ااس ول دالسلي  لملوعلسع دمعوةتات يف اتد ال وتد  -
 3:الك م  خ د الملقتط ال تلةعييرل عم د يف خملق مةمب تملتسسةع مس بامهتمت  ت ااكاتةاةا صبر تعب ااعلسع م -
   تع رب ااعلسع ختصع الضوملةع مملرتم م رنا سليبا م  ن  هم يصعب حلاؤه م  الس   ئص رب جتهمبم دفدىت تد و

 .ااهاستت الخلت م  ا  ستق ه ه ااةمبم جيب  ملةرت خ ى نهبا ال اترق ده ا يس ريل  دق ت ط ي 
 م كن  ملرددت الددك مدد  الدد عملم أ اددلم    ممسدد بامعم س ملوددت  تنددت ااهاسددتت تعددلف أ اددلتع ددرب ااعلسددع مةددمب تملتسسددةع 

مةدمب ااعلسدعم دتدمنان قةو ردت  ملدبمت ت د سل لملوملتسسد  سدلص  تثملدع ل د  عسد  ت  سلص ال عملةم مسدب قع ئتهصد د  ملد 
 .معلسع أقل
  ددمت دقددت نيددةق لمل صدد د  ملدد  هدد ه    ااعلسددع ااهاسددتت مدد  تودد يل مددت  ددتن يعلسدده ااملتسسدد م الدد ي   ددتن هلددم  

ئريدددف المليدددل  دد  مقدددبار ال  دددتلةل الدد  ت  وملردددت ااهاسدددع يف اددبةل المل دددت  ئتاملتسسددد م دهدد ا مدددت يسدددوةه  ااعلسددعم
 .اكق صتني   تيبات م مايبب

إناراددددددت دالسددددددةولب  نيددددددلدرب يسدددددد ب  مددددددت  أمهةددددددع اادددددد ارن ااعلسةددددددع يف ااهاسددددددتتم دهدددددد ا  ت اددددددبقاتضددددددع   دددددد
 ملةردددددتم سدددددتجنارب الهبعتلدددددع لملوعلسدددددع الةددددد س ئتتدددددت تشددددد ل حتدددددبي ريةسددددد  لملوهاسدددددتتم ختصدددددع مددددد  درددددد ر حدددددب ع 

داكنكانةدددددتم الشددددد ء الددددد ي جعدددددل ااعدددددترف م تفدددددع لملاوةددددد م دهددددد ا مدددددت حيددددد م  ملددددد  ااهاسدددددتت تمليدددددةم اكنكنددددت 
مدددددددت توودددددددع إلةددددددده إنارب   فدددددددقم دهدددددددال قدددددددتط هددددددد ه ااعدددددددترفم دضميملردددددددت مددددددد  أجدددددددل اكاددددددد هبتنب مملردددددددت يف دقدددددددت ك

  .ااعلسع
 
 
 

                                                           
1

 .68.االج  الستئقمص مإدارة المعرفة الممارسات والمفاهيماخلمل ف اامل تديم  إئلاهةم. 
 م0جتمعع اامايل : اامايل) ن   راه  ا مملش ربم أطلدفعيف  "ال و ر ال  مل ل ج  دنرده يف تهبعةل إنارب ااعلسع عمليوع ال وتد"فس  ن يم  هط. 2

 .61.ص( 6566 /6565
 ملةع : اامايل)م  لب متجس ا  ا مملش ربم  يف"  داق  ااهاسع اكق صتنيع اامايليع: ندر نيتس ااعمل متت يف تهبعةل إنارب ااعلسع"أمستء ئ   يتنيم . 3

 .16م15.ص.ص( 6566/6566العمل س اكق صتنيع دال اتريع د مل س ال سةا ئسوةلم 
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 أنواع املعرفة، مصادرها وخصائصها: املطلب الثاني

 :م  أجل حتقةق اجنارب الهبعتلع لملوعلسع يف ااهاستت كئب م 
ااعددترف سةرددتم ل  سدد  اادد دبامرتم أد حتبيددب سادد ب ااعلسددع سةرددتم أد تودد يل  لةددع د وملةددتت إنشددتء  تصددملةل -

 اخل ...ااعلسع اابيبب دحت يملرت إىل معلسع صلحيع قتئملع لمل اسةب يف ممل اتت دخبمتت ااهاسع
 ملةست  ل ااعترف مهبةبب لملومليوع يف  ن دافب سال   ةب  مل  خصتيص ااعلسع اا يوعم  -
 .ئ  رب قبر     سةرتااعلسع ل ا هبتنب مملرت داكا اوتر ( مصتنر)حتبيب م اق   -

 .دل ا ا ف نسملط الض ء م  خ د ه ا ااوملب  مل  أن ا  ااعلسعم خصتيص ااعلسع دأخاا مصتنرهت
 :أنواع املعرفة: أوال

 ددبنم دك   دد  أن ت نيدد   ااعلسددع  لةسددت ن  ددت دافددبا م اتنسددت دهدد ه فقةقددعم لن ااعلسددع لددةا هلددت حدد ل 
ت مت مل ده مد  معدترفم دمدت يهبصدع  ملده الهبدلن مدت هد   ملرت يف إطتر دافبم سوت تقبمه ااهاسع مت ه  إك جمء قملةل    

يف  قدد د السددلان دسددل   يبقدد  ز ددمنااعلسددع ااددمء ال ددرب مدد  إك جددمء قملةددل مدد  ااعددترف الدد    مل رددتم سهبدد  اهقةقددع 
 .العول اخلتصع ئتاهاسع

هلدت هد  أهدم تصدملةل  بمت تصملةهبتت  بيبب م  قبدل ااد صد  دالبدتفا  يف ادتد إنارب ااعلسدعم دلعدل  قب ق  ل
ئد  ند    م سةده دالد ي مة د ميف السد ةملةتت( M.Polany( )9191-9819)ال صملةل ال ي جتء ئه مةشدةل ئد كع

  1.م  ااعلسعم مهت ااعلسع الصلحيع دااعلسع الضوملةع
دقبددل ال لدد ج إىل حتملةددل ااعلسددع الصددلحيع دالضددوملةع كئددب مدد  ال عددليج قملددة  إىل مهبردد س ااعلسددع  وددت قبمدده ئدد كع 

 2:دال ي يق س  مل  ث ر سلنيةتت أاتاةع ه 
 أدفىت حتبيبه م  خ د املسدملع الق ا دب اا نيد  ةع  أد اهقةق  لملوعلسع ك     ال ص د إلةهاكا  شتف  -

 اخل ار مةتت 
 إن ااعلسع  تمع دحدصةع يف  ن دافب  -
جدد در هدد ه ااعلسددع  أنروددع إك مل ئ  ددت معلسددع صددلحيع دم   ئددع هدد  ئتل   ةددب نيددلدريع د ااعلسددع الدد  تصددمل   إن   -

 .م ععم  خل ااعلسع الصلحيع إمت أن ت  ن معلسع نيوملةع أد أن تملب  م  معلسع نيوملةعت جب نايوت ئتاعلسع الضوملةع
ت نسدد وة  أن نق لده ليخددلي م دأنملدت نعوددل أحددةتء ملدت نعددلف أ ادل   ددإن  :"  ااعلسدع الضددوملةع ئق لددهأحدتر ئدد كع إىل

هدد ا ال  بيددب لملدد    ااعلسددع مل حيددى فةملرددت  ملدد  " ئددبدن أن ن دد ن قددتنري  أن خنددرب ا خددلي  ئتلضددبط  ةددل نعوملدده
هدددد  أدد مدددد  أ ددددتن المهةددددع هلدددد ا ال وةةددددم يف نراادددد ه الليتنيددددع  دددد  ( I.Nonaka)اه وددددتسم د ددددتن اي ددددتجا ن نت ددددت 

ال ادددل  يعدددب ان إىل نددد   دالددد  أحدددتر سةردددت يف املدددع هدددترسلن لأل ودددتد  9119الشدددل تت اخل قدددع لملوعلسدددعم يف أداخدددل 
 :مهتد اا دبامت 

 

                                                           
 .19م11.ص.ص( 6559نار الصهبتء لململشل دال   ي م :  وتن) .6م الوبعع دارة المعرفةإرحب  مصوهب   ملةتنم .  1
 .08.ص( 6559نار صهبتء لململشل دال   ي م:  وتن) م6م الوبعع إدارة المعرفةاتجاهات معاصرة في  وب   ان الميتناتم  .2



النظرية لتبني إدارة المعرفة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  األسس........................... الفصل األول  

8 
 

الدد  حت  يرددت ال  ددب دااددبدنتت د م المليتمةددع ااعددرب  ملرددتم هدد  ااعلسددع اللمسةددعم القةتاددةع االم ددمب :الصففريحة المعرفففة. 1
 وت يوملدق  ملةردت اادم ااعلسدع اا سدلئع جم تنةدع  مأداتط ضمي  ااعمل متت اللقوةعم ده  قتئملع لململقل دال عمل  د دال قتريل 
 1 :ئدد ت وةم ااعلسع الصلحيعد  رج ااهاسعمتتسل ت خ
 ال صل دال  بيبم د    ئسر لع حت يملرت م  لريع لخلت  ارملع -
 .    إ تنب قلاءات دإن تجرت ئصهبع مس ولب دئتل تيل ضميملرت دااكجت رت -

 2:دضبس ااعلسع الصلحيع  بنا م  الهباف يف اامليوع ن  ل مملرت مت يمل 
 ل ال ملسةق ئ  الملشتطتت داارتس ااد ملهبع يف اامليوع تسر   -
تسدت ب اامليودتت  ملد  تقدب  دهد  ئد لك  م تراع ااعلسع الصلحيع تبين ااردترات ال قملةدع داججدلاءات العق نةدع -

   نهبسرت م  نتفةع القبرب دااسهدلةع ص رب  
 .اامليوع نهبسرت م  اامليوتت فىت دإن تلا أص ت تااعلسع الصلحيع تبق   -

د السدددلان دااسددد قلب يف نهب ادددرمم إ دددت ااعلسدددع الددد    اا   ئدددع اادمدندددع يف  قدددهددد  ااعلسدددع  دددا  :المعرففففة اليفففمنية. 2
إنملدت نعدلف أ ادل  دت نسد وة  أن نق لده " ت قتلده ئد كععد له   قع ملوعلسع الضوملةعلحيهبيرت العقلم دلعل أقلق دصل 

عدترف تبقد  سرد ه العبدترب تدبد  ملد  أن ال ادا مد  اا( we know more  than we can tell")ليخدلي 
ااعلسددع الضددوملةع إىل أن ااعلسددع  أمهةددعدتعدد ن 3.نيددوملةع د ددا مسدداملع إىل أن يبددتنر صددتفب ااعلسددع ئ  تئ رددت دتسدداةملرت

 .هبقب ئتلضلدرب قةو رت عالن تلمةمهت دضميملرت أد ت  يعرت م  اامل اتت داخلبمتتا ف ت   ممليوع أيال  مت مل رت 
ئ اددددلار ااعلسددددعم دجددد هل ااعلسددددع الدددد ي قتمددددت اامليوددددع ئ   يملدددده صددد ةع أن اجنارب تسددددع  نايوددددت ل ف هبددددت  

دائ  دددتره اددد ف يبقددد   هب سدددت ئتاددددتطلم الدددك لنددده عادددلن ال شدددل  ددد  فتسدددتت ااعلسدددع يف فقدددل معددد  ادددة و   
ملةددع ت دد ي  دخملددق ااعلسددع ااملتسسدد  مدد  ال  ددلا ئقدد ب قدد  ال وددت م دهدد ا اددةهثل اددملبت  ملدد  القةوددع اا  سددبع مدد   و

 4:أح تد ز ملهبع أمهرت ت خ  ااعلسع الضوملةع دجتبر اجحترب إىل أن   .باابيب
ترب أنشددوع دهدد ا الملدد   يصددعب حت يملدده إىل معلسددع ردددتيرددل يف حدد ل مرددترات  وددل دم :المعرفففة اليففمنية التقنيففة

يف مةددتني  العوددل  صددلحيعم ل ددت ن ددتج الددكا م ااسدد ول لملوعلسددع اا  سددبع ئددتل عملمم ئت  بترهددت م   مددع ااوتراددع العملوةددع
 .ال قين داارين داجناري

دددرب سدددكب ط يملدددع مددد  الددد عملم د ترادددع جتدددترق العودددل د دددتدكت ال ابيدددب  :المعرففففة اليفففمنية المترارمفففة تفففدريجيا 
 .داكئ  تر ال  يسع  إلةرت أص تق ااعلسع

السددلان دالعددتممل  يف اامليوددعم دهدد   ددع ئصدد رب طبةعةددع ئدد  ديقصددب  ددت ااعددترف اا     :المعرفففة اليففمنية الجماعيففة
 .تعرب    مرترات دمعترف ا  سبرت العتممل  يف اامليوع ن ةاع  وملرم الو يل  ت

                                                           
  .09.ص م ملج  اتئقمإدارة المعرفة المفاهيم النظم والتقنياتم اعب  تلب يتا .1
 .186.ص( 6566:نمشق) 6 م العبن69م ادملب في مجلة جامعة دمشق" مهبر س ااعمل متت دإنارب ااعلسع"أمحب  مل م . 2
3
 .01.ص م ملج  اتئقمإدارة المعرفة المفاهيم النظم والتقنياتم  تلب يتا اعب .
4

 .08.ص منهبسهلج  اام إدارة المعرفة المفاهيم النظم والتقنياتم اعب  تلب يتا . 
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 1:إىل ااعلسع فسب أهباف اامليوع دهملتا م  صمل ل
دهد  متادل اهدب النن مد  ااعلسدع الد ي جيدب أن ي د ن م د سل لدبت ااهاسدعم  (:اليرورية)المعرفة الجوهرية  -

ده ا المل   م  ااعلسع ك يضو  لملوهاسع البقتء دالملو  يف ااملتسسع ط يملع المبم دم  الك يعدب هد ا الملد   أاتاد  
  .يف ااهاسع إا ع جبرت ت و   ااهاسع م  معلسع ق ا ب العول يف اتد القوت  ال ي تعول سةه

ئقتئملةددع البقددتءم دمت ملرددت مدد  ا  سددتق قددبرات هدد ا الملدد   مدد  ااعلسددع جيعددل ااهاسددع ت و دد   :المعرفففة المتقدمففة -
  .هاسع م  دراء ا  ستق ه ا المل   إىل حتقةق مل م تملتسس  م قبس مقترنع م  ااملتسس تملتسسةعم دتسع  اا

و   ااهاسددع مدد  خدد د هدد ا  هدد ه الخدداب حتصددل ن ةاددع اكا  شددتف دال ابيددبم دتدد :المعرفففة اإلبداعيففة -
تعودددل سةدددهم دال وةدددم  ددد  ئدددتق  ااملتسسددد م دهددد ا الملددد   مددد  ااعلسدددع يدددلتبط ئتجئدددبا  الملددد   مددد  قةدددتنب القودددت  الددد ي 

 .داك  شتف م  خ د الب ث دال و يل
 2:دهملتا م  صمل ل ااعلسع إىل

ده  ااعلسع اججلايةع الد  ت عملدق ععلسدع  ةهبةدع  ودل الحدةتء أد القةدتس  دتم أد توبةدق إجدلاءات  :معرفة الكيا -
 .مت معةملع ت صل لش ء

ااعلسدددع اجنرا ةدددع داخلدددربب الملتمجدددع حب دددم الدددكا م ااعدددليف فددد د م نيددد   معددد م دهددد  متادددل أ ملددد   :معرففففة مفففا ا -
 .اارترات الاتاةع

هدددد  ااعلسددددع السددددببةع دت ضددددو  سروددددت أ وددددق لملع قددددتت البةملةددددع دالملسددددبةع  ددددرب اددددتكت ااعلسددددعم  :معرفففففة لمففففا ا -
يف  دالنشدددوعدااددد دبامرت ي وملدددب اامليددد ر المليوددد  دئملدددتء إطدددتر لملوعلسدددع   ددد  اك  ودددتن  ملةردددت يف اضدددتا القدددلارات 

 .مه  بباليلدف البة ةع ااعقبب دالريا 
 .ادي ااعلسع داارترات دالقبراتتشا إىل معلسع السلان  :معرفة من -
دت جةددده اخلةدددترات اجادددكاتةاةع  مدتشدددا إىل الادددبتق الددد  تدددب   لملوعلسدددع دالب دددث  ملردددت :معرففففة األسفففبا  -

 .دمقترنع ال  ملهبع ئتلعتيب
ورت إىل معلسددع  تمددع دمعلسددع ختصددعم إا ت دد ن ااعلسددع اخلتصددع  ددبنب لعددبن مدد  السددلان ت وةددم دهملددتا مدد  قس دد

 .ملرتم يف ف  ااعلسع العتمع ضص  بنا  باا م  السلانم حبةث     نقملرت ئسر لع ئ  ههكء السلانئصع ئع نق
د ديف فتد ا  وتن مصتنر ااعلسع ل صملةل ااعلسع  ةم ئ  ااعلسع الباخملةع ال  تعرب     ل معلسدع تملشد  دحتد   

ااعلسددع اخلترجةدددع  ددد  اودد   ااعدددترف الددد  طدددلف السددلان اا  اجدددبي   دددتم يف فدد  تعدددرب  ناخدددل ااهاسددع مددد  دتسددا  
 ...(.العو ءم ااملتسس م الشل تءم اكنكنةت) ملةرت ااهاسع م  مصتنر خترجةع  ت  صل

 
                                                           

مهاستت قوت  نرااع مةبانةع ف د : ااعترف ااوت ةع  و رن ااكاتةا  دأثلهت  مل  نشتط اجئبا  يف ااهاسع" وب رحبي املوتعم  .1
 .66.ص( 6560/6561جتمعع  وب خةضل ئبس لبم : اامايل)  ا مملش ربم  ن   راه أطلدفعم "اكل كدنةتت ئتامايل

2
نرااع مةبانةع ف د مهاستت قوت  : ااعترف ااوت ةع  و رن ااكاتةا  دأثلهت  مل  نشتط اجئبا  يف ااهاسع" وب رحبي املوتعم  .

 .60.االج  نهبسهم ص م"ئتامايلاكل كدنةتت 
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 :خصائص املعرفة: ثانيا

مد  سدلاو دك تعدة  يف سدلاوم ستاعلسدع ت و د  ئتلعبيدب  تد حلتعب ااعلسع م رنا فة يت مد  مد ارن ااهاسدع دهد  ك 
 ملد  أادمل ق إنارادتم دهد ا يدهثل  ملد  سدلص الملادتا لدربامج إنارب م  اخلصتيص دالسدوتت الد  تدهثل ئشد ل مبتحدل 

 :ااعلسعم دم  خصتيص ااعلسع ن  ل مت يمل 
ت ضدددو  اكاددد ملبتط داكاددد قلاء  ت لةدددب ااعلسدددع ي وملدددب  وملةدددتت الب دددث العملوددد  الددد  :إمكانيفففة توليفففد المعرففففة -

دال  ملةل دالك ةبم دهملت يق س الحدتص ااب  لدن ال ي    مل  ن اخلص ئع الهب ليع دالقبرب  مل  ال  ملةدل دالك ةدب 
 .ئ  لةب نعترف جبيبب داا د ص المل تيج

  رسدددد ف دهملددددت إحددددترب إىل ااعمل مددددتت السددددت ملع اا جدددد نب يف ال  ددددب اا نيدددد  ع  ملدددد :إمكانيففففة مففففوت المعرفففففة -
 امم  وت أن ئعف ااعدترف ت قدتنسم هد ا و هت لرياهم متتت ععمل  يف رؤدم م    مل   ت دمل ي  اا  بتتم أد اا ج نب 

 ممدد  مددلدر ال قددت ئددل هدد   لنيددع لمل ريةددا ك ئددل لملددمدادم سددع دأمهة رددت لةسددت ثتئ ددع مدد  الددمم قةوددع ااعل  أن   سضدد   دد 
ال قملةدددتت اابيدددببم  امددد  اب سةددده ااملتسسدددعم السدددبت  ئددد  اا ملتسسددد  يف ادددتد  كادددةوت يف ادددتد ال ودددتد الددد ي تشددد

أن تملرددب قةوددع مددت مت مل دده ممليوددع أ وددتد مددتم دحتقددق مدد  خ لدده مةددمب تملتسسددةع  تلةددع    دد  مداخددكا  تقملةددتت جبيددبب
 1.درحبةع  باب

معلسددع جبيددببم  جبيددبب ل   لددب ئتجئددبا  ااعلسددع دت هبت ددل مدد  معوةددتت معلسةددعتددكا م  :التجديففد واالسففتمرارية -
 .ده ه ئبدرهت ت هبت ل م  ااعوةتت دالفبار ده ا مت يعوةرت ختصةع اكا ولار دال ابيب

أن الك ةدم الةد س  اإاا  تنت يف الستئق ااعلسع ضدمن  ملد  الد ر  دك لدت هدب ا نم  د :إمكانية تخزين المعرفة -
الد  ( ق ا دب ااعلسدع)تع وب ئبرجع  باب  ملد  اهتاد ق  ول  اجل كدنةع ال يملصب ف د ضمي  ااعلسع ئتا دباس ال

 .أصب ت تش ل ئمل ت لملوعمل متت
ى ئده ئشد ل خد   لةسدت  دل ااعدترف يف اامليودتت صدلحيع سدتل اا مملردت حيد هب :المعرفة متجذرة في األفراد -

 (.ااعلسع الضوملةع)يف رؤدم السلان 
 دت ت  الدب ااتةدت  ملدب  ةرت م  قبل ااشكي  ملب البة م دإم دك ي م اكا   اا  ملال تستهلك باالستخدام المعرفة -

  2. ل  وملةع ئة  أد اا شترب أد تبتند
 3.   طليق ت سا ال اتيل ال  مع ل لك :إمكانية تقاسم المعرفة والخبرات العملية -

 4:ال تلةع لملوعلسعدم   اديع أخلت أ و  ئعف البتفا  اخلصتيص 
 ااعلسع ه  ال ملبهم س   م  اكا قلاء داكا ملبتط دال  ملةل دال هبسا ي ضومل ن ال ملبه  -

                                                           
مددد  لب " مبنراادددع توبةقةدددع  ملددد  ال ملةدددتت دااعتهدددب ال قملةدددع اا  ادددوع العتمملدددع يف قودددت   ددد: إنارب ااعلسدددع دأثلهدددت  ملددد  متةدددم الناء"نضدددتد  ودددب المطودددعم  .1

 . 65.ص( 6566ااتمعع اجا مةعم :  مب) متجس ا  ا مملش ربم
 .81.ملج  اتئقم ص، المعرفةدارة إرحب  مصوهب   ملةتنم  . 2
3
 .09.ملج  اتئقم ص، إدارة المعرفة الممارسات والمفاهيماخلمل ف اامل تديم  إئلاهةم.  

 .11-10.ص.م ص(6558 تمل ال  ب اهبيثم : الرنن)م إدارة المعرفةنعةم إئلاهةم اليتهلم  . 4
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 ااعلسع نسبةع ده  تتئعع لملعترف  -
   ااعلسع خصتيص دقبرات اه ام البشليع دقبرات دخصتيص العقل البشلي  ب  ت   -
 العترف  ااعلسع تلتبط ئممتن دم تن دخصتيص دقبرات الشدص -
 .ااعلسع ه  ن ةاع ال  اصل الهب لي ئ  البشل -

 1:يف ف  خلص اعب يتا  خصتيص ااعلسع يف الملقتط ال تلةع
اتدده د ملتصددل تشدد مله دالقدد ت تئةت مدد  ال اقدد  دد ةددت دإنرا ددت لمل اقدد  مدد  فةددث م ريا ةت وملددب ااعلسددع تهبددت   انسدد -
ارتبددتط ااعمل مددتت ئتل وبةقددتت دمصددت، السددلانم د دد ا الع قددتت  دال ريةددام ل دد ن ااعلسددع تددلتبط عددبتلمل ودد ر اةهبددمب 

 ضتري دال ملوةع اجنستنةع الشتمملع س اهع ااهبةببم أي أن ااعلسع تلتبط ئتل قب  ةملة  الب  
سردد  اات ل   ددت م ادد رب يف  قدد د البشددلم  وددت تعددب  ااعلسددع م نيدد    ملددبمت ت دد ن : ااعلسددع اات دم نيدد   -

 جدد نب يف ال  ددب دال ثددتيق دالداددتط اللقوةددع الصددملبعم إك أن هدد ا ك يعددين انهبصددتد ااعلسددع  مسدد قملع  دد  الهبددلن أي م
ع مد  سدااعلسع ت   د م  اا ني   إىل ال ات  ملوت ااد وت  الهبدلن ا  سدتق ااعل  أن أي  ات    ااعلسع  و ني  م 

الهبدددلن نشدددتط إن دددتج ااعلسددددع يف  م د  ددد  حت يدددل ااعلسدددع الضدددوملةع إىل معلسدددع صدددلحيع  ملدددبمت  دددترممصدددتنرهت الصدددلحيع
 .اامليوع
لملوعلسددع ندرب فةددتب م باخملددع دم  تمملددع يف ملافملرددتم د ملةدده ك ت جددب فقددتيق معلسةددع ثتئ ددع س ددل اهقددتيق ضضدد   -

معدددترف موملقدددع لن ااعلسدددع حب دددم تشددد ملرت دتو رهدددت اات  قةقدددعلمل  دددبيث دال وددد يل دال عدددبيلم إا ك ت جدددب يف اهق
 طبةعع نسبةع 

 ااعلسع م رن إنستع ك يملقص ئل يملو  ئتا عوتله  -
ااعلسع ن تج الملشتط ال هين لملعقل يف ف اره م  الوبةعع ديف تعتممله م  ال اق  دإنرا ده البدبير  ا ريداات ال اقد   -

 .داهقتيق اابيبب يف اهةتب
 2:إىل ات خصتيص لملوعلسع ده  (MC Dermott ) وت أحتر

 ااعلسع سعل إنستع  -
 ااعلسع تمل ج    ال هب ا  -
 ااعلسع ت  لب يف الهبكب اللاهملع  -
 ااعلسع تمل و  إىل ااوت تت  -
 .ت  لب ااعلسع تلا وةت يف فبدن القةم -
 
 

                                                           
 .01م00. ص.مصإدارة المعرفة المفاهيم النظم والتقنياتم اعب  تلب يتا . 1
2

  .66.ملج  اتئقم صماتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة وب   ان الميتناتم . 
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 :مصادر املعرفة: ثالثا

ب أن الد  تء دالد عملم ااعلسدعم دأ  د( جيو ) ه  ااصبر ال ي حي يمصبر ااعلسع  (Saffady,2004)فسب 
 :أم ر حتبن فبدن ااعلسع لألسلانم د    تقسةم مصتنر ااعلسع يف اامليوع إىل قسو  مهتداخلربب 

 :دت وال يف :المصادر الداخلية. 1
 1:دالك م  خ د :األفراد .1.1
 خربات السلان ال ي  يعومل ن ناخل اامليوع دااكا وع ف د ز ملل اا ني  تت 
ال عملم دال بريب دال  ةل داللنيت ال دةهب    وملةتت 
  الع قددتت سةوددت ئدد  العددتممل  دالدد  تددهثل  ملدد  ال ددباؤق الدد ي ي  قددق مدد  خدد د تعددتد م دتبددتنهلم ااعددترف الدد

 .  مل   ت
ااوتراددددددتتم القددددد ان  دالنيوددددددع ئتجنيددددددتسع إىل ااسدددددد  ن تت : الدددددد  مت مل رددددددت اامليودددددع دتشددددددول :الصفففففنعيات .2.1

 .د اهت م  اا ج نات اجل كدنةع( ئلاءات اكخكا  الباخملةعم ال ثتيقم الق ا ب ااعلسةع) ةعال  مل ل ج
 :دت وال يف ااعترف ال  تس وبهت اامليوع م  البة ع اةةوع دال  ت  قل  مل  :المصادر الخارجية.2

 ن   الع قع م  اامليوتت الخلت اللايبب يف ااةبان  -
 .ل اا ملستخ ااعلسعاكن ستق إىل ال اوعتت ال  تسر   -

اا  بدتتم اكنكنددت دالنكانةدتم القوددت  الد ي تعوددل سةده اامليوددع دااملتسسد ن هلددتم : دمد  أماملددع ااصدتنر اخلترجةددع
 .اا رندنم ملا م الب ث العملو م ئلاءات اكخكا  اخلترجةع
د ملددل مسدد  يتام مد  خدد د مددبر تام عفةددث يعوددل السدلان دتعدب البة ددع اخلترجةدع ااصددبر اخلددترج  لملوعلسدع 

ال  مدددلم الهبردددمم ) اهسدددةع  ملددد  ا  شدددتف البةتندددتت داهددد انر مددد  البة دددعم دمددد  خددد د قدددبراام اجنرا ةدددع دالهبروةدددع
يسدد وةع ن معتاددع هدد ه البةتنددتت دحي ل  ددت إىل معمل مددتتم دمدد  خدد د خددربام دتهب دداهم اخلدد   دا ددتيرم ( اه ددم

  . ه ااعمل متت تهبسا ل    د يف الخا إىل معلسعيضع ن هل
إىل أن  ل ممليوع تعول  مل  ت قد  ال ربيدبات اة وملدع دالهبدلص اا تفدعم لد ا يملبريد  (  Vail,1999)دأحتر 

هلت أن ت  ن قتنرب  مل  أال ااعمل متت دااعلسع    طليدق نيدم رصدب معقدبب إا يقد س قسدم ااعمل مدتت دااعلسدع علاقبدع 
 أداةع أد القةدددتس عددددتئلات السددد   أفدددبر ال وددد رات ال  مل ل جةدددع ااقبمدددع يف اادددهمتلات العملوةدددع دادددد ت اجادددكاتة

 2.ال اسا الصملت  
ي ضدددع مددد  العدددلى السدددتئق أن ااعلسدددع ئتتدددت تشددد ل مددد رن أاتاددد  خلملدددق الادددلدب يف ددددل اكق صدددتن اهدددبيثم 
دمصبرا أاتاةت لملوةمب ال ملتسسةعم الش ء ال ي حي م  ملد  ااهاسدتت نيدلدرب إنارادتم دالدك فدىت ت د ن قدتنرب  ملد  

 .اا ايل وملبكق صتن ااعليفم ده ا مت اة م ال ول  إلةه يف ااال  ةل م  م وملبتت ا

                                                           
  .66م65.ص.ملج  اتئقم ص، إدارة المعرفة بين النظرية والتطبيق يتن  وب ااشتقبعم   وب تل   البوتنةعم .1
 .65.ص مم ملج  اتئق..." مل  متةم الناء دأثلهتإنارب ااعلسع " وب المطوعم  نضتد. 2
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 ماهية اقتصاد املعرفة: الثالثاملطلب 

ق صدتنيع ئدل أ الهدت دأ ربهددت يعدب مهبرد س اق صدتن ااعلسدع مهبرد س فدبيث الملشد بم دهدد  سدل  مد  سدلد  العملد س اك
 The age of"الاددتع  شددل مد    ددتق دقددب ااد دبس مصددوملع اق صدتن ااعلسددع دا ود  ااعلسددع يف الهبصدل تمل  دتم 

discontinuity  "ددددل Peter F. Druker  مددت تسدد دبس مصددومل تت م عددبنب لمل   ةددب  ملدد  ج انددب  د ادداا
 حيدتدد دنيددعه من  دتن ئعضدردإ 1.ز ملهبدع كق صدتن ااعلسدع مملردت ا ود  ااعمل مدتت داكق صدتنم ااعلسدع دثد رب ااعمل مدتت

 لنددده ددد اج م سإنددده نيدددب الق الدددب ااتمدددبب دالملودددتاج الملووةدددع  ئإطدددتر فتط دددهدإيف ق الدددب جتمدددبب  (اق صدددتن ااعلسدددع)
دقدب نشد  مد  اكق صدتن اابيدب قد ت  .ب  ملةدهل ئبستطع اق صتن الي  ال و ر يصعب ال   م سةه أد اف  ايه أد السدةو

ج دتسددد يق اق صدددتنيع جبيدددبب تدددبس  إىل اكئ  دددتر داجئدددبا  دال ابيدددب مددد  خددد د إجيدددتن ممل ادددتت جبيدددببم نيدددم إن دددت 
 ئدل إن   مااس قبل تصدملعه ااعلسدع سود   ملدك ااعلسدع هد  اا قدبس داا هبد   ت ك حك سةه أن  اخلم د   ...ائ  تري جبيبب 

دلدد ا ادد ف قددتدد مدد  خدد د هدد ا ااوملددب ال عددلف  2.ااعلسددع هدد  ااقةددتم الليةسدد  لمل هبلقددع مددت ئدد  ال قددبس دال دملددل
 .أمهة ه دم وملبتته م مل  مهبر س اق صتن ااعلسع دأهم خصتيصه

 :مفهوم اقتصاد املعرفة :أوال

جبيددددب أ اددددل  وقددددت لددددبدر ااعلسددددع درأم ااددددتد البشددددليم يف تودددد ر  ردددد س اق صددددتن ااعلسددددع  ملدددد  سرددددممهبيقدددد س  
اكق صتن دمعتاع قضتيته دمش  ته ااد ملهبعم ديف القةتس ئتلنشوع اكق صتنيع دت اعرت د  هت دتو رهتم دمت يدلتبط 

مايدببم دقدب دي س  اكا اوتر يف رأم ااتد ااعليف ل  قةق إن تج معليف ئبرجع مرودع دم  م ت م  صملت تت دخبمتت
أنر دددت ال ادددا مددد  اامليودددتت دالدددبدد أن اكاددد اوتر يف النشدددوع  اةهبدددع اكاددد دباس لملوعلسدددع أصدددبع  دددبنا أاتادددةت 

 .لقبراات ال ملتسسةع  مل  ااس  ت البديل
يشدددا مهبرددد س اكق صدددتن ااعدددليف يف  و مددده إىل الدددك اكق صدددتن ااع ودددب  ملددد  ااعلسدددع  :تعريفففا االقتصفففاد المعرففففي .1

 .دمهب تا ااعلسع ه  اجئبا  دال  مل ل جةت حتقق ااعلسع اامء ال يم م  القةوع ااضتسعمفةث 
اق صددتن مددت ئعددب الصددملت ع فةددث يدد م تودد يله دت جةردده ئتاعلسددعم ديعودد  ممل اددتت س ليددع اكق صددتن ااعددليف هدد   

ثدددل يف الملوددد  اكق صدددتني  لددده أل جةدددت م وددد رب د مادددل اادك دددتت دااردددترات دال ودددتد اجئبا ةدددع الددد  تع ودددب  ملددد  ت مل  
أي أن اق صددتن ااعلسددع هدد  ال  دد د يف مل ددم الاقدددل مدد  الك ةددم  ملدد  اادد ان الدلةددع دااعددبات اللأمستلةدددعم إىل  3.  ددل

هد ا  ال عليدل الخدا ر  دم  ملد   .الك ةم  مل  ااعمل مدتت دااعلسدع دملا دم ال عملدةم دالب دث دصدملت تت الدبمتو البشدلي
 : تلةع كق صتن ااعلسع ده اا  نتت الا ثع ال

 ااعمل متت دااعلسع  -
 ال عملةم دال عملم  -

                                                           
م  م  69/50/6569مت اجط    ملةه يف  "تعميم تملتسسةع ااشلد تت العلئةع الصرياب داا  اوع يف دل اق صتن ااعلسع" الجم فس   بب ااوملب ال. 1

  http://www.microfinancegateway.org :خ د اا ق  ال تيل
 .58.ص( 6556او  ع الملةل العلئةعم : القتهلب) م6م الوبعع اقتصاد المعرفة س  أمحب اخلضايم .  2
 .691.ص( 6560نار صهبتء لململشل دال   ي م :  وتن)م 6م الوبعع إدارة المعرفة الطريق إلى التميز والريادة ول أمحب مهشليم  . 3

http://www.microfinancegateway.org/
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 .اا ارن البشليع اابب ع -
ئ نده اكق صدتن الد ي يد م سةده إن دتج دت  يد  دااد دباس ( OCDE) دتعلسه ممليوع ال عتدن اكق صتني دال ملوةع

 ل ف وددت   ددد1.ال  دةددل  ددرب  تسددع الصددملت تتب اةددلا الاتادد  لعوملةددع الملودد  دخملددق الاددلدب دسددلص ااعلسددعم الدد  تع دد
اجن ددددتجم ال  سدددد م )الدددد ي يملشدددد  الاددددلدب مدددد  خدددد د  وملةددددتت ااعلسددددع دخددددبمتات  ااعددددليف ئ ندددده اكق صددددتن اكق صددددتن

يف القوت ددتت ااد ملهبددع ئتك  وددتن  ملدد  الصدد د البشددليع ( ال قتاددمم الدد عملمم ال وبةددق داكادد دباس لملوعلسددع ئ حدد تهلت
 2:م ي   ن اق صتن ااعلسع  ال عليل ه افسب  .اع دسق خصتيص دق ا ب جبيببدالص د ال مملو  

  ...(اجن تجم ال  س م ال قتام) وملةتت إنارب ااعلسع  -
 ااعلسع ئمل  ةرت الصلحيع دالضوملةع س  مهت مرم يف خملق الالدب يف اق صتن ااعلسع  -
 .ع البشليع اابب ع قت بب الالدب يف اق صتن ااعلسعالص د البشليع دال مملو اعم إا تعب ااعلسع دالنمري -

د ملةدددددده   دددددد  القدددددد د أن اق صددددددتن ااعلسددددددع هدددددد   ددددددط اق صددددددتني م ودددددد رم قددددددتيم  ملدددددد  اكادددددد دباس ال اادددددد  
لملوعمل متتةددددددع دحددددددب تت اكنكنددددددت يف ز ملددددددل النشددددددوع اكق صددددددتنيع دختصددددددع ال اددددددترب اكل كدنةددددددعم ملت ددددددما ئقدددددد ب 

 3.ال  مل ل ج  ختصع سةوت ي عملق ئ  مل ل جةت ااعمل متت داكتصتد  مل  ااعلسع داجئبا  دال و ر
 :ي و   اق صتن ااعلسع عاو  ع م  اخلصتيص دالقبرات ت امل  يف: وقدراته خصائص اقتصاد المعرفة. 2

مت  صل ااعلسع  تن هلت انع تات  مل  اكق صتنم سقب أصبع إن اخلصتيص ال  مة  : خصائص اقتصاد المعرفة.1.2
 4:ي صل أصتيص جعمل ه يس  ق أن يوملق  ملةه اصو ا اق صتن ااعلسع دال ي ي وةم ئددد

 ادةع  د  مل  مل ل جةدتم دأادتلةب الاد ا  اللأدت ثا اا ق  م  خ د اكا دباس اا يدم ل أمهةعاق صتن ت قملص سةه
 نةع دالشب تت اكل كدنةع دمملرت تريةا ااهبر س ال قملةبي لألا ا  طليق اللاتيل اكل كد 

ل د ن ااعلسدع م تفدع لملاوةد  يف أي  اق صتن يصعب سةه توبةدق القد ان  الضدليبةع دالقةد ن ااول ةدع د دا ااول ةدع
 م تن م  ااعو رب 

  م ال شدددريةل دنيدددم اجن دددتجم  دددرب فددد  تدددبخل فةدددهله أن قةودددع ااعلسدددع ااادددت ت ددد ن أاق صدددتن ااعلسدددع يعدددين يف جددد
 ع  ملبمت تبق  فبةسع  ق د أص ت ت دئتاقتئل قةو رت تصبع معبدم

 اق صددتن ك يعددتع مدد  الملددبرب ئددل هدد  اق صددتن دسددلبم  ملدد    ددا أ ملبةددع اادد ارن الدد  تملضددب مدد  جددلاء اكادد ر ام
 تراع داكا دباس دتملشل ئتاشتر ع تاعلسع تمنان ئتاوس
 1.خربب العوتلع م  اق صتن ااعلسع م دال بريب ااس ولي  ل   ت  ءسم تنت مل ميت لمليم ال عملةاق صتن ااعلسع  ملع 

                                                           
العلئةع اا  ببم اامايلم  اجمترات: ال ملوةع البشليع ااس بامع داق صتن ااعلسع يف البدد العلئةع ال اق  دال  بيتتم نرااع مقترنع" ريتىم  ئ لصبت .  1

 .06.ص( 6566/6560جتمعع سلفتت  بتم ئسوةلم : اامايل) ا مملش ربم  م  لب متجس ا" الةو 
 .699.ص ملج  اتئقم الطريق إلى التميز والريادة،إدارة المعرفة  ول أمحب مهشليم .  2
الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص م "اامايل يف اق صتن ااعلسع انبمتجأثل ال ملوةع البشليع ااس بامع يف حتس  سلص "اتا  مجتدم .  3

 .68.ص( 6551جتمعع درقملعم : اامايل)م االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية
م  لب متجس ا " اجتتهتت مبيلي اابارم اه  مةع الاتن يع ق  توبةق إنارب ااعلسع يف اةتسيتت الشوتلةع يف سملسو "   ن  وب خملةل  اوتنم.  4
 .61.ص( 6565جتمعع الملاتا ال طملةع  نتئملام : سملسو )مملش ربم  ا 
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 :ي و   اق صتن ااعلسع ئقبرات ت وال يف2:قدرات اقتصاد المعرفة .2.2
 ي و   ئتالدنع دالقبرب الهبتيقع  مل  ال و ي  دال  ةل م  اا رياات دااس ابات اهةتتةع اليعع ال ريا 
 القبرب  مل  ال ابيب دال  اصل ال تمل م   اه م  اكق صتنيتت ال  أصب ت تسع  ل نبمتج سةه 
  القبرب  مل  اكئ  تر دإجيتن دت لةب ممل اتت س ليع معلسةع د ا معلسةع جبيبب متتمت مل ت   تعلسرت الا ا  م
 قبل 
 ديف ال قت  سقع دم ملتابع ااضو ن داة  تمم ب تمامملةهاتكت خملق القةوع سةه م عبنب دم مل  عم داات طبةعع

 د ملةع دت تن ت  ن ك م ملتهةع  ااته ثليع
س مدد  مددتك ت جددب فدد اجم لملددبخ د إلةدده ل  ندده اق صددتن مهب دد ام  وددت ك ت جددب س اصددل  مملةددع أد  قبددتت م تنةددع أ

 ن ه ا اكق صتن ع دد    تمل ئ ئعتيل ب ال عتمل معهم ئل إن  ل مت حي تجه ه  معلسع  قملةع دإرانب تشريةملة
تةدع دااوت ةدع ل  قةدق مدت ارتبتطه ئتل  تء دالقبرب اكئ  تريع دال    اجنرا   ئ مهةع اكخكا  داخلملق داابتنرب ال ا

 .دأسضل إتتفع لتحبت  مدتهبعةل الك جن تج فام أ رب دج نب أ ال يف الناء ه  أسضلم
 ومتطلباته أهمية اقتصاد املعرفة: ثانيا

 3:اق صتن ااعلسع يف الملقتط ال تلةع أمهةع إئلا      :اقتصاد المعرفةأهمية .1
د يتنادددددددت  مااعلسدددددددع العملوةدددددددع دالعوملةدددددددع الددددددد  ي ضدددددددوملرت اق صدددددددتن ااعلسدددددددع تعدددددددب الادددددددتم ااردددددددم ل  لةدددددددب الادددددددلدب -

 دتلا ورت داةلا الليةس  لململو  اكق صتني 
مددددددد  خددددددد د  مت ددددددتلةل اجن دددددددتج دحتسددددددد  ن  ة دددددده ااسددددددتمهع يف حتسددددددد  الناء د يددددددتنب اجن تجةدددددددع دضهبدددددددةف -

 اا دباس ال  مل ل جةت اا قبمع 
خملدددددددق مملتصدددددددب حدددددددريل جبيدددددددبب دختصدددددددع يف اددددددددتكت الددددددد  يددددددد م سةردددددددت ااددددددد دباس ال  مل ل جةدددددددت اا قبمدددددددع  -

 دال  ت وملب مرترات دقبرات  ملوةع د وملةع م دصصع  تلةع ااس  ت 
دئتل دددددددتيل حتقةدددددددق اكاددددددد ولاريع  ميف النشدددددددوع اكق صدددددددتنيع ال ابيدددددددب دال وددددددد ر دالملوددددددد ااسدددددددتمهع يف إفدددددددبار  -

 يف تو ر اكق صتن د  ه ئسل ع داني ع 
ت ادددددد  اكادددددد اوتر ختصددددددع يف اددددددتد ااعلسددددددع تم اارددددددم دالضددددددلدري لمل  هبةددددددم  ملدددددد  ااسددددددتمهع يف تدددددد سا الادددددد -

يددددددتنب اجن تجةددددددع يسددددددتهم يف    مم مددددددتد معددددددليف مل ل جةددددددت ااسدددددد دبمع لريددددددلى ت دددددد ي  رأديف ال  مالعملوةددددددع دالعوملةددددددع
 ااعلسةع د يتنب الصتنرات م  اامل اتت ااعلسةع 

                                                                                                                                                                                     
جتمعع  وتر ثملةا  ئتل  اطم : اامايل) م 61العبن  مفي دراسات" اق صتن ااعلسع دأثله  مل  ال ملوةع البشليع" البادي الشةخ  ندخ  مقبس  ةملعم .1

 .66.ص( 6566
 .68.ص( 6551 ملململشل دال   ي  اقلأمهاسع : القتهلب)م إدارة الموارد البشريةسضل  بب اللمحتن الشةو م . 2
  .61-66.ص.ص( 6551 تمل ال  ب اهبيثم :  وتن)م 6م الوبعع اقتصاد المعرفةسملةع فس  خمللم . 3
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إىل  ميف حتدددددد د ت جرددددددتت ااهاسددددددتت ااعتصددددددلب مدددددد   اتسددددددع اكادددددد اوتر يف ت مل ل جةددددددت ااعمل مددددددتت إاددددددرتمه -
ت تعلسددددددده دمدددددددت اسدددددددع اا عملودددددددعم دفدددددددىت ت ددددددد ن ااهاسدددددددع قدددددددتنرب  ملددددددد  ااملتسسدددددددع جيدددددددب أن تسددددددد هبةب   دددددددمهبرددددددد س ااه 

 1وه ت عمل  
دهددددددددم  م(د دددددددد ء تريةددددددددا) ااسدددددددتمهع يف حتقةددددددددق قدددددددد ب جبيددددددددبب لملعددددددددتممل م ل دددددددد  م أصددددددددب  ا  وددددددددتد م اقددددددددل -

 يب ا ن    داتيل جن تج معلس رم دت لةبهتم دئتل تيل تشاةعرم  مل  اجئبا  داكئ  تر 
الدددددد  تضددددددو  لملعددددددتممل  امدددددد  ا اارددددددترات ال  مددددددع لمل عتمددددددل  ما  وددددددتنه  ملدددددد  الدددددد عملم دال ددددددبريب ااسدددددد ولي  -

 عهم دم ا بع ال و رات اهتصملع يف مةتني  ااعلسع  م
عوملةدددددتت الب دددددث دال وددددد يل  و دددددلا لمل ريةدددددا دال ملوةدددددع ادددددت هلدددددت مددددد  تددددد ثا  ملددددد  خوددددد  ال قدددددبس يف لتهبعةملددددده  -

 .  اتكت ااعلسع
 :يمل  يس ملمس ئملتء اق صتن ااعلسع ت سل او  ع م  ااق متت ن  ل مملرت مت2:متطلبات ومقومات اقتصاد المعرفة.2

 ئملةع حت ةع ل  مل ل جةت ااعمل متت داكتصتكت لبملتء ا و  ااعمل متت  دو ب أدلةع أاتاةع  ت سا -
ب الشدددددهبتسةع أهدددددم توددددد يل القددددد ان  دالدددددمليم السدددددتيبب ل  ملتادددددب مددددد  م وملبدددددتت ئملدددددتء اق صدددددتن ااعلسدددددع دالددددد  تعددددد -

 ادد ااعمل متت ئبدن   ايق  وت ي وملب اة ع ئة ع قتن نةع دتشليعةع دمملتخ يضو  فليع تبر تيمهتم
 تهبعةل االاسق داجنارات اوة  مملي متت اد و  دال  مملرت مملي م  اكق صتن دال عملةم  -
اادصدددددص ل عميدددددم ااعلسدددددعم ئدددددبء  اجنهبدددددت  يدددددتنب فتمسدددددع يف  دإجدددددلاءالعدددددتس دتلحدددددةبه  اجنهبدددددت هة ملدددددع  إ دددددتنب -

دال وددددددد يلم إا أن ن دددددددم اق صدددددددتن ااعلسدددددددع ي وملدددددددب علفملدددددددع مدددددددت قبدددددددل اابرادددددددع دان ردددددددتء عملي مدددددددع الب دددددددث العملوددددددد  
إجدددددددددلاء تريددددددددداات ج ريدددددددددع يف مملي مدددددددددع ال عملدددددددددةمم سودددددددددت  ةدددددددددم اق صدددددددددتن ااعلسدددددددددع هددددددددد  نيدددددددددلدرب اك  سدددددددددتق الدددددددددبايم 
 نلملوعمل مدددددددددتت دتملوةدددددددددع اادددددددددهه ت الضدددددددددلدريع كاددددددددد اوترهتم إا أصدددددددددب ت الكئةدددددددددع دال  ددددددددد ي  ااسددددددددد ول الشدددددددددلطت

 ئريف المليل    الضلدرب اكق صتنيع ع ناخل اد و  الاتاةتن يف ئمل رب دجنتا البملةع الاقتسة
العودددددددل  ملددددددد  خملدددددددق دتوددددددد يل رأم اادددددددتد البشدددددددليم د ملددددددد  البدلدددددددع خملدددددددق ااملدددددددتخ ااملتادددددددب لملوعلسدددددددع الددددددد   -

 أصب ت أهم  ملتصل اجن تج 
لددددد  ك ا  سدددددتق ااعلسدددددع العتاةدددددع دإجيدددددتن ااعلسدددددع اةملةدددددع عدددددت يعدددددين تو يددددد  ااعلسدددددع ااسددددد  رنب دإجيدددددتن ااعلسدددددع ا -

 .    اهص د  ملةرت  مل  الصعةب البديل
 
 
 
 

                                                           
 .650م 656.ص.م ملج  اتئقم صإدارة المعرفة الطريق إلى التميز ول أمحب مهشليم . 1
 . 60م 61.ص.م ملج  اتئقم ص"اق صتن ااعلسع دأثله  مل  ال ملوةع البشليع" البادي الشةخم ندخ  مقبس  ةملعم.  2
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 املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في عصر املعرفة: املبحث الثاني

لقددب أسددل ت ال  دد كت اكق صددتنيع البدلةددع  وددت جبيددبا يف اددتد ال وددتدم ي واددل مضددو نه يف تمايددب المهةددع 
الد  حدربت تمايدبا مسد ولا اد اء أ دتن الدك يف اامايدل هد ه الخداب م سبةع لقوت  ااهاستت الصرياب داا  اوعالمل  

دالددك اسددتمه رت ال بدداب يف خملددق سددلص  أد يف معيددم ئملددبان العددتملم دقددب فيةددت عاددتد خددتص لملب ددث دالبرااددعم
العول دئتل تيل اهب م  مش ل البوتلعم إىل جتنب متةمهت ئتل اتدق السلي  م  اا رياات البة ةعم د  ا سرد  تشد ل 

  .ة يت للدا اابتنرب داا ري د اا ارناتك ف
دفددىت ت دد ن ااهاسددتت الصددرياب داا  ادددوع قددتنرب  ملدد  ال  ةددل مددد  م وملبددتت اكق صددتن ااعددليف دا  سدددتق 
أندات ااملتسسع يف دل ئة ع تملتسسةع اليعع ال ريام حي  م  ملةردت نيدلدرب إنارب معلس ردت ئوليقدع سعتلدعم ختصدع دأن أ ملبةدع 

ااهاسددددتت هدددد  معلسددددع نيددددوملةعم   ددددت يسدددد ب   القةددددتس ئعوملةددددتت ال شددددل  ملرددددت دتشدةصددددرت دت  يعرددددت ااعددددترف يف 
 .داا عوتهلت ئص رب مملوقةع دمهبةبب

اة م يف هد ا ااب دث  دلى مهبرد س ااهاسدتت الصدرياب داا  ادوع دداقعردت يف اكق صدتن اامايدليم ئتجنيدتسع 
 :دالك م  خ د ااوتلب ال تلةع. تن ااعليفإىل  لى ئعف ااهبتهةم اجناريع ال  أسل هت اكق ص

 مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛: المطلب األول
 واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؛: المطلب الثاني
 .المفاهيم اإلدارية التي أفرزها االقتصاد المعرفي: المطلب الثالث

 طةمفهوم املؤسسات الصغيرة واملتوس: املطلب ألاول 

 مل  الل م م  المهةع البتلريع ال  ت  سةرت ااهاستت الصدرياب داا  ادوع دندرهدت الليدتني يف ال ملوةدعم إك  أن 
مهبر مرت مت اد هدب ا ن يملهبده ئعدف الريود ىم فةدث اخ ملدل البدتفا ن دااد صد ن فد د إجيدتن تعليدل م فدب هلدتم 

. ا ال وةددع دالمل  ةددع ج وددتء مهبردد س دانيددع د ددبن هلددتإك أن   ددتدكام انصددبت فدد د اكه وددتس عاو  ددع مدد  ااعددتي
د مل  ه ا الاتم ا ف ن ول  إىل أهم ااعدتيا ااع ودبب يف تعليدل ااهاسدتت الصدرياب داا  ادوعم  ودت ادملعلى 

 .ئعف ال عتريل لبملبان دهة تت ندلةع
 : املعايير الكمية والنوعية: أوال

لملوهاسددتت ال عددتريل الدد  حتددتدد حتبيددب اخلصددتيص ال وةددع دالمل  ةددع هملددتا العبيددب مدد   جتددبر اجحددترب إىل أن  
لى ريدم يف ح ل ق ايم تضدم نقدتط  بيدبب تصدل إىل فدب إمهدتد مةدمب ال ملد   الد  يعلسردت القودت م ئالصرياب داا  اوع

 لدددد ا جيددددب  ملدددد  ال عليددددل أن يضددددم ااعددددتيا ال وةددددعم ئت  بترهددددت تسددددرل العوددددلم ع وددددب  تاةددددتال صدددد د إىل تعليددددل ي  
ال وبةقدددد م أمددددت ااعددددتيا المل  ةددددع س  ددددةط ئشدددد ل أسضددددل ئتا نيدددد   ااددددبردمم إا تقددددكق ئشدددد ل دانيددددع مدددد  داقدددد  

 .ااهاستت الصرياب داا  اوع دتب  مبت تمل  رت
عةددددددتر القددددددتن عم ديوملددددددق  ملةرددددددت ااعددددددتيا المليليددددددع دهدددددد  ت خدددددد  العبيددددددب مدددددد  الهبلدقددددددتت  تا :المعففففففايير النوعيففففففة. 1

ل ااهاسددددددتت فسددددددب   ن تصددددددمل  ئددددددل دت عددددددبت إىل فددددددبدن أ اددددددل تعقةددددددبام ااسدددددد دبمعمسددددددل  الملشددددددتطم ال قملةددددددع 
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اهلة ددددددل ال مليةودددددد  دفاددددددم السدددددد  م دطددددددل  مشددددددتر ع صددددددتفب ااشددددددلد  يف اجناربم ديف نرااددددددع أخددددددلت تعليددددددل 
 : ااهاستت الصرياب داا  اوع  مل  أاتم ااعتيا المل  ةع ي  قل  مل 

 يقع حدصةع  ه ه ااهاستت م  طلف متل ةرت ئول سا  ت   -
 اا ق لةع ه ا المل   م  ااهاستت  -
  تنب مت ت  ن اا ارن البشليع يف اجنارب أقل ضصصت  -
 .صع ئع اهص د  مل  قلدى -

ااددد ملتنا إىل  ملتصدددل  مإاا  تندددت ااعدددتيا المل  ةدددع اددد م ئ صدددملةل ااهاسدددتت ئصددد رب م نيددد  ةع :المعفففايير الكميفففة.2
ااعدددتيا ال وةددع اددد م ئ صددملةل ااهاسدددتت  داامل ةدددع دال قملةددع ااسددد دبمعم سددإن   ل شددريةل الاتاددةعم مادددل  ددط اجناربا

رب  الهبلدقدددتت ئددد  الفادددتس ااد ملهبدددع لملوشدددلد تت مادددل فادددم ةدددع الددد  ت دددا  ودددتنا  ملددد  او  دددع مددد  السدددوتت ال و  
م دفام رأم ااتد ااس اولم درقدم ال ودتدم إك أ دت  دا  تسةدع لمل هبلقدع ئد  ز ملدل ااهاسدتتم دلد ا اد ف العوتلع

 .نعلى او  ع م  ال عتريل ال  جتو  ئ  ااعتيا ال وةع دالمل  ةع
  :التعاريف املختلفة لبعض املنظمات والدول للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة:ثانيا

 عدددددتريل يف ئعدددددف الدددددبدد اا قبمدددددع دالملتمةدددددع د ددددد ا ئعدددددف ال عدددددتريل ااقبمدددددع اددددد ف نقدددددبس او  دددددع مددددد  ال
 : يملم  طلف اامليوتت البدلةعم دالك  وت 

ت عددلف ااهاسددتت الصددرياب داا  اددوع ئ  دددت  :التعريففا المعتمففد مففن ظففرا منظمففة التعففاوال والتنميففة االقتصففادية. 1
مهاسددتت مسدد قملع تشددريل  ددبنا مدد  العددتممل م هدد ا الخددا س ملددل مدد  ندلددع لخددلتم د ملدد  العودد س اهددب ال ملدد  

 تمدلم  022 تمل  وت ه  اهتد يف اكحتتن الدر م دم  الك جنب ئعف البدد حتبنه ئدد  052ال ال حة  ت ه  
 1. تمل 522لملي ةع تع رب ااهاسع صرياب دم  اوع  ل مهاسع تشريل أقل م  يف ف  ال كيتت اا  بب ا

ا  ودب البملدك الدبديل يف تعليهبده لملوهاسدتت الصدرياب داا  ادوع  ملد  : البنك الفدولي المعتمد من ظرا تعرياال .2
السدددمل يعم  ودددت  دددبن العودددتدم إمجدددتيل الصددد د ئتلدددبدكر ئتجنيدددتسع إىل فادددم اابةعدددتت : ثددد ر معدددتيا  وةدددع دهددد 

 :ي ني ه اابدد أننته
 تعريا البنك الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة(: 1-1)الجدول رقم 

 حجم المبيعات السنوية بالدوالر إجمالي األصول بالدوالر عدد العمال نوع المؤسسة
 مملة ن 95مملة ن دأصريل م   0أ رب م   مملة ن 95مملة ن دأصريل م   0أ رب م   022دأصريل أد تستدي  52أ رب م   متوسطة 

ألل دأصريل أد تستدي  922أ رب م   مملة ن 0ألل دأصريل أد تستدي  922أ رب م   52 وتد دأصريل أد تستدي  92أ رب م   صغيرة
 مملة ن 0

 ألل 922أصريل أد تستدي  ألل 922أصريل أد تستدي  92م   أصريل مصغرة
Source : Gentrit Bericha ; Justina Shiroka Pula,’’ Difining Small and Meduim Enterprises’’ 

in Academic journal of Business Administration, law and social sciences, vol1(1), (Albania, 

2005) p.19. 

                                                           
1
.  OCDE , Small and Meduim sized enterprises local strength, Orgain,2000) p.7. 



النظرية لتبني إدارة المعرفة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  األسس........................... الفصل األول  

19 
 

مت حتبيب تعليل ااهاستت الصرياب داا  اوع ال تئعع ل حتدتن الدر  يف  1:االتحاد األوربيالمعتمد في  التعريا.3
دال  تع رب ااهاسع صرياب أد م  اوع اهام إاا  م0225يملتيل  9دنخملت فةم ال ملهبة  يف  م0220متي  1ت صةع 

 :ت سلت سةرت الشلدط ال تلةع
 م  رأم متهلت  مل ا م  طلف مهاسع أخلت  %05إاا مل ي    -
  تمل  052تشريل أقل م   -
 مملة ن أدرد  52رقم أ وتهلت السمل ي أقل م   -
 .مملة ن أدرد 30إمجتيل ااةمانةع السمل يع ك ت اتد   -

ئددددد  ااشدددددلد تت فسدددددب طبةعدددددع الملشدددددتط إىل صدددددملت ةع دأحدددددريتد  الةتئدددددتن متةدددددم: التعريفففففا المعتمفففففد ففففففي اليابفففففاال.4
أقصدددددد   ددددددبن مدددددد  العوددددددتد درأم  فددددددبن ل ددددددل نشددددددتطد البملددددددتء دالملقددددددل دال اددددددترب ئتاوملددددددع دال اميددددددع داخلددددددبمتتم 

 :ااتد ااس اول  وت ه  مب  يف اابدد أننته
 :تعريا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الياباال(: 2-1)الجدول رقم 

 رأس المال المستثمر العمالعدد  القطاع
 مملة ن ي  أد أقل 022  تمل أد أقل 022 الصناعة وأشغال البناء والنقل

 مملة ن ي  أد أقل 922  تمل أد أقل 922 تجارة الجملة
 مملة ن ي  أد أقل 52  تمل أد أقل 52 تجارة التجزئة
 مملة ن ي  أد أقل 52  تمل أد أقل 922 الخدمات

Source : 2éme conférence de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement 

économique) des ministres chargés des PME, 3-4 juin 2004,p.11. 

 لقددددتن نا  ملدددد  لملوهاسددددتت الصددددرياب داا  اددددوع ا  وددددبت اامايددددل يف تعليهبرددددت: التعريففففا المعتمففففد فففففي الجزائففففر. 5
داا واددل يف القددتن ن ال دد جةر  ل ودد يل ااهاسددتت الصددرياب داا  اددوعم دالدد ي  م0299 /92/29ااددهرخ يف  99/20
تعددلف ااهاسددع الصددرياب داا  اددوع مروددت  تنددت طبةع رددت القتن نةددع ئ  ددت مهاسددع إن ددتج السددمل   2: يملدد  ملدد  مددت نددص  
نيملدتر جمايدليم أد  م يدا( 3) تملم ك ي اتد  رقم أ وتهلدت السدمل ي أرئعدع  052إىل  9ريل م  ش  تأد اخلبمتتم /د

ديقصدب يف مهبرد س . مملةدتر نيملدتر جمايدليم تسد  يف معةدتر اكاد ق لةع( 9)ك ي اتد  او   فصةمل رت السدمل يع دافدب 
 :ه ا القتن ن مت يمل 

دفدبات العودل السدمل يعم ععدم  دبن العدتممل  الجدلاء  ن بن الحدتص االاسق لعدب: الحدتص ااس دبم ن -
افددببم أمددت العوددل اادد مس  سةع ددرب أجددماء مدد  دفددبات العوددل السددمل ي  السددملع الدد  يع وددب ئصددهبع نايوددع خدد د اددملع د 

  ملةرت لملوهاستت الصرياب داا  اوع ال  تملشط ه  تملك اا عملقع ئآخل نشتط  تايب مقهبل 
اهدددددبدن ااع دددددربب ل  بيدددددب رقدددددم ال ودددددتد أد اوددددد   اهصدددددةملع هددددد  تملدددددك اا عملقدددددع ئدددددآخل نشدددددتط مقهبدددددل مدددددبب  -

 حرلا  اثين  شل

                                                           
1
. OECD , Aquatitative definition of SME, 2005, p.2. 

 .5،1.ص.م ص0299م (0) العبن القتن ن ال  جةر  ل و يل ااهاستت الصرياب داا  اوعم مالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .2
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سودددددددت أ ادددددددل مددددددد  قبدددددددل مهاسدددددددع أد  %05 دددددددل مهاسدددددددع ك   ملدددددددك رأمستهلدددددددت عقدددددددبار :ااهاسدددددددع ااسددددددد قملع -
 .او  ع مهاستت أخلتم ك يملوبق  ملةرت تعليل ااهاسع الصرياب داا  اوع

 تعريا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر(: 3 -1)الجدول رقم 
 (مليون دج)مجموع الحصيلة السنوية  (مليون دج)رقم ألاعمار السنوي  عدد العمال نوع املؤسسة

 02ك ي اتد   32أقل م     1 -9 مصغرة
 022ك ي اتد   322أقل م    31 -92 صغيرة

 9222-022 3222-322  052 -52 متوسطة
 .1.م ص0299م 0 م االيبب اللمسةعم العبنPMEم  القتن ن ال  جةر  ل و يل  92-1-8اا ان : المصدر

 : خصائص املؤسسات الصغيرة واملتوسطة: ثالثا

ندر دأمهةدع ااهاسددتت الصددرياب داا  اددوع مسدد وبب مدد  ئعددف اخلصدتيص الدد  جتعددل مملرددت لةسددت اددلن صدد رب 
 :ن  ل مملرت مت يمل  مصريلب لملوهاستت ال باب

داا  اددوع مدد  قبددل أصدد ت تم دهدد ا مددت  ددتنب مددت تددبار ااهاسددتت الصددرياب : اإلشففراا المباشففر مففن قبففل المالففك. 1
جيعل اضدتا القدلار سةردت أ ادل ئسدتطعم دهد ا ف ودت ي  قدل  ملد  القدبرات اجناريدع لصد ت تم  ودت أن هد ا الملد   مد  

دلد ا يك ددم اه ودتس ااددتل    ملدد  1.ااهاسدتت ي وةددم علدندع  تلةددع مدت جيعملرددت قدتنرب  ملدد  ال  ةددل دم وملبدتت السدد   
 :مهت اجتته 

 دبدن نسدبةتم ستاعلسدع الشدصدةع  ااهاسدتت الصدرياب داا  ادوع د ن اد   :والسوق بالعمالء التفصيلية معرفةال -
علف  ملد  اف ةتجدتام ال هبصدةملةع دحتملةدل هد ه اكف ةتجدتتم دنراادع اجتتهدتت تو رهدت ئتلعو ء جتعل م  ااو   ال   

دهدد ه ااعلسددع  دالل بددتتم داادد ولار هدد ا ال  اصددل اكف ةتجددتتيف ااسدد قبلم دئتل ددتيل اددل ع اكادد اتئع لي تريددا يف 
ئدتل رياات يف الل بدتت  ااهاسدتت الصدرياب داا  ادوعهبدتج  أصد تق م دهلد ا ك ي  (اجئبا ) ال ابيب ااس ولتضو  

داليدددلدف ئصددددهبع  تمددددعم ئةملوددددت ااهاسدددتت ال بدددداب س قدددد س عددددت يسددددو  ئب ددد ر ال سدددد يق لمل عددددلف  ملدددد  اف ةتجددددتت 
ل لملريتيدع ختصدع إاا  دتن   ن السد   يف تريدا مسد ول سرد ا ي وملدب ااد ولار هد ه الب د رم دهد ا م مل دلد  مالعو ء

 .ت جيعل ااهاستت ال باب تق س   ه الب  ر  مل  سكات م بت بب نسبةتالس    با    
 دددد   داا  ادددوعااهاسدددتت الصدددرياب مدددد  اامايدددت الددد  ت و ددد   دددت  :العفففاملين مفففع التعامفففل الشخصفففي ففففي المفففنه  -

جنددددب اددددةولب الوددددتئ  الشدصدددد   ملدددد  الع قددددتت اجنسددددتنةع دالدددد  تسددددت ب  ملدددد  اددددل ع تددددبادد ااهاسددددتت ال بددددابم 
مددت  دالدد   تلبددتالعوددل ئتلعددتممل م  رقتلع قددتت الشدصددةع الق يددع الدد  تددلئط س ااعمل مددتت دالبةتنددتت ناخددل ااهاسددعم

 مجيعدل ال صدلستت ادليععمدت ع ااعلدسدع يف ااهاسدتت ال بدابم دهد ا بهت ق ا ب الدلدت  دالملد ايت  ن  ا رمسةع ك تقة  
 2.ت يملع ا إجيتئت  مل  ال هبتءب دالهبعتلةعدالقلارات س ريع ت  ءس دطبةعع ااش ملعم    

                                                           
1
. Cibela Neagu, “The importance and role of small and medium-sized businesses”, in the  critical and applied 

Economics, vol XXIII, N(3), 2016, p.p.334-337.  
 .61-61.ص.ص (6556نار الصهبتء لململشل دال   ي م :  وتن) م الوبعع الدىلإدارة األعمال التجارية الصغيرةت سةق  بب اللفةم ي الم .2
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 ملد  ال دصدص الملدتجع يف العودل الد ي تقد س ئدهم  ودت  ااهاسدتت الصدرياب داا  ادوعتع ودب  :التخصص الناجح.2
تسد وة   (Market Niche) ااسد رملكم فةدث  دتنب مدت تب دث  د  اد   مسد ربف تع ودب  ملد  ال دصدص يف

ت يعوةردددت مةدددمب مادددل اامليودددتت الددد  ضصصدددت يف إن دددتج أندات ال اوةدددل لملسددد ن يف أملي دددت   ددد مأن ت وةدددم يف خبم ددده
 1.تملتسسةع

م ئسدددددةط ئعةدددددبا  ددددد  اهللمةدددددع تمليةوددددد ة دددددل ي وةدددددم هددددد ا الملددددد   مددددد  ااهاسدددددتت   :بسفففففاظة الهيكفففففل التنظيمفففففي .3
القدددددبرب  ملددددد  فمل ردددددت ئسدددددل ع اكتصدددددتد داقدددددكاق العودددددتد ئتاسددددداي  لودددددلا مشدددددت ملرمم دئتل دددددتيل  دهددددد  مدددددت يسدددددوع

برج الددددد دةهب  يف هددددد ه ااهاسدددددتت تسدددددوع ئسدددددل ع دصددددد د قملدددددع ال  ددددد يف أادددددل  دقدددددت   ددددد م  ودددددت أن   دمعتا ردددددت
الاددددددددددعتر د   رات اا يوددددددددددع اخلتصددددددددددع ئتجن ددددددددددتجااعمل مددددددددددع اكق صددددددددددتنيع يف أقصددددددددددل دقددددددددددتم دئتل ددددددددددتيل اضددددددددددتا القددددددددددلا

 ةددددددل مددددد  م ريدددددداات اةددددددةط دال ددددددتيل ااد ملهبددددددع يف أادددددل  دقددددددتم د ددددد ا ت دددددد ن ااهاسددددددع أ ادددددل قددددددبرب  ملددددد  ال   
 2.اخلترج م ال  تهثل  مل  فل ة رت دنيملتمة ة رت

 رت ل  د ن فد  نتجعدت اشد ل رح د مدت مهاسدتت  اةهبدع العوتلدعم سرد  :رأس المفال إلفى العمفل نسفبة  انخففا  .4
الدددك ي وملدددب ئدددلامج داادددعع  هددد ا جتندددب إجيدددت   ملددد  الدددل م مددد  أن  د البوتلدددع يف العبيدددب مددد  الدددبدد  تهلملدددب دمصدددلم 

ب هد ه ااهاسدتت ت جمل د    ت ه ا اكخنهبتى يف الملسبعم إىل اا عوتد أقل لمل  مل ل جةتمل بريب الةب العتمملعم  وت أن  
 3.ل الصةتنعمصتريل إنيتسةع ت وال يف مصتري

الك ةدددم  ملددد  العوملةدددتت اجئبا ةدددع اددد اء يف ال  مل ل جةدددت أد يف اجنارب تعدددب مةدددمب  :واالبتكفففاردرة علفففى اإلبفففداع القففف.5
أاتاةع لملوهاستت الصرياب داا  اوعم فةث ئةملت إفدبت البراادتت أن رئد  ااهاسدتت الصدرياب داا  ادوعم أي 

تل دددم  ملددد  النشدددوع اجئبا ةدددع دالددد  متاملدددت يف ممل ادددتت جبيدددبب تقملةدددتت جبيدددببم أادددتلةب  %01.01مدددت يعدددتند 
 أد  adaptationال  ةددلجبيددبب لددتنارب دال سدد يقم حتددبيث نيددتس ااعمل مددتتم دالددك مدد  خدد د اك  وددتن  ملدد  

أن ااهاسددتت  ددتنب مددت تقدد س ااهاسددتت ال بدداب ئ نشددوع الب ددث دال ودد يلم إك  4.ال عددبيل ل  قةددق  ملتصددل جبيددبب
الصددرياب داا  اددوع هدد  ال اددل إئددبا ت دييرددل الددك مدد  خدد د خملددق أد إ ددتنب هملباددع ممل اددتت دخددبمتت ل ملبةددع 
م وملبددتت السددد   اابيددببم أد مددد  خددد د إنخددتد أادددتلةب تمليةوةددع ل  سددد  اجن تجةدددع أد تودد يل تقملةدددتت جبيدددبب 

  5:د    إرجت  الك إىل. ل  اة  اابةعتت
 ئتاهاسع  اا نب دال هب   يف اتكت العولك ةم  مل  ال -
 الل بع يف ال هب   دال  تع وب  مل  الب ث  و ت ه  جبيب دمب  ل  -

                                                           
 .18.ص (6551نار فتمبم:  وتن) م الوبعع الدىلالريادة وإدارة األعمال الصغيرةمجعةع صت،   بب الس تر  وب العمل م  ستيم.1
 .601.ص( 6888جتمعع قسملوةملعم :اامايل) 66 العبن ،مجلة العلوم اإلنسانيةم "ااهاستت ااصريلب دالبدر االتقب" وب اهلتني مبتر  م.2
 بسدددد لبمئ جتمعددددع  وددددب خةضددددل:اامايددددل) 0العددددبن، مجلففففة العلففففوم اإلنسففففانيةم"ااهاسددددتت الصددددرياب داا  اددددوع دمشددددت ل مت يملرددددت " هبدددد   جبددددترم.3

 .660.ص(6550
4
 Cibela Neagu, “The importance and role of small and medium-sized businesses” op.cit, p..337 

 .66.ص )6888نار  ليب لململشل دال   ي م  :القتهلب) المنشآت الصغيرةالمفاهيم العصرية إلدارة  مل  السملو م  .5
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يف مشت ل العول دداتيل   جرتم   دت سملدق مملتخدت مسدت با  ملد   تشاة  العوتد  مل  اكقكاا دإئباء اللأي -
 ال ابيب داكئ  تر 

 .ق ا خلي اكا هبتنب م  اقكافتت العوتد دجتتر  -
 ودددت تعودددل ااهاسدددتت الصدددرياب داا  ادددوع  ملددد  ن دددم ااهاسدددتت ال بددداب مددد  خددد د مدددت يسدددو  ئتاقتدلدددع مددد  
البتط م دالك إمت    طليق تمديب ااهاسدتت ال بداب ئدتا ان خلدتس دقود  الريةدتر ئ هبدتءب  تلةدعم أد مد  خد د القةدتس 

 .ئ   ي  اامل اتت ااصملعع يف ااهاستت ال باب
 واقع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر: املطلب الثاني

 وملدددددت اامايدددددل  ملددددد  تشددددداة  القودددددت  اخلدددددتص دإنمتجددددده يف الملشدددددتط اكق صدددددتني  مددددد  خددددد د القدددددد ان  
م دن ةاددددع لعوملةددددع اخل صصددددع الدددد  مسددددت ااهاسددددتت 9180داججددددلاءات ال  هبةميددددع الدددد  اضدددد ات السددددملوتت مملدددد  

ت ااملامب م  طلف السدملوتت العو مةدع يف إطدتر الدربامج ااسدولب مد  قبدل البدلدعم دحتسد  العو مةعم دااشتري  ال رب 
 لكقةدع ال د جةر  القدتن ن صدبدرختصدع مد   ئة دع ال ودتد داكاد اوترم تمايدب  دبن ااهاسدتت الصدرياب داا  ادوع

 ئت  بدتره القودت  هلد ا البدلدع ت لةده الد ي ال ااد  اكه ودتس القدتن ن ه ا   ا فةث داا  اوعم الصرياب ااهاستت
 صدرياب مهاسدتت مد  اامايدل يف داا  ادوع الصدرياب ااهاسدتت قودت  ي شد ل لتحدترب ل ق صدتنم الاتاد  اةلا
م فلسةددع مهاسددتت أد طبةعةدد  أحدددتص معملدد ي م أحدددتص  دد   بددتربم دالدد  قددب ت دد ن ختصددع   اددوعمد 

 .دمهاستت صرياب دم  اوع تتئعع لملقوت  العتس

 : تطور تعداد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر: أوال

 دددددددلف  دددددددبن ااهاسدددددددتت الصدددددددرياب داا  ادددددددوع ارتهبت ددددددددت ممل  ددددددددت خددددددد د السدددددددمل ات الخددددددداب  ودددددددت هدددددددد  
 :م نيع يف اابدد أننته
 2112 -2115تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر للفترة (: 4 -1)الجدول رقم 

من   S1 5102 5102 5102 البيان

5102 

 S1   من 

5102 

 5102و 5102التطور بين 

املؤسسااااااااا

ت 

 الخاصة

شخصااااااااااااااااااااااااااااااااية 

 معنوية

509129 595121 121033 108091 151590 909190 00.1% 

شخصااااااااااااااااااااااااااااااااية 

 طبيعية

011901 099280 000592 000915 030951 68553 01.0% 

ألانشااااااااااااااااااااااااااااااااااطة 

 الحرفية

005030 030000 039313 018011 

 %05.33 158871 9999929 9210128 9293001 9200009 103209 املجموع

 املؤسسات العمومية 

 (شخصية معنوية)

500 012 019 010 033 - 088 53.90-% 

 %05.01 009091 9999135 9210992 9293520 9200109 103511 املجموع

Source : Ministère de l’industrie de la PME et de la promotion de l’investissement, Bulletins 

d’information statistique de la PME , N02 , p.8,32, p.8, 33, p.7. 
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إىل  0295أن  دبن ااهاسدتت الصدرياب داا  ادوع يف ارتهبدت  مسد ولم إا ارتهبد  مد  ادملع  يب  اادبدد أ د ه
ن ااهاستت اخلتصع تسد   ا  ملد  الملسدبع ال درب مد   وت ن فى أ  ،%00.1ئملسبع  0291السباا  الدد م  

 .%53.90إمجتيل ااهاستتم أمت ااهاستت العو مةع سقب  لف  بنهت تلاجعت ئملسبع 
 :أهمية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة: ثانيا

أن ااهاسدددتت الصدددرياب داا  ادددوع مرودددع يف اق صدددتنيتت الدددبدد  يف السدددمل ات الخددداب أصدددبع مددد  ااسدددملم ئددده
الملتمةددع داا قبمددعم سردد  تعددب أاددتم ال ملوةددع اكق صددتنيع دااصددبر اهتاددم يف خملددق سددلص العوددل دت لةددب ردا اابددتنرب 

ل عددتدن داجئدبا م دئتل دتيل سرد  نيددلدريع ل عميدم الملود  اكق صدتني دال دهبةددل مد  فدبب البوتلدعم س سقددت ل قليدل ممليودع ا
مد  إمجدتيل الملدتتج اةملد م دأ ادل  %55اكق صتني دال ملوةعم دجدب أن ااهاسدتت الصدرياب داا  ادوع تسدتهم ئملسدبع 

مد  الملددتتج اةملدد  اجمجدتيل دأ اددل مدد   %12مدد  إمجددتيل العوتلدع يف البملددبان اا قبمددعم يف فد  تسددتهم ئدددد  %15مد  
  1.م  إمجتيل العوتلع يف البملبان الملتمةع % 92

يف اامايل هل ه ااهاستت أمهةع  باب تيرل م  خ د مستمه رت يف  ل م  الملتتج اةملد  اجمجدتيلم ال  دةدل 
 :دال اترب اخلترجةع دال ملوةع اةملةعم د    ت نيةع ه ه المهةع يف الملقتط ال تلةع

سددتمهع ااهاسددتت الصددرياب أننددته م ييرددل ااددبدل  :المسففاهمة فففي القيمففة الميففافة والنففات  المحلففي اإلجمففالي. 1 
 :داا  اوع يف  ل م  القةوع ااضتسع دالملتتج اةمل  اجمجتيل

 الوحدة مليار دج      (  2115-2112)تطور القيمة الميافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (: 5-1)الجدول رقم 
القطاااااااااااااااااااااااااااع     القيمااااااااااااااااااااااااااة 

 املضافة

2112 2113 2114 2115 

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

 93.00 9090.01 90.1 9989.10 99.92 810.03 90.29 910.08 املؤسسات العمومية

 85.98 9103.59 81.9 9008.15 88.0 1939.91 89.11 5890.20 املؤسسات الخاصة

 922 1009.89 922 8509 922 9103.30 922 1121 املجموع

Source : Ministère de l’industrie de la PME et de la promotion de l’investissement, Bulletins 

d’information statistique de la PME , N02, 2017, p.42. 
ييرل اابدد أن ااهاستت الصرياب داا  اوع اخلتصع تسرم ئملسبع  باب يف القةوع ااضتسعم فةث ئملريت 

لقوت  العتس دال ي ئملريت نسبع مستمه ه يف م ده  نسبع  باب مقترنع ئت%85.98ئد  0295نسبع مستمه رت يف 
م د    إرجت  الك إىل انس تق البدلع حة ت سشة ت م  الملشتط اكق صتنيم دئتل تيل %93.00نهبا السملع ئد 

 .س ع ادتد لملد اص ل ا اوترم ده  مت   ا اةتاع البدلع ااوبقع م   قب ال سعةملةتت م  القلن ااتني 
 
 
 
 

                                                           
1
 .Fazal Akbar ; Abdul Razak bin Omar, Fazli Wadood; Saleh Nasser Abdullah AL.Subari, “The impotence of 

SMEs, and furniture manufacturing SMEs in Malaysia”, a review of literature international journal of 

business management, vol 2(4) p. 120.  
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 2113-2112تطور النات  المحلي اإلجمالي خارج المحروقات (: 6 -1)الجدول رقم 
النااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات  

املحلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 

 إلاجمالي

2112 2111 2111 2112 2113 

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

املؤسسات 

 العمومية

891.8 91.39 809.50 95.20 100.03 95.00 910.08 90.29 810.03 99.9 

املؤسسات 

 الخاصة

3910.20 80.51 3189.18 83.18 5909.31 83.99 5890.20 89.11 1939.91 88.0 

 922 9103.30 922 1121.323 922 1212.8 922 5521.09 922 3198.80 املجموع

Source : Ministère de l’industrie de la PME et de la promotion de l’investissement, Bulletins 

d’information statistique de la PME , N26, 2014, p.49. 
ي نيدددع اادددبدد أ ددد ه مدددبت مسدددتمهع القودددت   اخلدددتص دالعدددتس يف الملدددتتج اةملددد  اجمجدددتيل خدددترج اةلدقدددتتم 

مهع ااهاسدتت الصدرياب داا  ادوع يف الملدتتج تبد  أن مسدتم فةدث 0290إىل  0221دالك خ د الهبكب ااو بب مد  
 9103.30م ل صدددل إىل 0221مملةدددتر نج ادددملع  3198.80ولم سقدددب ان قملدددت مددد  اةملددد  اجمجدددتيل يف ارتهبدددت  مسددد 

م  وت ييرل اابدد أن اهصع ال رب م  الملتتج اةملد  اجمجدتيل   مل ردت القودت  اخلدتص دالدك 0290مملةتر نج يف 
دهددددد  مدددددت يشدددددا إىل ندر القودددددت  اخلدددددتص يف تشددددداة  دتلقةدددددع ااهاسدددددتت الصدددددرياب م 0290ادددددملع  %88.0ئملسدددددبع 

 .داا  اوع مت يهني ل  قةق الملو  اكق صتني
تسددتهم ااهاسددتت الصدرياب داا  اددوع يف تملشدةط قوددت  ال ادترب اخلترجةددعم مدد  : المسفاهمة فففي التجففارة الخارجيفة.2

 :د اا ايل يب  الكخ د ااستمهع يف  ل م  الصتنرات دال ارنات داابد 
 مليوال دوالر: الوحدة    تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الخارجية(: 7 -1)الجدول رقم 

 5102 5102 % 5102 % S1   ماااااااان

5102 

S1  ماااااان 

5102 

% 

 4.30 - 22146.95 23141.75 2.4 - 45957 2.22 - 39281 59920 الواردات

 6.57 - 18964.13 20298.25 15.78 34763 - 13.38 02201 03118 الصادرات

امليااااااااااااااااااااااااااااا ان 

 التجاري 

- 99203 - 99210  - 11194  2844 - 3182.82  

Source : Ministère de l’industrie de la PME et de la promotion de l’investissement, Bulletins 

d’information statistique de la PME , N02, p.52, N32, p.36, N35, p.35. 
إىل  تيدع السبااد   0295ن فى م  اابدد أ  ه أن قةودع الد ارنات اداملت اخنهبتنيدت خد د الهبدكب ااو دبب مد  

عقدبار  0299ل سال ارتهبت ت يف  %90.08ئملسبع  0291م أمت الصتنرات سقبت اخنهبضت يف 0291الدد م  
 .0291د 0298م ل ع ن ل خنهبتى م  جبيب خ د السباا  الدد م  امل  95.98%

أمددت سةوددت سددص ااةددمان ال اددتري سقددب  ددلف ت ئدد ئت  ملدد  طدد د الهبددكبم فةددث اددال  اددم خدد د الهبددكب مدد  
م 0298مملةددددد ن ندكرم خددددد د السبااددددد  الدد مددددد   0833م يف فددددد  فقدددددق ستيضدددددت عقدددددبار 0299إىل  0295

 .0291مملة ن ندكر خ د السباا  الدد م   0980.80قبار لةعلف ئعب الك  ام ع
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ي نيددع ااددبدد أننددته مددبت مسددتمهع ااهاسددتت الصددرياب داا  اددوع يف تدد سا مملتصددب  :شففغيلالمسففاهمة فففي الت. 3
 :الشريل

 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التوظيا(: 2 -1)الجدول رقم 
 5102من   S1 5102من   S1 5102 5102 5102 نوع املؤسسة

 0919989 2662173 0100298 2511674 0009010 خاصة

 02155 23452 00350 22124 30909 عامة

 0898901 2655471 0155392 2541622 0099202 املجموع

Source : Ministère de l’industrie de la PME et de la promotion de l’investissement, Bulletins 

d’information statistique de la PME , N02, p.93, N32, p.93, N35, p. 93. . 
ت قددب ال اددل اادد عتئت لملةددب العتمملددعم   ددئتل ددتيل سردد  هدد  ال اددل ان شددترام  ااهاسددتت الصددرياب داا  اددوع عددت أن

يف ام صتص البوتلعم دإاا أمعملت المليدل يف ااملتصدب  ااهاستت الصرياب داا  اوع هتد ال ي تملعبيشا إىل البدر الهبع  
القوت  اخلتص ه  ال ال أمهةع يف حتقةدق مملتصدب  اةبثع داةققع يف ه ه ااهاستت دسقت لملوعةتر القتن عم جنب أن  

 ....(اق صتن الس  م اخل صصع) الشريل يف اامايلم ده ا ئوبةعع اهتد ي  اسق م  مملوق اجص فتت اكق صتنيع
يف حتقةق ال  ا ن ااريلايف دال ملوةدع  تهتم اندر ااهاستت الصرياب داا  اوع تملعب  :المساهمة في التنمية المحلية. 4

اجقملةوةع اا  ا نعم دنيدوتن العبالدع يف ت  يد  الدبخل دالقد ب الشدلايةع دسدلص العودل  ملد  ز ملدل مملدتطق البملدبم دالدك 
دإاا  1.ت يسدددت ب  ملدد  تملوةددع تملدددك القددتلةم داادد قلار السددد تننيددلا لقددبرات  ملددد  اكن شددتر يف العبيددب مددد  القددتلةم   دد

ع اةملةددع تع وددب ئتلبرجددع الدىل  ملدد  اادد دباس اادد ارن اةملةددع دتملوة رددتم سددإن ان شددتر ااهاسددتت يع ددا  تنددت ال ملوةدد
 :مبت مستمه رت يف ال ملوةع اةملةعم  وت ه  م نيع يف اابدد أننته

 2112 من S1 -2117واليات للفترة الممتدة  11توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على (: 2 -1)الجدول رقم 
 5102 5102 5102 S1   5102من 

 90199 99021 19801 13198 الجزائر

 32929 01992 01953 03930 تي ي وزو

 00009 00039 02915 08090 بجاية

 02198 01853 08180 01188 وهران

 02909 01095 09538 05891 سطيف

 02555 01598 09390 05313 تيبازة

 05000 03103 00211 09590 بومرداس

 00000 00110 09030 02201 البليدة

 02132 02098 91021 98010 قسنطينة

 95902 95230 93100 90159 عنابة

Source : Ministère de l’industrie de la PME et de la promotion de l’investissement, Bulletins 

d’information statistique de la PME , N02, p.51, N00, p.09, N35, p.03. 
                                                           

متطلبات  حول  ملتقى م"ااهاستت الصرياب داا  اوع دالقبرب  مل  ااملتسسع يف دل اق صتن الس   ئتجاقتط  مل  اهتلع اامايليع"  بب ا  ئمل نتمم.1
 .762.ص( 6002أسليل  71-71ئ  مل  ئتلشمللم فسةبع ئ  جتمعع : اامايل)غيرة والمتوسطة في الدول العربية تأهيل المؤسسات الص
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البملددددتء دالحددددريتد : دجتددددبر اجحددددترب إىل أن ااهاسددددتت الصددددرياب داا  اددددوع تملشددددط يف ز ملددددل ادددددتكت ماددددل
د اهدتم مد  العملدم أن قودت  البملدتء دالحدريتد العو مةدع هد  الملشدتط ...العو مةعم الهب فع دالصدةب الب دليم اخلدبمتت

داددر لع  ماددت ي وةددم ئدده القوددت  مدد  ملندنيددع  تلةددع دالددك راجدد  اارددةو   ملدد  ااهاسددتت الصددرياب داا  اددوع اخلتصددع
( الحدريتد البكدلةدعم ااةدته دالوتقدعم اةلدقدتت)تت  تخلبمتت اات الصدملع ئتلصدملت ع م أمت ئتق  القوت اكا اوتر سةه

 .سعتنب مت تق س  ت ااهاستت العو مةع نيلا هلةوملع البدلع  مل  قوت  اةلدقتت
ال وددد رات اا  اصدددملع دالعوةقدددع الددد  د  مال ملتسسدددةع لملوهاسدددتت الصدددرياب داا  ادددوعيف ادددبةل تدددب ةم القدددبرات 

أفبث رت حتبيتت الع اع دت مل ل جةت ااعمل متت داكتصتكتم أصبع لمامت  ملد  هد ه ااهاسدتت أن تسدع  جفدبار 
يف ئة دع ادليعع ال ريددام  تريةداات ج هليدع يف  ترادتات دا  قتناادتم دإ دتنب ال هب دا ئ دل أنشدو رتم ختصدع دأ دت تعودل 

إنارب ااعلسددع داامليوددع اا عملوددعم  معملم ال مليةودد  ددل هدد ا يددبس   ددت ل بددين مهبددتهةم إناريددع جبيددبب يدد حل يف مقددبم رت الدد   
سملادددتا اامليودددتت يف ال قدددت اهدددتيل ملهددد ن ئقدددبرات  ملددد  ال  ددد د إىل ممليودددتت م عملودددع مددد  خددد د  ترادددع الددد عملم 

 . ال مليةو  ئصهبع مس ولبم ده ا مت امل ول  إلةه يف ااوملب اا ايل
 املفاهيم إلادارية التي أفرزها الاقتصاد املعرفي: املطلب الثالث

 :ن جمهت يف الملقتط ال تلةعل  اكق صتن ااعليف او  ع م  ااهبتهةم اجناريع أس
 :التعلم التنظيمي: أوال

ااعمل س أن ال عملم ال مليةو  يلت م أاتات  مل  ال عملم الهبدلنيم دأن جد هل إنارب ااعلسدع هد  تملوةدع القدبرات  م 
 .اجنستنةع دالص د ااعلسةع الخلت داا اوترهت يف ئملتء اامليوتت اا عملوع

قدلن العشدلي م إك أنده ال عملم ال مليةو   تن معلدست مملد  اخلوسدةملةتت مد  ال أن مل  الل م  :مفهوم التعلم التنظيمي.1
مل ي خددد  م تن ددده اارودددع ئت  بدددتره أفدددب ااصدددومل تت اجناريدددع ااعتصدددلب إك يف ال سدددعةملةتت مددد  نهبدددا القدددلنم دارتدددبط 

ال د ثا  ملد  الحددتص داامليودتت  ات  ملد  الل بدع يف إفدبار ال ريةدام دالقدبرب يفئتل و يل ال مليةو  ال ي يل م أات
 :   أنت إىل اه وتس اامليوتت ااعتصلب ئتل عملم ال مليةو  مت يمل دالملو  اارينم دم  الع امل ال

 م ااتد البشلي الملسبةع للأم ااتد ااتني إىل رأ المهةعال   د م   -
 ااعلسع دا  بترهت مصبرا ل  قةق ااةمب ال ملتسسةع  ئ مهةعالقملت ع اا مايبب  -
  .ااملتسسع  ع ال وتد دارتهبت  فببال ع ال ريا يف ئة -

الدد  تسددع  مدد  خ هلددت اامليوددع ل  سدد   مه او  ددع العوملةددتت دالنشددوعد  دد  تعليددل الدد عملم ال مليةودد  ئ ن دد
دال  ةدل معردتم دتعب دع  وتهلدت لة  ند ا ( الباخملةدع داخلترجةدع)ااتم دتهبعةل   ق رت مد  ئة  ردت قبرات ال ملةع دتو يل ا
 1.يوع جفبار ال و ر ااس ول دحتقةق ال هبتءب دالهبت ملةعدت دةهبرت يف اامل مد  ء ا تئعع ااعلسع

                                                           
البار ااملرةع لململشل دال   ي م :   وتن)م الوبعع الدىل مستجدات فكرية في عالم إدارة األعمال بتم الهب  ديم  إيملتمأ لس  س  الةتاليم .  1

 .66. ص( 6561
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نسدد مل ج مدد  هدد ا ال عليددل أن الدد عملم ال مليةودد  ي و دد ر فدد د قددبرب اامليوددع  ملدد  ال عتمددل مدد  ال اقدد  الهبعملدد  
لملبة دددددع اةةودددددعم دال صددددد د إىل ااددددد مل تجتت مرودددددع مددددد  خددددد د ال الئدددددع داا فيدددددع دالددددد عملمم دمددددد  ع حت يدددددل هددددد ه 

 .  تراتت سعملةع دداقعةع تسوع ئ  س  أناء اامليوع د يتنب ست ملةع اامليوع د هبتءاتاكا مل تجتت إىل
د لسددددده  ملددددد  السدددددملو  ئ نددددده تريةدددددا نيدددددم دأادددددتلةب د ترادددددتت ال مليدددددةمم دالدددددك ئملدددددتء  ملددددد  اخلدددددربب دااعلسدددددع 
اا  سددددددبع مددددددد  ال اددددددترق دااوترادددددددتت السدددددددتئقعم  وددددددت قدددددددب يددددددد م مدددددد  خددددددد د ال عدددددددلف  ملدددددد  الملودددددددتاج السدددددددتيبب 

  1.خترج ااهاسعم ع اة ع اليلدف الباخملةع كا دباس تملك اخلربات دالعول  مل  ت دةهبرت يف ااهاسع
ع ااعدددددترف دااردددددترات لدددددبت مجددددد ودددددت   مدددددبردم حيصدددددل  ددددد  طليدددددق تل ج ودددددت   دددددل ف ئ نددددده  وملةدددددع تهبت دددددل ا

 2.  دال مليةو يف ئة ع العول إىل ا خلي م م  أجل حتس  الناء  مل  ااس  ت ااوت اا ارن البشليع 
يلجددددددد  اكه ودددددددتس عضدددددددو ن الددددددد عملم ال مليةوددددددد  إىل حتبيدددددددب طبةعدددددددع ااعلسدددددددع ال مليةوةدددددددع الددددددد  حت  يردددددددت  وملةدددددددع 
الدددددد عملم ال مليةودددددد م إا أن الدددددد عملم ك يصددددددبع تمليةوةددددددت إك إاا مت تعوددددددةم ااعلسددددددع اابيددددددبب ناخددددددل ااهاسددددددعم أد إاا  

 ملل الددددد عملم ال مليةوددددد  مددددد  فةدددددث طبةعدددددع ااعلسدددددعيصدددددد  . دددددتن لملوعلسدددددع اابيدددددبب تددددد ثاا  ملددددد  أناء ااهاسدددددع   دددددل
 3:إىل( نيوملةعم صلحيع)

ي عملق ه ا الخا ئتاعلسع الضوملةع ال  ت خ  ح ل مرترات يصعب نقملرت دتعملةورت  :تعلم بسيادة سلورية -
ال عملم  مل  ليخلي م دئتل تيل ي م تعملورت ئكا م اخلربب أد    طليق ال قملةبم ه ا  مل  ااس  ت الهبلنيم يف ف  

قصب إا ك يبرا الهبلن  ةل تعملم دمىت تعملمم دي عملق ه ا المل   ععلسع  ةل بر ندن مس  ت ااوت ع سة 
know how . 

ي عملق ه ا المل   م  ال عملم ئتاعلسع الصلحيعم دي ضو  إفبار تعبي ت يف ااعلسع أد  :تعلم بسيادة إدرارية -
دسرم الابتق  know thatخملق معترف جبيببم ك ير م ه ا المل   م  ال عملم ععلسع  ةل دإ ت ععلسع اهقتيق 

 . دحتملةل مبتنئ العول ال مليةو 
عاو  ددع مدد  السددوتت ي و دد   الدد عملم ال مليةودد نسدد مل ج أن مدد  ال عددتريل السددتئقع : خصففائص الففتعلم التنظيمففي. 2

 :ن جمهت يف الملقتط ال تلةع
هدددددد   وملةددددددع اددددددبف ل عددددددبيل اددددددمل ا السددددددلان مدددددد  خدددددد د جعددددددل الدددددد عملم داددددددةملع ل  سدددددد  أنايرددددددم د يددددددتنب  -

 ست ملةع اامليوع د هبتءات 
 ه   وملةع مس ولب أي ك ي  قل يف ملفملع معةملع م  فةتب الهبلن داامليوع  -
 بيبهت م  خ د اهص د  مل  معترف جبيبب ديسع  ل اصب  مل  اا لب اامليوع يمل -
 ه  ن تج اخلربب دال اترق الباخملةع داخلترجةع لملومليوع  -

                                                           
 .080.ص( 6559نار  ليب لملوبت ع دالملشل دال   ي م : مصل) الدىلم الوبعع إدارة الموارد البشرية منظور استراتيجي مل  السملو م .  1
2
 .66.ملج  اتئقم ص ممستجدات فكرية في عالم إدارة األعمالأ لس  س  الةتاليم ايملتم  بتم الهب  ديم .  

3
 . Elkouzi N. "Alliances stratégiques et apprentissage : deux cas en économie (le comité social inter CDEC et le 

collectif des entreprises d’insertion du Québec)" Mémoire de maitre sciences, Ecole de hautes étude 

commerciales affiliée a l’université de Montréal, 2000, P.51. 
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 .يل م  مل  سرم ااعمل مع دا  ست ت ئ  ال م  داةملع ا اء  وملةع أد نيليع -
 1:الملقتط ال تلةع    تملدةص أهباف ال عملم ال مليةو  يف : أهداا التعلم التنظيمي.3

 حتقةق الناء اا وةم دالناء ال ملتسس   -
 جتملب الملقص دالقص ر يف ز ملل اتكت العول ال مليةو   -
 ال  س  ااس ول داجئبا  داكئ  تر  -
 حتهبةم دنس  السلان متنيت دمعمل يت  -
 .تعيةم قبرب د هبتءب اا ارن البشليع دن م اكا ق لةع الهبلنيع دال مليةوةع -
 2 :وعمال املعرفة العمل املعرفي:ثانيا

أصبع م  ااعتع اارةوملع يف  تمل  Knowledge workتشا النئةتت أن مصوملع  ول ااعلسع 
م دال ي   ب ف د  ول ااعلسع سإن  9151يف  تس صتو أا تا اجنارب ئةك نرا ل ال عبا اةبن ت مم سعملبال وتد

  تئتته  تنت تبدر ف د توبةق ااعلسع دلةا ااعلسع حبب اااتم م  خ د اا رباف ال وبةق الهبت ل    طليق 
 يتنب إن تجةع العول ااعليفم  وت أن  ول ااعلسع ي شل    معلسع جبيببم دقب اقكا نرا ل تو يل طلايق قةتاةع 

ع اااولبم ديع قب نرا ل أن  هملتا ث ثع مهبتهةم أاتاةعم ح ملت اهبدن ااملوقةع لعول ااعلسع خلملق ااعلسع اجن تجة
 :ه   تل تيل

ف  ول ااعلسع ئ صهبه توبةق إن تج م كئب م  تلحةبه داا دباس الملوتاج دالولايدق اا يودع عل  ي   :النمو ج األول -
 لقةتاه 

ودد  ددةهبةددت جن ددتج ملي   دد ن العددتممل  يف ااعلسددع م  حيددبن  وددل ااعلسددع ئ صددهبه نشددتط ممليودد م إا ي   :المفهففوم الثففاني -
ااعلسددعم إمددت  ومل دد ج  ددتي  أد  إاددرتس يف اامل دد جم دفسددب نرا ددل سددإن  ااد صدد  اهددلسة  دزلجددتت  وملرددم جيددب 

 إنارات دالسةولب  ملةت ل ملبةع أهباف اامليوع 
 .ئتم  ا ااعلسع ئ صهبه اا اوتر للأم ااتد م  خ د ئلامج تعملةم رمسةعي عملق  :النمو ج الثالث -

اا رن ال فةب ادبي الة سم ده  أهم أص د ااهاسع الد  ااعلسع ه   (Peter Drucker,1993)فسب 
دالبددتفا  الدد ي  جددتءدا مدد  ئعددبه أن ت اددة  سددلص الدد عملم  ا  قددب نرا ددلدقددب  3.ضملددق القةوددع دت سددبرت مةددمب تملتسسددةع

دادي ااعلسع ديش مل ن ئ لك طبقدع جبيدبب مد  العدتممل  يف ااعلسدعم ديف  ما دملق فاوت  باا م  السلان اا عملو 
علسددع ااسد ا  وددل ااعلسددع ئ ندده هد ا السددةت  قددتس ئعددف البددتفا  يف اجنارب ا  ودتنا  ملدد  الملقددتم الاتادد  لددبرا لم د ل  

القملةدل إىل العودل اد العودل دمد   مل اكن قدتد مد  العودل الةدبدي إىل العودل الد هين وت متا  اامل اع لملو ق  ال دةهب م

                                                           
 .1م1.ص.ص( 6551العشليم موبعع : القتهلب)رية إدارة الموارد الفكرية والمعرفية في منظمات األعمال العصتن اللقم جاةب  وب .  1
مرملبا  دسملة  مبيليع ال رلئتء يف مبيملع  انع تم خصتيص ااعلسع  مل   ام  ا ااعلسع نرااع اا و  ةع  راء  ةملع م "سلام رفةم ي نا العماديم . 2

 .600 -605.ص.ص( 6111 ملةع العمل س اكق صتنيعم : ئريبان) 11م العبن 69م ادملب في مجلة العلوم االقتصادية واإلداريةم "السملةوتنةع
3
 .Ikujira Nonaka, "creating sustainable competitive advantage through based management",p.3.http:// 

www.opdc.go.th/uploads/files/nonaka.pdf  le 08/09/2017. 

http://www.opdc.go.th/uploads/files/nonaka.pdf
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ال ح   جبيدبا مد  إاا  ول ااعلسع   .ال بريب العتيلم دال ي ي ضو  إجيتن ااعلسع دنشلهت نيو  اة  ت اامليو 
  . مل  ال عملم م  الك ةم  مل  القةوع اكق صتنيع ااضتسع لملوعلسع العول ااس ملب

 :ئتخلصتيص ال تلةع ال قملةبي لمتعتمل ااعلسع    الي وةم   :الفرق بين عامل المعرفة والعامل التقليدم.1
اارودددددع الاتادددددةع يف  إاا  تندددددت ال ددددددتيل متادددددل خملةودددددت مددددد  العودددددل البدددددبع داكج ودددددت   دالهب دددددليم سدددددإن   -

 ودددددل ااعلسدددددع هددددد  ال هب دددددام إا أن العودددددل الددددد هين هددددد  الددددد ي يضدددددةل قةودددددع لملعودددددلم لن  ودددددل ااعلسدددددع ي ضدددددو  
 .أنشوع مال ال  ملةلم فل ااش  تم اا د ص المل تيج دتوبةق ه ه اكا مل تجتت يف م اقل أخلت

  تمل ااعلسع يملبري  أن ي  ن خ قت د ا  بدن ال هب ا  -
ل ااعلسددددع لدددده القددددبرب  ملدددد  اادددد عوتد ااعلسددددع جن ددددتج ااميددددب مدددد  ااعلسددددعم سوددددا   ملددددبمت يسدددد عول اارددددين  تمدددد -
لميددددددتنب  هبددددددتءب الددددددربامج سإندددددده سملددددددق طلايددددددق جبيددددددبب يف توبةددددددق (  شددددددهباال)ااةددددددتت ااعلسددددددع يف   تئددددددع اللمدددددد   يف الرب 

 .ااعلسعم داهصةملع ه  أن العول ااعليف سملق معلسع جبيبب
 :عمال المعرفةخصائص .2
دقب مستهت نرا دل معدترف  ضصصةع اات مس  ت  تيلم ئ  تت صل ااعلسع يف ا و  ااعلسع  :المعرفة التخصصية -

  (معلسع توبةقةع)ك إك إاا  تنت اات طتئ  توبةق  دك تسو    ل مدلةست معلسع
 م وددتد ااعلسددع حبتجددع إىل  ددط جبيددب مدد  اامليوددتت فددىت ت  دد د ااعلسددع إىل ممل اددتت سددإن  : المنظمففات المتعلمففة -

 تب   اامليوتت اا عملوع ال  يع وب  ملةرت ا و  ااعلسع 
دالدك نيدلا لصدع ئع ال  دبيتت الد  ت اجده  مسليدقيف عودل الإا حي دتج العودل ااعدليف إىل : الحاجة إلى ففرق العمفل -

  وتد ااعلسع 
نيدلا لن ااعدترف اا دصصدع ت ريدا ئصدهبع مسد ولبم هد ا حيد م  ملد   ودتد : تزايد أهمية التعلم على مفد  الحيفاة -

 ردا معترسرم ئتا ولارم دئ لك يش ل ال عملم ااس ول رنيهبت أاتاةت لمل عملةم المليتم  ااعلسع أن يو   
هد ه الخداب تدهثل  ملد  أناء  تسدع ااهاسدتت دالشدل تتم إا : االستعمال المكثا لتقنيات االتصال والمعلومات -

 03سقب أصب ت ال اترب تعودل  ملد  مدبت  مأن اهبدن الممملةع داا تنةع مل تعب تش ل  تيقت أمتس  ول ااهاستت
ده ا حيد م  ملد  ااهاسدع ال د قملم مد  ااسد ابات ال قملةدعم  ودت حت دتج إىل  ودتد مدتهلي   مات ع دط اد أيتس الاب  
 .كا عوتد ه ه ال قملةتت

بهبضدددل تقملةدددتت اكتصدددتد الددد  قلئدددت ااسدددتستت ئددد  أجدددماء العدددتملم دادددرملت س: التفاعفففل مفففع مسفففتجدات العولمفففة -
 .لتنستن م تئعع مس ابات العتمل  رب القوتر الصملت ةعم دمت دسلته اكنكنت م  معترف

 :رترات ت وال يفعاو  ع م  ااد ااعلسع ت و ي و  
اللمسدد  لملدد   م يف ااعمل مددتت ااومل ئددع مدد  أجددل حي ددتج  تمددل ااعلسددع إىل اددمل ات مدد  ال عملددةم : امدد  ا ااعلسددع -

ه ا الملوط م  اكاد دباس ادة  ن  سإن   مم  اخلملق داججيتن  م دل  ن ااعلسع يف فتلع نايوةعالبخ د يف مةبان مع
  اجنيتسةعيف فتلع ا  ستق مس ول لملوعمل متت 
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 ااعلسع دال ص د إلةرت  إجيتنالقبرب  مل   -
 وملةددع )دباس ال هب ددا ال  ملةملدد  اا ملددتدل دالددك  دد  طليددق اادد  :تت هددل ااشددت لالقددبرب  ملدد  توبةددق ااعمل مدد -

  (فل ااش ملع اابين  مل  ااعلسع دال  يوبق سةرت الحدتص ااعمل متت الستئقع  مل  اا اقل اابيبب
مرترات اكتصتد م  المئتي  دااشلس  دااست بي  دالمم ء يف سليق العودل  د  طليدق فسد  اجصدريتء  ام  ا -

 دالهبرم 
 مدتعدددين امددد  ا  ودددتد ااعلسدددع الل بدددع البايوددددع يف توبةدددق  قددد هلم  ملددد  اف ددد اء ااعمل مدددتت اابيددددبب: الباسعةدددع -

 دال قملةتت اابيبب 
القدددددددبرب  ملددددددد  الهبردددددددم داكاددددددد   ترم دتوبةدددددددق تقملةدددددددع ااعمل مدددددددتت دالددددددد  تعدددددددين : امددددددد  ا القتئملةدددددددتت الهب ليدددددددع -

اا دصصدددددع مددددد  أجدددددل ا  سدددددتق ااردددددتراتم  ودددددت ي عددددد   ملددددد   تمدددددل ااعلسدددددع أن ت ددددد ن لددددده القدددددبرب ال هملةدددددع  ملددددد  
  .سرم قةوع ام  ا ااعترف داةتسيع  ملةرت داارترات ال  مع ججنت  أ وتهلم

 :  مفهوم املنظمة املتعلمة: ثالثا

 ودددددددت جبيدددددددبا مددددددد  اامليودددددددتت يددددددد م  سدددددددإن   مت ددددددد ن ااعلسدددددددع لدددددددب اادددددددبارب اا هليدددددددع دئدددددددهرب الك ةدددددددمل ددددددد  
اهددددددددبيث  ملدددددددده  ملدددددددد  نوددددددددت  داادددددددد  جددددددددتء ت  يملدددددددده دتودددددددد ره دان شددددددددتره لة ددددددددل  ددددددددل الحدددددددد تد ال قملةبيددددددددع مدددددددد  

جتعددددددددل العوددددددددل ااعددددددددليف مسددددددددهدلةع ااوةدددددددد  رؤاددددددددتء  يوددددددددتت اا عملوددددددددعم هدددددددد ه الخدددددددداب الدددددددد اامليوددددددددتت إ ددددددددت اامل
 .م  خ د ال شترا يف ااعلسع ئتلهباف داخلوط دالسةتاتت مدا دملؤ 
اامليودددددع اادددددتهلب يف إنشدددددتء : "اامليودددددع اا عملوددددع ئ  دددددت( Garvin) دددددلف جدددددترس   1:المنظمفففففة المتعلمفففففة تعريففففا .1

ال عليدل أن الشد ء اا فدى يف هد ا  م"دا  ستق دنقل ااعلسع ديف تعبيل السمل ا عت يع ا ااعلسع داللؤت اابيدبب
اامليوددع اا عملوددع ك تقددل  ملددب نقددل ااعلسددع أد الهبرددمم دإ ددت ي اددتد  الددك إىل السددمل ا عددت جيعددل الدد عملم  وملةددع  وةقددع 

 .ت عملق ئ ريةا الشل ع يف إطتره
ب  ملد  ال  ةدل دال ريةدا اامليوع ال  ط رت القبر : "ئ  ت( Robins and Coulter)د لسرت ردئملم د تدلك 

 "ة  أ ضتيرت يق م ن ئبدر سعتد يف حتبيب دفل القضتيت االتبوع ئتلعولن مجااس ول ل
ممليودددددع ااعلسدددددع هددددد  ممليودددددع م عملودددددع متملدددددك ئملةدددددع حت ةدددددع ت مل ل جةدددددع مت ملردددددت مددددد  إنارب ااعلسدددددع يف  وملةتادددددت 
الة مةددددددعم  وددددددت متملددددددك ثقتسددددددع تمليةوةددددددع مت دددددد  العددددددتممل  لددددددبيرت مدددددد  تبددددددتند الس ددددددتر دااعمل مددددددتت سةوددددددت ئةددددددملرم عددددددت 

 .سبس حتقةق أهباسرت اجاكاتةاةع
 :ت و   اامليوع اا عملوع عاو  ع م  اخلصتيص مملرت 2:خصائص المنظمات المتعلمة. 2
ددددد نتلتهبدددددد  أمهةدددددع ال عملدددددةم ااوددددددت    ملددددد  ال عملدددددةم الهبددددددلنيم  :ففففففرق التعلفففففيم - القدددددلارات ااروددددددع يددددد م اضتاهددددددت  ل  

العودددددل   ددددد  ااددددد ري هلت ل رتقدددددتء  لمل عملدددددةم يف او  دددددتتا ق ا دددددب  تمدددددع هملدددددت أنناخدددددل او  دددددتت العودددددلم  ودددددت 
                                                           

 .606.ص( 6558نار الهبال لململشل دال   ي م : القتهلب)م 6م الوبعع إدارة المعرفة الرأسمعرفية بديالفسين  بب اللمحتن الشةو م .  1
: اامايل) م1 العبنم 1ادملب م في مجلة الباحثم "رؤيع مس قبملةع:  مهاستت ااعلسع دثقتسع ااهاستت اكق صتنيع" مادي  ولم  اةملع  وبم .  2

 .08.ص( 6551املع البتفث اتمعع قتصبي ملئتا ئ رقملعم 
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ععلسددددددع ال ضددددددتءم دمت ةددددددملرم مدددددد  اادددددد ري د هدددددد ه ااعلسددددددع لململردددددد ى عهاسدددددد رم د يددددددتنب قددددددبرام ال ملتسسددددددةع دمدددددد  
 :ه ه الق ا ب ن  ل

 ال بتر ي عملو ن أفس  م  ئعضرم 
م  مشت ل العول ن   وال بتر ي عمل 
يبمل ن  ملةرت أسعتهلم ال بتر ي عملو ن م  مملتقشع الهبلنيةتت ال   
 ن تيج أ وتهلم  متري يع ملتببم ختصع تملك ال  تقة  ال بتر ي عملو ن ئوليقع أسضل فةملوت ت  ن هملتا 
 دل ددددد  ت عدددددباهت إىل فةملودددددت يددددد عملم ال بدددددتر يف او  دددددتت ك ت  قدددددل المل ةادددددع  ملدددددب مسددددد  ت تبدددددتند ااعمل مدددددتتم

 .اكئ  تريهم مال اكرتقتء ااعليف دال عتدن مس  يتت أ مل  دأ
يف صددددددةت ع رؤيددددددع  د اهدددددد ار دتبددددددتند ا راء دااعلسددددددعدهملددددددت تيرددددددل أمهةددددددع ااشددددددتر ع مدددددد  خدددددد  :الرؤيففففففة المشففففففتررة -

 .ااس قبلم دت و  أمهةع ااشتر ع يف خملق اكل ماس دتملو  الشع ر ئتاسهدلةع داكن وتء
اابتحدددددلب هددددد ا الخدددددا يسددددد  جب ال  ددددد د مددددد  ال هب دددددا الددددد ي يمل صدددددل يف سردددددم الع قدددددع  :التفكيفففففر المنظمفففففي -
 قددددددتت اا باخملددددددع داال بددددددع لألنيوددددددعمملدددددد  ال هب ددددددا الشددددددتمل الدددددد ي يل ددددددم  ملدددددد  سرددددددم الع  ( ئدددددد  ااددددددهثل دال دددددد ثا)

 1:ديلتبط   ه اخلتصةع نشتطتن مروتن
ديع ودددددددب هددددددد ا الملشدددددددتط  ملددددددد  ااددددددد دباس الادددددددتلةب العملوةدددددددع يف فدددددددل ااشددددددد  ت : ااشددددددد  ت  وةدددددددت فدددددددل

 .ال  ت اجه اامليوعم دهملت تيرل أمهةع البةتنتت دااعمل متت أ ال م  اكسكانيتت   اتم كضتا القلار
  ديشددددددددد ول هددددددددد ا الملشدددددددددتط  ملددددددددد  الب دددددددددث المليوددددددددد   ددددددددد  ااعلسدددددددددع اابيدددددددددبب دس صدددددددددرت : ال اليدددددددددب اخلددددددددد
 .دباس ااملرج العملو   عملصل أاتا ئتا 
دنعدددددين ئددددد لك قدددددبرب اامليودددددع اا عملودددددع  ملددددد  حتقةدددددق نشدددددل ااعلسدددددع ئهبت ملةدددددع يف : تشفففففجيع نقفففففل المعرففففففة وتبادلهفففففا -

مجةددددددد  أقتيردددددددتم دتبدددددددتند ااعمل مدددددددتت ئددددددد  مجةددددددد  أسدددددددلان اامليودددددددع دتشدددددددتر رتم دئددددددد لك ت ددددددد ن معدددددددترف العدددددددتممل  
جتتهدددددددتت دئددددددد   دددددددل ال ددددددددتيل دالقسدددددددتس دئددددددد  السدددددددلانم دهملدددددددت م تفدددددددع ليخدددددددلي  دي ددددددد ن تدددددددبسقرت يف مجةددددددد  اك

 .تملعب ت مل ل جةت ااعمل متت داكتصتكت ندرا هتمت يف ه ا ادتد
م إ ددددددددت إطددددددددتر هدددددددد  إفددددددددبت الوددددددددل  لململيددددددددل إىل العددددددددتمل الملوددددددددتاج الهب ليددددددددع أد ال هملةددددددددع 2:النمففففففففا ج الذهنيففففففففة -

لملعوملةددددددددتت اجنرا ةددددددددع لملعقددددددددل البشددددددددليم دئ ملوددددددددع أخددددددددلت إ ددددددددت حتبيددددددددب ل ةهبةددددددددع ال هب ددددددددا دال صددددددددلفم دت دددددددد ت  
 :أح تد مملرتدالملوتاج الهب ليع  بب . الملوتاج الهب ليع م  خ د ال بريب دااوتراع العملوةع دال وبةقةع

 جدددددل اهصددددد د  ملددددد  م تادددددب أصددددد تق هددددد ا الملوددددد اج ئدددددتل هب ا مددددد  أ ديقددددد س: الملوددددد اج الهب دددددلي اا صدددددب
 دممايت تملتسسةعم يف دل  بس فص د مملتسسةرم  مل  ه ه اا تاب 

                                                           
 .161.وليق إىل ال وةمم ملج  اتئقم ص ول أمحب مهشليم إنارب ااعلسع ال . 1
 .655.ملج  اتئقم ص مإدارة الموارد الفكرية والمعرفية في المنظمات المعاصرةاةب  وب جتن اللقم .  2
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الملوددددددد اج الادددددددتع يعدددددددلى إطدددددددترا يقددددددد س سةددددددده  دددددددل ااشدددددددتر   ئ  قةدددددددق اا تادددددددبم إاا أدقدددددددل أفدددددددب الطدددددددلاف 
 (.ي سب ن معت)ول معت دتبتند الهباف داا تاب مقتدم ه ليخلم   ملرم الع

ئعدب ئ ادا مد  لعملود  دااردين لملو دصصد م ديد هب أئه ااس  ت العتيل م  اجتقدتن ايقصب  :مكن الشخصيالت   -
د  د  ال صد د إىل . الن اهص د  مل  ال هبتءات داارتراتم د    اه م  ملةه م  ه ا اامليد ر أنده  ودل إئدبا  

 ملد  حتقةدق الهدباف اال د ق  ت جيعدل الهبدلن قدتنراه ه البرجع م  اكفكاسةع م  خ د تبين مملرج ال عملم ااس ول    
 :م  ااعمل س أن اامليوتت ك ت عملم إك ئ عملم أسلانهت دهل ا ااهبر س م  نتنسةرتم 
م دمددددد  ع حيدددددبن (اهلدددددبف الددددد ي يليددددب حتقةقددددده) أن حيددددبن الهبدددددلن ئ نيددددد ا د ملددددد  قدددد  مسددددد ول مدددددت هددددد  مرددددم لددددده

 اججلاءات ال  تضو  له ال ص د إىل هبسه 
 ال اق  اهتيل ئ ني ا أ ربأن ي عملم ئتا ولار  ةل يلت.    

 :ي وملب مت يمل  و   الشدص حتقةق ال    د ملةه سإن  
 ي دددددد ن لددددددبت الهبددددددلن إنراا لمل اقدددددد  اهددددددتيل ع نيدددددد  ةع دندن حتةددددددمم الشدددددد ء الدددددد ي يسددددددرل  ملةدددددده رؤيددددددع القةدددددد ن

  د ندن حتقةق هبسهم ع ت دةل ه ه القة ن خلبمع مصمل  ه دااع قتت ال  حت  
ات الحددددددةتء عمليدددددد ر إا جيددددددب  ملدددددد  الشدددددددص أن يسدددددد دبس  قملدددددده دفسدددددده دفبادددددده لدددددد تريةددددددا  ددددددط ال هب ددددددام

ادددددددةتنب هددددددد ا  ئددددددد  الجدددددددماءم إن   ائط دال هبت دددددددل دالع قدددددددتتعدددددددلف الدددددددك دي   مم قعددددددده دصدددددددمل ه  دددددددت دااددددددد م دلةدددددددبرا
وددددددددد  دهددددددددد  ئبايدددددددددع ال  ددددددددد د إىل ةمليني إىل ال عملدددددددددةم ال ال هب دددددددددا يف مجةددددددددد  ااسددددددددد  يتت اجناريدددددددددع يف اامليودددددددددع يددددددددده 

 اا عملوع اامليوع 
  ئريددلى ال صدد د  ااسدد ول دن وده دتشدداة  الد عملم الهبددلني مالعدتممل  يف اامليوددع سا ئددلامج ال ملوةدع اارملةددع اوةدد تد

ندرا مروددت يف ن ددم ال ملوةددع اارملةددع لألسددلان داامليوددع   مم إا تملعددب  دد  مدد  تهبدد يف السددلان دتعميددم أس ددترهمإىل ال وةددم
شدصدد م  ددب  ب السددلان لمل شددترا يف اخلددربات الدد و   ال ب ل عميددم  ددلم دجيددب  ملدد  اجنارب دنيدد  اةتاددتت  ددبن

دسةوت نرا ه يف ااتمعدتت دااعتهدب أد درحدتت العودل الد  حدتر  ا سةردتم ديف هد ا السدةت  ك يصدبع القدتنب  مةعوملالع
ملددةم م ئددل يب ادد ن  دد  اججتئددع لددبت ملؤداددةرمم سورودد رم هدد  ال ددبريب دال ع ددلدن يف إجيددتن الج ئددع امليوددتاميهب

ل ا يف النيودددع داهلةت دددل ال مليةوةدددع الددد  هدددم جدددمء مملردددتم سردددم دإطددد   طتقدددتت العدددتممل  دئإم دددتن العدددتممل  أن يعدددب  
لهدباف دإجيدتن ئة دع تمليةوةدع  مل  ق  يست ب  مل  حتقةدق امشتر  ن نشو نم د ل ه ا مله ن ئقبراام الشدصةع 

 .اف ال  اخ تردهتالعتممل  ئتامليوع  مل  تو يل أنهبسرم اجتته الهب تشا  
تق ض   وملةتت ال ريةا ال مليةو م ال   د يف اامليوتت مد  ممليودتت  1:متطلبات التحول إلى المنظمة المتعلمة.3

 :يف الملقتط ال تلةع( اامليوع ال قملةبيع)ممليوتت م عملوع ض ملل    اتئق رت تقملةبيع إىل 
العو ني اامليوع اا عملوع لنده ي  جدب مسدتستت ئد   ك يملتاب اهلة ل :من الهيارل العمودية إلى الهيارل األفقية

لملاوةد م  ودت ي سدم ئتالدندع  اابيلي  دالعتممل م يف ف  يسوع اهلة ل السق  ئ بسق ااعمل مدتت ئتنسدةتئةع دإتتف ردت

                                                           
 .001م000.ص.ملج  اتئقم ص، المدخل إلى إدارة المعرفةقملبيملا    ستن العوليم  إئلاهةم بب الس تر العمل    تمل .  1
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دادددل ع اكاددد اتئع يف ددددل فليدددع أ دددرب لملصددد فةتت دال صدددلف داكتصدددتكتم سرددد  يسدددوع ئ هبددد يف الصددد فةتت 
لملعددتممل  دي دد ن لددبيرم القددبرب يف اضددتا القددلارات الدد  تددهثل مبتحددلب يف أ وددتهلمم  وددت أن اكتصددتكت ت دد ن يف  ددل 

ت يددعم  وددت يعوددل  ملدد  ئملددتء سددل  العوددل   دداكجتتهددتت اددةوت اكتصددتكت السقةددع ئدد  العددتممل  دئدد  ال فددبات اجنار 
 .يست ب  مل  تبسق ااعمل متت دااعترف دنشلهت دت  يعرت يف مجة  أقتء اامليوع

أي جعددل العددتممل  قددتنري   ملدد  حتوددل ااسددهدلةع دال  ددلا علدنددع اقتئملددع : مففن المهففام الروتينففة إلففى أدوار التمكففين
 .اهلبف
لن ت ادة  نودت   :الرسفمية إلفى المشفاررة بالمعلومفاتن أنظمفة الرقابفة على االنتقفال مف تعمل المنظمة المتعلمة

ااشدددتر ع يسدددوع ئتةتسيدددع  ملددد  دددددتيل اامليودددع دجيعملردددت تعودددل يف ااسددد  يتت الهبضدددمل م اددد اء تعملدددق المدددل ئتضدددتا 
 .ت يميب م  سلص ال عملمالقلارات أد ئهب ع قمل ات اكتصتد م  العتممل  دالمئتي  داا رني     

اامليودتت ال قملةبيدع حتدلص  ملد  سدلى إادكاتةاةع اكاد دباس : راتيجية المنافسة إلى إسفتراتيجية التعفاوالمن إست
مدد  خدد د مشددتر ع العددتممل  ئت  بددترهم  مالماددل لملودد ارن يف فدد  اامليوددتت اا عملوددع تعوددل  ملدد  تودد يل اجاددكاتةاةع

 ودددددت إن   م ملددددد  اتصدددددتد مبتحدددددل مددددد  المئدددددتي  دااددددد رني  دال  مل ل جةدددددت اابيدددددببم سردددددم يعلسددددد ن اهتجدددددتت داهملددددد د
 .إاكاتةاةتت ال  تلل هلت أمهةع م  خ د مت ت سله م  سلص ال عملم دال  ةل م  البة ع اةةوع

تعودددددل اامليودددددتت اا عملودددددع  ملددددد  تشددددداة  اكنهب دددددتا دإ الدددددع  إا: ةمفففففن الثقاففففففة المتصفففففلبة إلفففففى الثقاففففففة المتكيفففففف
د  ددددد  ضملدددددةص جددددد هل هددددد ا  .اهدددددبدن داضدددددتا ااددددددتطلب دال  سددددد  ااسددددد ول   ادددددةملع لمل  ةدددددل مددددد  البة دددددع اةةودددددع

 :ال   د م  خ د الش ل ال تيل
 التحول من المنظمة التقليدية إلى المنظمة المتعلمة :(2 -1)رقم  الشكل

                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 االداء الكفؤ -بيئة مستقرة منظمة متعلمة -بيئة متغيرة               
( 6551نار ااسابم :  وتن)م المدخل إلى إدارة المعرفة بب الس تر العمل    تمل قملبيملا   ستن العوليم :المصدر

 .000.ص

 

أفقي هيكل  

متكيفة ثقافة  

 مشاركة املعلومات إستراتيجية تعاون 

ألادوار  تمكين  

املنظمة 

 التقليدية

 هيكل عمودي

ثقافة 

 متصلبة

 مهام روتينية نظم رسمية

 إستراتيجية

 املنافسة

التنظيمي  التغيير   



النظرية لتبني إدارة المعرفة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  األسس........................... الفصل األول  

34 
 

 :رأس املال الفكري  :رابعا

لقددددددب ارتبوددددددت إنارب ااعلسددددددع عهبردددددد س رأم ااددددددتد الهب ددددددليم دالدددددد ي يع ددددددربه ال اددددددادن اادددددد رن ال ملدددددد  قةوددددددع 
لملوهاسدددددتتم فةدددددث أنر دددددت ئعدددددف ااهاسدددددتت مدددددهخلا أن قةو ردددددت اهقةقةدددددع تع ودددددب  ملددددد  مدددددت مت مل ددددده مددددد  رأم 

مل تعدددددب  وملةدددددع مدددددتد س دددددليم دأن  ااصدددددبر الاتاددددد  هلددددد ا الملددددد   مددددد  رأم اادددددتد ي وددددد  يف ااددددد رن البشدددددليم إا 
خملددددق الاددددلدب تع وددددب  ملدددد  اارددددب العضددددمل  دإ ددددت هدددد  ن ددددتج العقددددل البشددددليم ختصددددع مدددد  ت ادددد  اددددتد اكتصددددتكت 

 .دتقملةع ااعمل متت دصملت ع ااعمل معم ال  أصب ت ت وملب ااميب م  اكه وتس ااعليف
يف  صددددددددددل إنارب ااعلسددددددددددع أصددددددددددب ت ااعلسددددددددددع تعددددددددددب عاتئددددددددددع مددددددددددتنب لمل بددددددددددتندم  :مفهففففففففففوم رأس المففففففففففال الفكففففففففففرم.1

دااهاسددددددتت القتيوددددددع  ملدددددد  ااعلسددددددع تملشدددددد  القةوددددددع  دددددد  طليددددددق حت يددددددل ااعلسددددددع إىل أحدددددد تد هلددددددت ستيددددددببم دئدددددد لك 
أصدددددبع رأم اادددددتد الهب دددددلي يشددددد ل ثدددددلدب فقةقةدددددع لملوهاسدددددتت دمصدددددبرا جبيدددددبا لملوةدددددمب ال ملتسسدددددةعم ديشدددددا رأم 

القدددددبرات اا وةدددددمب الددددد  ي و ددددد   دددددت  دددددبنا  دددددبدنا مددددد  السدددددلان العدددددتممل  يف ااهاسدددددتتم دالددددد   اادددددتد الهب دددددلي إىل
مت دددددددملرم مددددددد  تقدددددددب  إادددددددرتمتت س ليدددددددع مت ددددددد  ااهاسدددددددع مددددددد   يدددددددتنب إن تجة ردددددددت دحتقةدددددددق مسددددددد  يتت أناء أ ملددددددد  

تصدددددددله ف رأم اادددددددتد الهب دددددددلي ئ نددددددده ااعلسدددددددع اات القةودددددددع لملوهاسدددددددعم د ملدمدددددددملرم مددددددد   دددددددل  . مقترندددددددع عملتسسدددددددةرت
الاتاددددددةع ت واددددددل يف رأم ااددددددتد البشددددددليم رأم ااددددددتد اهلة ملدددددد م درأم ااددددددتد المئدددددد عم يدددددد ف  هدددددد ا ال عليددددددل أن 

 1.إنارب ااعلسع هلت   قع دطةبب ئلأم ااتد الهب لي
ئتلق ب ال هملةع اد وععم دال  متادل تشد ةملع مد  ااعلسدع دااعمل مدتت داخلد اص الهب ليدع ( Yogesh) وت حبره 

هددد ا يعدددين أن رأم اادددتد الهب دددلي ي ضدددو  ااددد ارن الهب ليدددع  2.الددد  متادددل ااددد ان الدلةدددع الليةسدددةع كق صدددتن الةددد س داخلدددربب
داا واملددع يف ااعلسددع دااعمل مددتت داامل ةددع الهب ليددع داخلددرببم دالدد    دد  اادد دبامرت يف خملددق الاددلدبم دجتددبر اجحددترب أن 

صد د الريدا ااملو ادع  ودت أنده ي ضدو   دبنا  بداا مد  اا ريداات رأم ااتد الهب دلي يصدعب قةتاده ل  نده يعدب مد  ال
 3:دت و  أمهةع قةتم رأم ااتد الهب لي يف( العملصل البشلي)ال مليةوةع دالهبلنيع 

 حتبيب درام خليوع الص د الريا ااملو اع  -
 ال علف  مل  أ تط تبسق ااعلسع يف ااهاسع  -
 تراتت دنشلهت ناخل ااهاسع تسلي  أ تط ال عملم  دحتبيب أسضل ااو -
  يتنب دتاب اجئبا   -
 . يتنب ال    ئ مهةع إنارب ااعلسع -

ت اةسددت  ملدد  مددت اددبق   دد  القدد د أن رأم ااددتد الهب ددلي ي وةددم ئقددبرات مملهبددلنب قددتنرب  ملدد  إن ددتج الس ددتر 
أن  أمهةددع رأم ااددتد الهب ددلي  اابيددببم دالاددتلةب اا ودد رب الدد  متةددم ااهاسددع  ملدد  مملتسسددةرتم دئدد لك   دد  القدد د 

                                                           
1
 . Ali Talip A KPinar ; Ali Akdemir, Intellectual capital, conference paper, july 2000, P.333, 

https://www.researchgate.net/publication/270270240_INTELLECTUAL_CAPITAL  
اامليوع العلئةع لمل ملوةع : القتهلب. )6م الوبعع رأس المال الفكرم ظرق قياسه وأساليب المحافظة عليه تند فلف م ااهبلج م أمحب  مل  صت،م . 2

 .61 -60.ص.ص( 6559اجناريعم 
3
 .Gobika Kannan ; Wilfried G.Aulbur, Intellectual capital measurement effectiveness , Journal of intellectual 

capital, vol 5, N 3, (Emerald, 2004) P.390.  
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تيرل يف   نه أ ال اا ج نات قةوع يف القلن ال افب دالعشلي م ئت  بدتره قد ب  ملوةدع قدتنرب  ملد  إنخدتد ال  سدةملتت 
 .اا هليع  مل   ل ح ء يف أ وتد ااهاسع سض     ائ  تراته اا  فقع

مددددددد رن  ت  بدددددددترهئاادددددددتد الهب دددددددلي  ودددددددت نشدددددددا أيضدددددددت إىل أنددددددده يف ددددددددل اق صدددددددتن ااعلسدددددددع ئدددددددل ت أمهةدددددددع رأم 
م نيدددددا ااعلسدددددع إادددددكاتةا  دقددددد ب ست ملدددددع دمصدددددبر هدددددتس خلملدددددق الادددددلدب لدددددبت ااهاسدددددتت دالدددددبدد  ملددددد  فدددددب اددددد اء

اا هبدددددددلنب الددددددد    مل ردددددددت دمسدددددددتمهتته يف ا  شدددددددتف توبةقدددددددتت دأادددددددتلةب جبيدددددددبب يف اجن دددددددتجم سضددددددد   ملددددددد  أنددددددده 
 .حيول خربات دمرترات م عبنب مت مله م   يتنب اجئبا تت

إن اةتسيدددددع  ملدددددد  القددددد ب ااعلسةددددددع لملومليودددددع داهددددددلص  ملددددد  نارددددددت ئتلملسددددددةج 1:خصفففففائص رأس المففففففال الفكففففففرم.2
الاقددددددتيف لملومليوددددددع  اددددددل قددددددبرات تملتسسددددددةع ك يسدددددد رتن  ددددددتم دمدددددد  ااعملدددددد س أن هدددددد ا لددددددةا ئتلعوددددددل السددددددرل دالددددددك 

الصددددددد د ااملو ادددددددع يف راجددددددد  لملدصدددددددتيص الهبليدددددددبب لملوعلسدددددددع درأم اادددددددتد الهب دددددددلي الددددددد ي متةدددددددمه  ددددددد   ددددددداه مددددددد  
 :ااهاسعم دلعل أهم ه ه اخلصتيص ت اسب يف

 رأم متد  ا مملو م  -
 م  الصعب ع تن قةتاه ئبقع  -
 الي  المداد دي مايب ئتكا عوتد  -
 ي اسب يف أحدتص لبيرم اكا عبان هومله  -

 2:ل يففبن ا ة ارت ث ر م  نتت للأم ااتد الهب لي ت وا :مكونات رأس المال الفكرم.3
دالددددددد ي يعدددددددرب  ددددددد  قدددددددبرات مسددددددد دبم  ااهاسدددددددع ال  مدددددددع ل ددددددد سا فملددددددد د لعو يردددددددت : رأس المفففففففال البشفففففففرم

صددددعب القةددددتم ديدددد م تملوة دددده مدددد   وددددت أندددده داجئددددبا  دال ابيددددبم دهدددد   اددددل مصددددبرا هتمددددت مدددد  مصددددتنر اجئددددبا م  
 .خ د اا دباس معترف اا ارن البشليعم دئميتنب ه ه ااعترف

يشددددد ل هددددد ا الخدددددا البملةدددددع اكرت ت يدددددع لدددددلأم اادددددتد البشدددددليم عدددددت يف الدددددك القدددددبرات  :رأس المفففففال الهيكلفففففي
ال مليةوةدددددددددع ا اجردددددددددع م وملبدددددددددتت السددددددددد  م دن  ةدددددددددع نيدددددددددم ااعمل مدددددددددتت ال قملةدددددددددع دطدددددددددل  ال صددددددددد د إلةردددددددددتم ق ا دددددددددب 

ااعلسدددددددددع اا جددددددددد نب يف ) ااعمل مددددددددتتم دت وددددددددد  أمهة ددددددددده يف مت ددددددددد  ااهاسدددددددددع مدددددددد  ااددددددددد دباس رأم اادددددددددتد البشدددددددددلي
 .يف حتقةق أهباسرت( عااهاس
يعدددددرب  ددددد  الع قدددددع ئددددد  ااهاسدددددع د ئتيملردددددت دارميردددددتم دقدددددب أمسدددددته الدددددبعف ئدددددلأم مدددددتد  :رأس المفففففال العمفففففالء

 .الع قتتم ده  ال مل  قةوع ئ  م  نتت رأم ااتد الهب لي دالارل يف القةتم
تعددددددب الع قددددددع ئدددددد  إنارب ااعلسددددددع درأم ااددددددتد الهب ددددددلي دطةددددددبب 3:عالقففففففة رأس المففففففال الفكففففففرم بفففففف دارة المعرفففففففة.4

ئت  بترمهدددددددت نددددددد    مددددددد  ااملتسسدددددددع ااع ودددددددبب  ملددددددد  الهبدددددددلن دقددددددد ب نمدددددددتو السدددددددلانم دإاا  تندددددددت أدىل اه وتمدددددددتت إنارب 

                                                           
 .660.ص( 6559نار الةت دري العملوةع لململشل دال   ي م:  وتن)م قراءات في الفكر اإلدارم المعاصر طتهل  س  مملص ر  نعوع  بتم اخلهبتج م. 1

2
 . David O’ Donnell ; Philip O’Regan and Brain Coates, " Intellectual capital : a Habermasian introduction", 

Journal of intellectual capital, vol 1, ISSUE 2 (UK,2000) p.191. 
3
 .15 م08. ص.ملج  اتئقم ص مرأس المال الفكرم ظرق قياسه وأساليب المحافظة عليهفلف م ااهبلج م أمحب  مل  صت،م .  
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ااعلسددددددع ت ودددددد  يف اادددددد دلاج ااعلسددددددع الضددددددوملةع لددددددلأم ااددددددتد الهب ددددددلي دالدددددد  يصددددددعب نقملرددددددت دحت يملرددددددت ليخددددددلي م 
ملةرددددت تدددد سا ااملددددتخ اا يددددم كادددد دلاج هدددد ا الملدددد   مدددد  ااعلسددددع مدددد  خدددد د نيددددوتن حتقةددددق لقددددتءات سإندددده ي  جددددب  

 .جتو  الملدبع ال  متال رأم ااتد الهب ليم دخملق البة ع ال  تسوع ئتل  تدر دم  ع نقل اخلربات
الدددددددك ئق لددددددده إن إفدددددددبت ااهاسدددددددتت  تندددددددت ت اجددددددده مشدددددددت ل يف  يدددددددتنب ت دددددددتلةل  Millerدقدددددددب ن  دددددددم 

مددددد  خدددددترج  02 تادددددتم مدددددملرم  902داجن دددددتجم دادددددعةت مملردددددت ججيدددددتن فملددددد د قتمدددددت ئإنشدددددتء مدددددهمتل يضدددددم  ال سددددد يق
الشدددددل عم دطلفدددددت  ملدددددةرم ااشددددد ملعم دقدددددب ااددددد وت  هدددددهكء العملودددددتء ئعدددددب يدددددا أيدددددتس مددددد  الملقدددددتم فدددددل ااشددددد ملع 

 1.م  خ د تعتد م يف اا دلاج الس تر الهبملةع داا اوترهت يف إجيتن اهمل د
الع قددددددع ئدددددد  إنارب ااعلسددددددع درأم ااددددددتد الهب ددددددلي يف قةددددددتس إنارب ااعلسددددددع ئتادددددد اوتر معوةددددددتت  وددددددت ت اسددددددب 

إنارب ااعلسدددددع تدددددمليم  رأم اادددددتد الهب دددددلي دتوبةقردددددت مبتحدددددلب ل  قةدددددق ال هبددددد   ال ملتسسددددد م دسضددددد   ودددددت تقدددددبس سدددددإن  
حتقددددددددق   وملةدددددددتت ئةدددددددد  دتملهبةدددددددد  ئددددددددلاءات اكخددددددددكا  الدددددددد  تعدددددددب إفددددددددبت زلجددددددددتت رأم ااددددددددتد الهب ددددددددليم دئدددددددد لك

 . ااهاسع أرئتا جلاء الك
 العمليات والاستراتيجياتإدارة املعرفة : املبحث الثالث

مدددددددددد  دراء إنارب ااعلسددددددددددعم إىل نيددددددددددوتن اكن هبددددددددددت  ال ملدددددددددد  مدددددددددد  ااعلسددددددددددع اا جدددددددددد نبم  تتاددددددددددبف ااهاسدددددددددد
لدددددد ا تعوددددددل ال ملتسسددددددةعم  ااقبمددددددع ل  سدددددد  قددددددبراات اا هليددددددع دمةمااددددددت اامل اددددددتتدتضددددددو  ااعلسددددددع يف اخلددددددبمتت د 

خدددددداب م هدددددد ه الجدددددد هل حتسدددددد   وملةددددددتت إنارب ااعلسددددددعل ددددددت تعددددددب  معةددددددااعلس اددددددت حتسدددددد  إنار  جتهددددددبب مدددددد  أجددددددل
ااددددددد قوتق ااعلسدددددددعم ت لةدددددددب ااعلسدددددددعم الددددددد  تعدددددددرب  ددددددد  اوددددددد   اخلوددددددد ات الددددددد  تقددددددد س  دددددددت ااهاسدددددددتت يف ادددددددبةل 

ناريددددددع ااد ملهبددددددع  تضددددددتا القددددددلارات مدددددد  أجددددددل القةددددددتس عد ملددددددل النشددددددوع اجدالددددددك  مضميملرددددددتم تقتمسرددددددت دت  يعرددددددت
دفددددددددل ااشدددددددد  تم دالقةددددددددتس ئعوملةددددددددتت ال دوددددددددةط اجاددددددددكاتةا م دئتل ددددددددتيل ادددددددد ف قددددددددتدد مدددددددد  خدددددددد د هدددددددد ا 

ةتات مددددددد  ال قددددددد ف  ملددددددد  أهدددددددم  تاجردددددددت هدددددددم اادددددددكاتةادأ مإنارب ااعلسدددددددع مهبرددددددد سالضددددددد ء  ملددددددد   ااب دددددددث تسدددددددملةط
 :ب  ال تلة دالك م  خ د ااومل

 المعرفة النشأة واألهمية؛إدارة : المطلب ألول
 . نمذجة عمليات إدارة المعرفة: المطلب الثاني

 
 
 
 
 

                                                           
( 6558نار الةت دري العملوةع لململشل دال   ي م :  وتن)م إدارة رأس المال الفكرم في منظمات األعمالأمحب  مل  صت،م   اعب  مل  العملمي. 1
 .151.ص
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 النشأة وألاهمية إدارة املعرفة: ول املطلب ألا 

تع دددرب إنارب ااعلسدددع قب دددع دجبيدددبب يف ال قدددت نهبسدددهم سقدددب نرج الهب ادددهبع يف ال  تئدددع  ددد  هددد ا اا نيددد   مملددد  
 كف السددمل م ل دد  اكه وددتس ئع قددع ااعلسددع  ة ملةددع أمددت   العوددل فددبيث نسددبةتم دمدد  ااه ددب أن ال اددا قددب   ددب 

ديف اادهمتل الدد لملد  تء الصدملت    9182  دتس    ه ه الع قعم ل    تن معيوه يف السمل ات القملةملع ااتنيةعم ديف
دمملد  الدك ال قدت دلدب فقدل " ااعلسع قد ب"إىل  بترته الشراب ( Edward Freignebaum)أحتر اندارن سلانة س 

معليف جبيب أطملق  ملةه هملبادع ااعلسدعم الد ي ع جبده مت ااد  بار ددةهبدع جبيدبب تدب   مرملدبم ااعلسدعم ديف  دتس 
ه ا الخدا الد ي أصدبع  1.جبيب ن ةاع إنراا أمهةع ااعلسع يف  صل ااعمل متت ده  إنارب ااعلسعدرل فقل  9119

 . م  اا انية  الستخملع دال ال نيملتمة ةع  يف اجن تج الهب لي اجناري يف الملصل الخا م  ال سعةملةتت
 إدارة املعرفة النشأة والتطور : الأو 

إىل أن اا در اجناريدع جنارب ااعلسدع ئدبأت مد  درد ر اجنارب العملوةدعم دالد   wilsonيشا  :نشأة إدارة المعرفة .1
مدد  أحددرل رجتهلددت سليددبيلا تددتيمل ر دهملددلي سددتي د الدد ي  دنيددع ا االت ددمات الاتاددةع لددتنارب العملوةددعم دالدد  مدد  أئل هددت 

 د ن  دل هد ه اابدتنئ حت د ي حتقةق ال هبتيدع اجن تجةدع دالب دث العملود  دالق ا دب دالصد د دتقسدةم العودلم دنيدلا ل
 . مل  مضتم  معلسةع داني ع دت وملب إنشتء دفبات إناريع قتيوع  مل  ااعلسع

دالد  قصدب  دت أصد د اامليودع الريدا  9113ديعب  تري ئة ل أدد م  اا دبس مصوملع إنارب ااعلسع يف  دتس 
ن هد ه الصد د ت وادل يف القد ت العتمملدع دهة ملدع ال مليدةم اجناري اللأمسدتد ااعدليفم دقدب  دتن يدلت أ مملو اعم دمستهدت

دالدد ي مصددوملع إنارب ااعلسددع  Marchand Donد ودد ء اامليوددعم ديف الاوتنةملددتت مدد  القددلن ااتنيدد  اادد دبس 
خصدددص  9111ا  دددربه االفملدددع الملرتيةدددع مددد  الهبلنيدددةتت اا عملقدددع ئ وددد ر نيدددم ااعمل مدددتتم دئعدددبهت دئتلضدددبط يف  دددتس 

دهملدت كئددب مد  اجحدترب إىل أن إنارب ااعلسدع نشدد ت . مد  ااةمانةدع اجناريددع السدمل يع ل ود يل أنيو ردت% 3لدبديل البملدك ا
ناخددل الصددملت ع دلددةا ال تن ةددتتم ديف ئبايددع ال سددعةملةتت درددل مبددبأ إنارب ااعلسددع  ملددبمت قتمددت إفددبت الشددل تت 

دال  مل ل جةدددع ل وبةدددق إنارب ااعلسدددعم د تندددت ادددبف مددد  دراء هددد ا اكا شدددتريع الملي ةدددع ئتاددد اوتر مصدددتنرهت ااتنيدددع 
المليدددتس إىل اكاددد هبتنب الشدددتمملع مددد  خدددربات دمعدددترف دمردددترات العدددتممل  يف ااهاسدددع ااادددتم مددد  خددد د ااددد دباس 
توبةقددتت اهتاددب ا يل ل  دد ن م دد سلب لملاوةدد  يف  ددل دقددت دم ددتنم دئعددب جنددتا ااهاسددع يف توبةددق هدد ا المليددتس 

دمدد  ئدد  أاددبتق تمايددب اه وددتس ااهاسددتت . هدد ا اابددبأ ئصدد رب اددليعع يف مهاسددتت العددتمل يف القددلن اابيددبان شددل 
 2:ع ني   إنارب ااعلسع ن  ل متيمل 

ااعمل مدددددتت )سدددددع اليدددددتهلب ال وددددد رات اا سدددددتر ع يف ت مل ل جةدددددت ااعمل مدددددتتم دالددددد  جعملدددددت  وملةدددددع تبدددددتند ااعل  -
خدد د رئددط السددلان ئشددب تت ال كدنةددع تسددت بهم  ملدد  تبددتند ااعمل مددتت تدد م ئشدد ل أاددل  دأاددرل مدد  ( دالبةتنددتت
 داخلربات 

                                                           
األول لجمعية المكتبات  المؤتمر الدوليفي نرااع مةبانةعم :  مل  فس  السوام توبةق إنارب ااعلسع يف م  بتت ااتمعتت اخلتصع الس ريع.  1

 9.ص( 6560ااومل ع الرننةع اهلتمشةع م أ   ئل :  وتن)م المكتبات ومرارز المعلومات في بيئة رقمية متغيرة األردنية
 .609.صملج  اتئقم ، "داق  إنارب ااعلسع دم وملبتت اجئبا  دال ابيب"هتلع  بب القتنر صربيم .  2
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اع  ااهاستت ل   ن ممليوتت تعملةوةع ي  ىل اابيلدن سةرت خملق ثقتسع تمليةوةع ختصدعم تسدت ب  ملد  خملدق  -
 ااعلسع دتبتنهلت دت ساهت يف ال قت داا تن ااملتاب  

 .د  اع ال اترب دتمايب فبب ااملتسسع ددتهلب الع اع ئ ئعتنهت ااد ملهبعاكنهب تا ال با  مل  الس   العتا   -
ااوترادتت  إىل  David Skyrmeفسب  اا در اجناريع جنارب ااعلسعتع ن : الجذور اإلدارية إلدارة المعرفة .2

 :ال تلةعاا ني ع يف الش ل أننته  اجناريع 
 الجذور اإلدارية إلدارة المعرفة :(3 -1) الشكل رقم

 
              

    
  

                                                           
 
 

Source : David Skyreme, “Knowledge management”, 1998, P.4, 

https://www.skyrme.com/ppt/kmintro.pdf 
ااسددد باسم دال ريةدددا  إن جندددتا ممليودددتت ال ودددتد يف القدددلن اهدددتني دالعشدددلي  ي وملدددب اجئدددبا : تحويفففل األعمفففال -

 1:الهبعتد دال و يل الشتمل ل   ت و   اامليوع م  حتقةق ال هب   دال وةمم دم  أهم مباخل ال و يل ال مليةو  جنب
ديقصدب  دت إ دتنب تصدوةم جد ري لعوملةدتت ال ودتد اجناريدع ل  قةدق حتسدةملتت  :إعادة هندسفة العمليفة اإلداريفة

دالسددل عم ل   ددت تل ددم  ملدد  العوملةددتت أ اددل مدد  ال دددتيل  وددت تل ددم  ملدد  اهلةت ددل مادداب يف ال ملهبددع داادد نب داخلبمددع 
دييرددل ال وددتئق ئدد  إنارب ااعلسددع دإ ددتنب هملباددع العوملةددتت اجناريددع يف  .السقةددع د ملدد  سددل  العوددل دمت دد  العددتممل 

 .القبرب  مل  أال ااعمل متت م  ااوتراتت دااقترنع سةوت ئةملرت كخ ةتر السضل مملرت
مددد   مادددكاتةاةع تمليةوةدددع تق ضددد  اكل دددماس ئتل  سددد  ااسددد ول اقتئملدددع رنيدددت المئدددتي هددد  إ: إدارة الجفففودة الشفففاملة

م تنةدتت ىل حتسد  سعتلةدع اامليودع دتود يل إجلاءات لملعملتيع عدلجتت اات جد نب  تلةدعم دادبف إل اجخ د تو ي
م  خ د مت حتققه م  أئعدتن ااد نب دختصدع الناء العدتيل ااسد  تم دي ود  ال ودتئق ئد  إنارب  مالسلان العتممل   ت
 .م  خ د ا  وتن    مملروت  مل  سل  العول دالعتممل  دقبراام اجئبا ةع مااعلسع دإنارب اا نب

جن دتج معدتيا ادمل  ةع  مدالدمليم ده  نيتس مد  ااع قدبات دالقدةم ااشدك ع اا هبت ملدع ئد  العدتممل  داهلة دل: الثقافة
دت د ثل ئ ةهبةدع معتادع اادبيلي  دالعدتممل  لملوشدت ل دخبمدع المئدتي  درندن الهبعدل اجتدته  متعرب    طليقع  ول الحةتء

 .ااملتسس 

                                                           
إنارب ااعلسع يف جتمعع السملوتن قتئ م يف املوملع  وتن م  دجرع نيل أ ضتء  نرجع توبةق  وملةتت" ميااملص ر  ئ   وب جربان  أمحب وب  مل  .  1

 .1.ص (6550 جتمعع اخلملةلم:سملسو ).6م العبن 65 ملبم ادمجلة جامعة الخليل للبحوث" هة ع ال بريا سةرت

 إدارة المعرفة

إعادة هندسة العملية اإلدارية، الثقافة، إدارة الجودة ) تحويل األعمال  
 (الشاملة

 رأس المال الفكرم 

 نظم قاعدة المعرفة

 إدارة المعلومات

 اإلبداع

 المنظمة المتعلمة
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ديقصب ئه حت يل القبرات دالس تر إىل امل  دخبمتت د وملةتت جبيببم ديعب اكئ  تر نقوع الببايع  :اإلبداع -
تا توتئق ئ  اجئبا  دإنارب ااعلسع ختصع يف  وملةع ا  ستق ااعترف ئت  بتر اجئبا  القبرب  مل  مج  سةهم دهمل

 1دمشتر ع ااعمل متت ئول  ت لب أس ترا جبيبب 
هدددددد  اهقددددددل الدددددد ي يردددددد م ئضددددددوتن ااددددددباخل الدددددد  ت صددددددل إىل ااعمل مددددددتت دتدددددد سا المددددددتن  :إدارة المعلومففففففات -

إن  وملةددددددع إنارب ااعمل مددددددتت دإنارب ت مل ل جةددددددت ااعمل مددددددتت . دايصددددددتهلت إىل مدددددد  حي تجرددددددتدالسددددددليعم دخم ددددددت دنقملرددددددت 
اددددددتمه ت يف دنيدددددد  إطددددددتر حددددددتملم اادددددد هبتنت مملدددددده إنارب ااعلسددددددع يف  وملةتاددددددت د ددددددرب ددتيهبرددددددت دمسدددددد  يتات جنيددددددتسع 

لسدددددددع قدددددددةم  بيدددددددببم مملردددددددت تعيدددددددةم رنيدددددددت المئدددددددتي  مددددددد  خددددددد د إ دددددددتنب ااددددددد دباس دحت يدددددددل ااعلسدددددددع الضدددددددوملةع إىل مع
 .صلحيع دييرل الك م  خ د إف د مصوملع ااعلسع ئبك م  ااعمل متت

يل دددددددم هددددددد ا ااهبرددددددد س  دددددددل تريةدددددددا ال هب دددددددا لألسدددددددلان العدددددددتممل  دحتقةدددددددق الددددددد عملم ااودددددددت    :المنظمفففففففة المتعلمفففففففة -
 .ااس ول لمل ص د إىل المل تيج اال  ئع

اامليوددددع  دددددبب نيدددددمم مملرددددت اا تتدددددب د ودددددل ل عميددددم قت دددددبب ااعلسدددددع ال مليةوةددددع تسددددد دبس  :نظففففم قاعفففففدة المعرففففففة -
م دتقددددد س هددددد ه الدددددمليم ئدددددب م ااعمل مدددددتت دااعلسددددددع و  دددددتت دتوبةقدددددتت الددددد  تء الصددددددملت  ااعلسدددددع دنيدددددم تعدددددتدن اد

مددددد  خددددد د تشددددداة  الددددد عملم ال مليةوددددد م دضدددددمي  الددددد ا لب ال مليةوةدددددع دا  سدددددتق ااعلسدددددع دااشدددددتر ع سةردددددت دت لةدددددبهت 
 .دت  يعرت

قصدددددب ئدددددلأم اادددددتد الهب دددددلي اوددددد   الس دددددتر داكخكا دددددتت دال  مل ل جةدددددتتم دااعلسدددددع ي :رأس المفففففال الفكفففففرم -
العتمدددددددع دئدددددددلامج ال وبةددددددد تل دال صدددددددتمةمم دق ا دددددددب البةتندددددددتت دالعوملةدددددددتت داجئدددددددبا  دال وبةقدددددددتت يف ااهاسدددددددعم أد 

 .ئ عبا  خل ه   ل س ل معليف     حت يمله إىل رئع
 :مفهوم إدارة املعرفة: ثانيا

علسددع مدد  أفددبر ااهبددتهةم اجناريددع الدد  فيةددت ئته وددتس م مايددب مدد  قبددل ممليوددتت ال وددتد مملدد  تعددب إنارب اا
ئبايددع القددلن اهددتني دالعشددلي م إا ن ددت إىل تبملةرددت   اددةملع اسددت بات  ملدد  م اجرددع حتددبيتت اكق صددتن اابددين  ملدد  

يوددددتت الةدددد س أن ااعلسددددع هدددد  اا جدددد ن ااعلسددددع دا ودددد  ااعلسددددع دم وملبتاوددددت ال ملتسسددددةع داجئبا ةددددعم سقددددب أنر ددددت اامل
 . اجاكاتةا  ال ال أمهةعم ده ا مت نس   ت لضلدرب إنارب ه ا اا ج ن لريلى حتقةق أهباسرت اجاكاتةاةع

اخ ملهبددت تعليهبددتت إنارب ااعلسددع دتمل  ددت تبعددت كخدد  ف ممليدد رات البددتفا  دضصصددتام : تعريففا إدارة المعرفففة .1
 :ي م  لى أهم ال عتريل جنارب ااعلسع دال  نلاهت ضبس م ني   حباملتداجتتهتامم دسةوت يمل  

إنارب ااعلسدددع هددد  ال اوةددد  اادددمليم لملوعمل مدددتت مددد  مصدددتنر اامليودددع الباخملةدددع داخلترجةدددعم دحتملةملردددت دتهبسددداهت 
اكرتقددتء داادد مل تج مهحددلات دنككتم تسدد دبس يف ت جةدده دإثددلاء العوملةددتت يف اامليوددتت دحتقةددق حتسدد  يف الناءم د 

 .إىل مس  يتت أ مل  م  اججنت 

                                                           
م ملج  اتئقم "م نرااع توبةقةع  مل  ال ملةتت دااعتهب ال قملةع اا  اوع العتمملع يف قوت   مبااعلسع دأثلهت  مل  متةم الناء إنارب"نضتد  وب المطوعم . 1
  .61م61.ص.ص
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مدد  خدد د هدد ا ال عليددل جنددب أن إنارب ااعلسددع ت ضددو  ددةهب دد م الدىل هدد  اهصدد د  ملدد  ااعلسددع مدد  خدد د 
مصدددتنر ااعمل مدددتت الباخملةدددع داخلترجةدددعم دالاتنةدددع هددد  دادددةملع كاددد د ص القةودددع ااضدددتسع مددد  خددد د توبةدددق هددد ه 

 1.علسع إىل حتس  الناء دالعوملةتت داهص د  مل  مس  يتت أ مل  م  اججنت ااعلسعم إا يهني توبةق ه ه اا
إنارب ااعلسدع هد  اادبخل جنيدتسع أد إنشدتء القةودع مد  خد د اادمج أد الك ةدب ئد   ملتصدل ااعلسدعم مد  أجدل 

 . إجيتن ت لةهبتت معلسةع أسضل   ت ه   ملةرت  بةتنتت أد معمل متت أد معترف مملهبلنب
هدد  القددلق إىل  وملةددع ال  سدد م دل دد ن إنارب ااعلسددع تقدد س  ملدد  أاددتم أن ااعلسددع هدد  اادد رن  هدد ا ااددبخل

ال ادل أمهةدع يف اامليودتت اهبيادعم سإ دت ك ت  هبد  عدت لددبيرت مد  رصدةبهت ااعدليفم ئدل تسدع  ج ملتيده ئإنشدتء معلسددع 
 2.جبيبب

وددددددددتت  ملددددددد  ت لةددددددددب ااعلسدددددددعم داخ ةترهددددددددت ل سدددددددت إنارب ااعلسددددددددع ئ  دددددددت العوملةددددددددتت الددددددد  تسدددددددت ب ااملي ودددددددت    
ات عدددددت ت ضدددددو  مددددد  ئةتندددددتتم معمل مدددددتتم خدددددرب )شدددددلهتم دالعودددددل  ملددددد  حت يدددددل ااعلسدددددع دتمليةوردددددت دااددددد دبامرت دن

داادددددد دباس زلجدددددددتت إنارب ااعلسددددددع يف صدددددددملت ع القدددددددلارات ( ادددددددمل  دخدددددددبمتت)إىل ممل اددددددتت ( داجتتهددددددتت دقدددددددبرات
 3.م  تمملع لمل دوةط اجاكاتةا دفل ااشت ل درام  وملةتت ال عملم دئملتء مملي مع 

مددددد  هددددد ا ال عليدددددل   ددددد  القددددد د أن إنارب ااعلسدددددع هددددد   وملةدددددع إنارب اخلدددددربات العوملةدددددع دالعملوةدددددع لملومليودددددعم 
داةتسيدددددع  ملةردددددت داجسدددددتنب مملردددددت يف اهصددددد د  ملددددد  ممايدددددت تملتسسدددددةع دحتقةدددددق رنيدددددت ااسددددد هبةبي م درسددددد   هبدددددتءب الناء 

 4.داكئ  ترداضتا القلار د يتنب مس  ت اجئبا  
دمملرم م   لسرت ئ  ت اك كاف ئ  لةبم ت ثةقم ت  يد  دحت يدل ااعلسدع الضدوملةع دالصدلحيع ئد  السدلان مد  أجدل 

 وددت  لسددت ئ  ددت العوملةددع ااملراةددع اامليوددع لتنشددتء اخلدد   لملوعلسددعم دهدد  ت وملددب حت يددل 5. رسدد  الهبعتلةددع ال مليةوةددع
 6.   تقتمسرت ئش ل جمل  م  خ د اامليوعااعلسع الشدصةع  إىل معلسع تعتدنةع  

مددددد  خددددد د مدددددت ادددددبق ي ضدددددع أن هملدددددتا أ ادددددل مددددد  تعليدددددل جنارب ااعلسدددددعم دالدددددك راجددددد  ل عدددددبن اخلملهبةدددددتت 
 :ال  ت ثل  ت ال تتبم دلهبرم إنارب ااعلسع أ ال ارت يملت دني  مجملع م  السوتت الليةسةع ال  متةمهت

 اامليوع أ ال ئلا ع دا تء ه  سملسهبع إناريع فبياع ابف إىل جعل  -
  وملةع مملراةع ممليوع ل ا دباس اخل    لملوعلسع دت لةبهت  -

                                                           

 ا  ع متجس ام راتل"ندر إنارب ااعلسع دت مل ل جةت ااعمل متت يف حتقةق اامايت ال ملتسسةع يف ااصترف العتمملع يف قوت   مب"امل ت  وب الشلستم   1.
 .00.ص( 6559ااتمعع اجا مةعم :  مب) ممملش رب

 .80م 86.ص( 6559ال را  لململشل دال   ي م : الرنن)م الوبعع الاتنةعم إدارة المعرفة المفاهيم االستراتيجيات والعملياتجنم  ب ن جنمم .  2
 .00.ص م ملج  اتئقماتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة وب   ان الميتناتم .  3
 .651.أمحب مهشليم ملج  اتئقم ص.  4

5
 .Susan E. Jackson, Micheal A. Hitt,Angelo S.Denisi, Managing Knowledge for Sustained Competitive 

Advantage( Sanfrancisco:John Wiley and Song,2003) p.213. 
 .19.ص( 6551اامليوع العلئةع لتناربم : القتهلب)  إدارة المعرفةص ا البي  ال بةس   ختس خضام . 6
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هددددددددد   وملةدددددددددع ت  ددددددددد ن مددددددددد  او  دددددددددع مددددددددد  النشدددددددددوع الددددددددد  تعدددددددددم ئإئدددددددددبا  ااعلسدددددددددع دتمليةوردددددددددت دضميملردددددددددت  -
 دااكجت رت دنشلهت دااشتر ع  ت دتوبةقرت دإنام رت 

اجادددددكاتةاةع لملومليودددددعم مددددد  خددددد د قدددددبرات  ملددددد  إئدددددبا   اهلدددددبف مددددد  إنارب ااعلسدددددع هددددد  حتقةدددددق الهدددددباف -
ااعلسددددددع داادددددد اوترهتم داادددددد دبامرت يف فددددددل ااشدددددد  ت داضددددددتا القددددددلارات دئملددددددتء ممايددددددت تملتسسددددددةعم لدددددد ا كئددددددب مدددددد  
توددددددددد يل إادددددددددكاتةاةع ل  جةددددددددده جرددددددددد ن إنارب ااعلسدددددددددع ت ددددددددد ن هددددددددد ه الخددددددددداب  مملباقدددددددددع  ددددددددد  اجادددددددددكاتةاةع العتمدددددددددع 

 لملومليوع 
ندددددددع قتئملدددددددع لمل ريةدددددددا دال ابيدددددددبم دهددددددد  متادددددددل قةودددددددع مضدددددددتسع حبدددددددب ااادددددددت يف اامليودددددددتتم دأ دددددددت هددددددد  إنارب مل  -

لةسدددددددت مهبرددددددد س يسددددددد ملب إىل ت مل ل جةدددددددت ااعمل مدددددددتت داكتصدددددددتكت س سدددددددبم ئدددددددل تعدددددددب ال  مل ل جةدددددددت ئعدددددددبا مددددددد  
مددددددددد  إنارب ااعلسدددددددددع  %82أئعدددددددددتن إنارب ااعلسدددددددددع ل ملددددددددده لدددددددددةا البعدددددددددب ال فةدددددددددبم إا تشدددددددددا النئةدددددددددتت ااملشددددددددد رب أن 

 .سقط يع ن لمل  مل ل جةت %02الهبت ملع تع ن لملاقتسع ال مليةوةع دالع امل اجنستنةعم دأن 
مددددد  مبدددددتنئ هددددد  ادددددلن أنلدددددع دنردم تعملوردددددت ااوتراددددد ن يف مدددددت اددددد ف يددددد م ا دددددله  إن   :أبعفففففاد إدارة المعرففففففة. 2

إنارب ااعلسددددددع أن هدددددد ه اابددددددتنئ تشدددددد ل فقددددددل إنارب ااعلسددددددعم إا يع قددددددب ال اددددددا مدددددد  البددددددتفا  دالعملوددددددتء يف اددددددتد 
مهبددددددددتتةع أاتاددددددددةع  دحددددددددلدط م نيدددددددد  ةع مسدددددددد ملبوع مدددددددد  جتددددددددترق ال وبةددددددددق الملددددددددتجع جنارب ااعلسددددددددع يف اامليوددددددددتت 

 1:اهبياعم دئص رب  تمع     الن أهم ه ه اابتنئ يف الملقتط ال تلةع
وتر يف أصددددد د ااعلسدددددع ي وادددددل جددددد هل اكاددددد ا: جفففففوهر إدارة المعرففففففة هفففففو االسفففففتثمار ففففففي أصفففففول المعرففففففة -

يف تمليدددددةم دضودددددةط أنشدددددوع ااددددد قوتق ااعلسدددددعم إنيدددددتسع قةودددددع إىل ااعلسدددددع ااسددددد قوبع مددددد  خددددد د ااددددد دباس نيدددددم 
 ت مل ل جةت ااعمل متت ضمي  ااعلسع دت  يعرتم ت  ي  معلسع جبيبب داا قوت ت 

سدددددددع جيدددددددب أن ت ددددددد ن مدددددددميج اهملددددددد د الددددددد  تقدددددددبمرت إنارب ااعل  :توليففففففففة الحلفففففففول اإلنسفففففففانية والتكنولوجيفففففففة -
م  تمددددددل مدددددد  الملتفةددددددع اجنسددددددتنةع دال قملةددددددعم الددددددك لن لملوعلسددددددع اددددددةت  اج وددددددت   دمضددددددو ن إنسددددددتعم دئتل ددددددتيل 
نيددددددم دأندات ت مل ل جةددددددت ااعمل مددددددتت ك تسدددددد وة  أن تقددددددبس ل فددددددبهت فملدددددد ك حددددددتمملع لملوشدددددد  ت يف اامليوددددددتت 

مددددددتت يف اددددددتكت دفقدددددد د ااعلسددددددع س سددددددب دااعلسددددددع إنارب ااعلسددددددع ك تعددددددين اادددددد دباس ت مل ل جةددددددت ااعمل  د اهبياددددددعم 
ك تسددددددتدي ال  مل ل جةددددددتم سودددددددت ت مل ل جةددددددت ااعمل مدددددددتت إك أندات كف ضددددددتن ااعلسددددددع دتملهبةددددددد  أنشددددددوع ااددددددد قوتق 
دتلمةددددددددم دت  يدددددددد م دااددددددددكجت  ااعلسددددددددع مدددددددد  ق ا ددددددددبهت دمسدددددددد  ن تاتم خ صددددددددع القدددددددد د إنارب ااعلسددددددددع هدددددددد  اايملددددددددع 

داهملدددددددد د الدددددددد  تقددددددددبمرت ت دددددددد ن نسددددددددةات م  ددددددددتم  مدددددددد  العملتصددددددددل اجنسددددددددتنةع  الشددددددددتمملع ل  مل ل جةددددددددت ااعمل مددددددددتتم
 دالهب ليع داكج وت ةع دل   ئب م مبتحل م  قبل نيم ت مل ل جةت ااعمل متت 

ك   ددددد  تمليددددددةم دااددددد اوتر ااعلسدددددع ال مليةوددددددع ئدددددبدن دجددددد ن سليددددددق : إدارة المعرففففففة تتطلفففففب وجففففففود مفففففديرين -
توددددد يل البملةدددددع ال   ةدددددع ال قملةدددددع لملوعلسدددددع ئتجنيدددددتسع إىل تملوةدددددع رأم اادددددتد ي ددددد ىل مردددددتس ااددددد قوتق دضدددددمي  ااعلسدددددعم د 

                                                           
 .01 -06.ص.م ملج  اتئقم صإدارة المعرفة المفاهيم والنظماعب  تلب يتا م . 1
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ااعدددددليفم  ودددددت تسدددددملب إلةددددده أنشدددددوع ال عملدددددةم دال دددددبريب ااسددددد ولم دتمليدددددةم اج وت دددددتت العصدددددل الددددد هين دااددددد دباس 
 تقملةتت حتهبةم ان قتد ااعلسع الضوملةع إىل معلسع صلحيع 

ال بدددددداب الدددددد  ت اجدددددده إنارب ااعلسددددددع تددددددلتبط عسدددددددتيل  ااشددددددد ملع: المشففففففاررة بالمعرفففففففة أصففففففعب مففففففن إنتاجهففففففا -
 .ااشتر ع ئتاعلسع دلةا ئقضتيت حتصةل ااعلسعم إن تج ااعلسع أد فىت ائ  تر ااعلسع

إن ااشددددددددتر ع مدددددددد  ا خددددددددلي  تعددددددددين جتددددددددتد   قبددددددددتت نهبسددددددددةع دمعتاددددددددع لقةدددددددد ن د ددددددددبنات  وةقددددددددع يف الددددددددملهبا 
 ر ع تلتبط ئتخلربب داارترب الهبلنيع اا  سبع اجنستنةعم ختصع إاا  تنت ااعلسع م ني   ااشت

ك تسددددددد وة  إنارب ااعلسدددددددع أن تقددددددد س ئ ئسدددددددط مرتمردددددددت إك مددددددد   :النففففففففا  إلفففففففى المعرففففففففة هفففففففو البدايفففففففة فقففففففف  -
خدددددد د تدددددد سا البة ددددددع اا يوددددددع دالاقتسددددددع ال مليةوةددددددع الدددددد  تشددددددا   ملدددددد  ال  اصددددددل دااشددددددتر ع ئتاعمل مددددددتت دااعلسددددددعم 

رف اا  اجدددددبب ناخدددددل اامليودددددعم سوددددد   دددددا ااملوقددددد  اهدددددبيث  ددددد  إنارب ااعلسدددددع أد  ددددد  دادددددر لع الملهبدددددتا إىل ااعدددددت
 ئلامج اكا اوتر يف رأم ااتد البشلي  م  ندن ت سل الشهبتسةع دار لع اهص د  مل  ااعمل متت 

إاا  تنددددددددت اجنارات ال قملةبيددددددددع لملومليودددددددددع هلددددددددت مددددددددبخ ت  دددددددددبنب  :ال نهايففففففففات ألنشففففففففطة إدارة المعرففففففففففة -
انيدددددد ع دهلدددددت زلجددددددتت مسددددد ربسعم سددددددإن إنارب ااعلسدددددع ال انيددددددع يف أنشدددددو رت د وملةتاددددددت ااسددددد ولب هدددددد  د وملةدددددتت د 

الندات الدددددد  تسدددددد دبمرت إنارب ااعلسددددددع يف فشددددددب دتمليددددددةم داادددددد اوتر أصدددددد د ااعلسددددددع اا دددددد سلب )ئلاارددددددت دتقملةتاددددددت 
ا باخملددددددع ئملة يددددددت مدددددد  العوملةددددددع م دهدددددد ا راجدددددد  ل دددددد ن إنارب ااعلسددددددع ك ت  قددددددل هيددددددعم نيددددددلا لوبةع رددددددت ا(يف اامليوددددددع

اجناريدددددع دمددددد   دددددل نشدددددتط تقددددد س ئددددده اامليودددددعم دالدددددك ل ددددد ن  وملةدددددع الددددد عملم دا  سدددددتق ااعلسدددددع أد ائ  دددددتر ااعلسدددددع 
 .ه  ج هل ااهاستت اللايبب الست ةع لمل عملم

 :أهمية وأهداف إدارة املعرفة: ثالثا

ل  قةقرتم ديعب تد سا ااعلسدع لملوهاسدع ئشد ل ت  سب إنارب ااعلسع أمهة رت م  خ د الهباف ال  تسع  
مسدد ول دحت يملرددت إىل اددمل ا  وملدد  سددبس أهددباف ااهاسددع مدد  أهددم أهددباف إنارب ااعلسددعم دنيددلا ل دد ن تدد سا ااعلسددع 
السددملةوع دال تسةددع هدد  جدد هل اه وددع داجئددبا م سددإن  إنارب ااعلسددع تعوددل جتهددبب  ملدد  تدد سا القددبرات داجم تنةددتت 

تقملةددع ااعمل مددتت ل ددملع ا مجةعرددت  ملدد  اددمل ا السددلان يف ااهاسددعم دت مددا قددبراام دام تنةددتام دتددهثل ال ااددعع يف 
 ملددد   دددتاج ال ودددتد دال قملةدددتت ااسددد دبمعم يف حتقةدددق اكنسددداتس ئددد  ااوترادددتت دال  جردددتت اهتلةدددع دااسددد قبملةعم 

 .داا تئعع ااس ولب لمل   ب م  ئملتء القبرات ااعلسةع
مجملع م  الهبافم ال  تهني يف اوملرت إىل متةم ااهاسع تعول إنارب ااعلسع  مل  حتقةق : دارة المعرفةأهداا إ .1

 1:دريتنات ن جم أمهرت يف الملقتط ال تلةع
تست ب يف حتقةق ال هبتءب اجن تجةعم إا أ ت مت    أ ضتء ااهاسع م  ال عتمل م  العبيدب مد  القضدتيت ختصدع  -

تدددمدنهم ئتلقدددبرب ال  مدددع  ملددد  اضدددتا القدددلارات ئ هبدددتءب دست ملةدددعم دتشددد ل لدددبت ااددد دهب  رؤيدددع اابيدددبب مملردددتم  ودددت 
 مس قبملةع 

                                                           
 .96م95.ص.إئلاهةم اخلمل ف اامل تديم ملج  اتئقم ص.  1
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 متملع ااهاسع القبرب  مل  اا دباس ااعلسع الضوملةع دالصلحيع   -
 رل  وملةع تقتام ااعلسع دت  يعرت  مل  اارتت اات الع قع ضمي  ااعلسع ئتلمت   اادصصع هلتم  وت تس   -
 .عملمم  وت تعول  مل  جتبيب دتو يل ااعلسع ئش ل مس ولخملق ااعلسع ال  مع دحتقةق  وملةتت ال    -

 1:ه ا ئتجنيتسع إىل الهباف ال تلةع
 لع دالريا نيلدريع ص م  اججلاءات ااو   تبسةط العوملةتت دخهبف ال  تلةل م  خ د ال دمل   -
 ل  يف تقب  اخلبمتت ااو لع حتس  خبمع العو ء م  خ د اخ ماد المم  ااس ري -
 تبين س لب اجئبا     طليق تشاة  مببأ فليع تبسق الس تر  -
 حتس  ص رب ااهاسع دتو يل   قتات عاة ات  -
 إجيتن ئة ع تهبت ملةع ل اوة  دت ثةق دنقل اخلربات الكا وةع اا  سبع م  دأثملتء ااوتراع الة مةع  -
 اخلترجةع إىل معلسع     ت دةهبرت يف  وملةتت دأنشوع ااهاسع ااد ملهبع حت يل ااعلسع الباخملةع د  -
 اجارتس يف فل ااش  ت ال  ت اجه ااهاسع دال  قب تهني إىل نقص  هبتءات أد هبر دق رت دأم اهلت  -
 حتسدد   وملةددتت صددمل  القددلارم مدد  خدد د تدد سا ااعمل مددتت ئشدد ل نقةددق يف ال قددت ااملتاددبم دمدد  ع  حتقةددق -

 .أسضل المل تيج
 2:أهباف أنارب ااعلسع  مل  المل   ال تيل (Nickols,2000)ص ديملد  
 يعب اهلبف الاتا  جنارب ااعلسع ه  اكا هبتنب م  ااعلسع  وةمب تملتسسةع  -
 اخل ف م  سقباس اليبي العتمملع ااتهلب ئسبب ندران العول  -
 اة قت بدن إىل اا دهب  اابن تسرةل ان قتد ااعلسع م  اا دهب  ال ي   -
 .اخل ف م  سقبان ال ا لب ااهاسةع ئسبب ال قت ب -

ت ودددد  أمهةددددع إنارب ااعلسددددع يف    ددددت مهحددددلا  ملدددد  دجدددد ن طليقددددع حددددتمملع ددانيدددد عم لهبرددددم  :أهميففففة إدارة المعرفففففة. 2
دال ريةددددا ا ا بددددع م وملبددددتت البة ددددع مبددددتنرات إنارب ااعلسددددع يف إ الددددع القةدددد ن دإ ددددتنب اهلة ملددددعم الدددد  تسددددت ب يف ال ودددد يل 

اكق صتنيعم دتميب م    ايب ااهاسع درنيت العتممل  ددكيرمم دحتس   م  اا قدل ال ملتسسد  مد  خد د الك ةدم  ملد  
اا جدد نات  ددا ااملو اددع الدد  يصددعب قةتاددرتم دتيرددل ن تيارددت  ملدد  ااددبت الو يددلم دئملددتء  ملدد  الددك سددإن  الددبدر 

علسددع حيقددق ن ددتيج جةددبب يف السددةت  ال مليةودد م إا ع جبرددت يدد م ا ملددتء العوددل دتعميددم اجن تجةددعم  الدد ي تقدد س ئدده إنارب اا
 3. وت جتعل المئ ن مب رات يف تعتممله م  ااهاسع

                                                           
 .00.امل ت  وب الشلستم ملج  اتئقم ص . 1

2
 .Bill Wolf, "introduction to knowledge management",p.4. http://mitpress.mit.edu. 

 .66.ص( 6551نار الس تق لململشل دال   ي م : القتهلب) إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات،يتال الصتديم .  3

http://mitpress.mit.edu/
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أمهةدددددددع إنارب ااعلسدددددددعم دتميدددددددب  ت معردددددددتيدددددددبادجتدددددددبر اجحدددددددترب إىل أن هملدددددددتا العبيدددددددب مددددددد  الادددددددبتق الددددددد  تم 
 1:ق ت و  يفاهتجع إىل توبةقتات دلعل ه ه الابت

 الك ةم اا مايب  مل  ت لةب القةوع لملمئ ن دحتس  خبمع العو ء  -
  يتنب  بن اكخكا تت داك  شتستت اابيبب  -
 اهتجع إىل العول م   بن  با م  اا ج نات  -
نيددددلدرب السددددل ع يف ال  ةددددل ئسددددبب تريددددا ق ا ددددب العوددددلم داخنهبددددتى مقددددبار ال قددددت الدددد ي ي وملبدددده العددددتممل ن  -

 لمل ص د  مل  ااعترف اابيبب 
 يددتنب فددبب ااملتسسددع قملصددت  ددبن العددتممل  يف ااهاسددتت اات ااعلسددع اا وةددمبم دهملددت  ددتن كئددب مدد  ااملتسسددع  -

  2. مل  اا قوتق ال هبتءاتم  وت أن تقملةص ال  دةل أنت إىل در ر ااعلسع ال قملةع ئبك م  ااعلسع الهبلنيع
يف ئة ددددددع ال وددددددتدم سددددددلى  ملدددددد  ااهاسددددددع ال وةددددددم ئقددددددبرات جبيددددددبب خ صددددددع القدددددد د إن  ال  دددددد د اابيددددددب 

تددددددد ملدص يف ئعدددددددب المليدددددددل دال هبددددددد   يف الناء داجئدددددددبا  دالقدددددددبرب  ملددددددد  ال  ةدددددددلم دهددددددد ا مدددددددت  ان مددددددد  أمهةدددددددع إنارب 
 4:د مل  العو س     تملدةص أمهةع إنارب ااعلسع يف ااهاسع دمت يكتب  ملرت يف الملقتط ال تلةع3.ااعلسع
 ااعلسع  وملةع نيتمةع م  تمملع ل ملسةق أنشوع ااهاسع يف إجتته حتقةق أهباسرت تعب إنارب  -
تعددم  قددبرب ااهاسددع  ملدد  الناء ااهاسدد  ااع وددب  ملدد  اخلددربب دااعلسددعم دحتسددةمله مدد  حتهبةددم ااهاسددع ل ابيددب  -

 ااات دم اجرع ال رياات البة ةع 
اادد اوتر رأمستهلدددت الهب دددليم مددد  خدد د جعدددل ال صددد د إىل ااعلسدددع تعددب إنارب ااعلسدددع أناب لملوهاسدددع الهبت ملدددع يف  -

 ااضولب يف اا ملتدد 
 تعب أناب حتهبةم لملوهاسع ل شاة  القبرات اجئبا ةع ا ارنهت البشليع  -
ه  سلصدع تدب م اكاد هبتنب مد  مجةد  اا جد نات ااملو ادع د دا ااملو ادعم  ودت تدهني إىل ضهبدةف ال  دتلةل  -

 .ت تملتسسةع نايوعداهص د  مل  مماي
أن إنارب ااعلسدددددددع تدددددددهني أمهةدددددددع  بددددددداب لملوهاسدددددددتت  تسدددددددعم دالدددددددك راجددددددد   مددددددد  العدددددددلى السدددددددتئق نسددددددد مل ج

ب إفدددددبت اا  ندددددتت اا هليدددددع لملادددددتا ااهاسدددددتت دنيدددددوتن ئقتيردددددتم مددددد  خددددد د قدددددبرات  ملددددد  توددددد يل ل   دددددت تع ددددد
م دك يدددددد حل الددددددك إك مدددددد  رؤيددددددع ط يملددددددع المددددددب ت عددددددرب مدددددد  خ هلددددددت ااهاسددددددع أيدددددد  تل ددددددب  يف الدددددد هتق مسدددددد قب 

خددددد د معلسدددددع مدددددت يل دددددب سةددددده المئدددددتي م دمعلسدددددع مسددددد  ت ااملتسسدددددعم دهددددد ا مدددددت نسددددد  ئتاهاسدددددتت العتاةدددددع إىل  يدددددتنب 
                                                           

مجلة جامعة " ندر إنارب ااعلسع يف رس   هبتءب أناء اامليوتت نرااع مةبانةع  مل  حل تت الصملت ع ال   يملةع اخلتصع ئبمشق"الهبترمم  املةوتن.  1
 .11.ص( 6565جتمعع نمشق لملعمل س اكق صتنيع دالقتن نةعم : نمشق)م 6م العبن 61م ادملب دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

إنارب ااعلسع أمهة رت دمبت توبةق  وملةتات م  دجرع نيل مبيلات اجنارات دااشلستت اجناريتت  ئإنارب "   ةع ئملت  بدا قتري  بب ا  طتح ملبيم. 2
 .11.ص (6169 جتمعع أس القلتم: جبب) م راتلع متجس ا  ا مملش رب ئ ملةع الكئةعم "الكئةع دال عملةم عبيملع م ع اا لمع د تسيع جبب

 .69.ص( 6560نار فتمبم :  وتن.) 6م الوبعع إستراتيجية إدارة المعرفة  واألهداا التنظيميةلةث  بب ا  القرة يم .  3
ممل  ري جتمعع : اامايل) م راتلع متجس ا  ا مملش رب "نرااع مةبانةع ع  بتت جتمعع ئتتملع : مت   ااعلسع يف اامليوع اامايليع"مسلاء    تم .  4

 .00.ص( 6559/6558 ئقسملوةملع
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إنهبتقردددددت  ملددددد  إنارب ااعلسدددددعم    دددددت تشددددد ل القددددد ب الددددد  تقددددد ن إىل إفدددددبار تريةدددددا أاتاددددد  يف  وملةدددددتت ااهاسدددددعم 
ملتاددددددبم ل ددددددت ئبسددددددتطع اا دددددد ن ال اددددددل فةددددددت ب لملقةوددددددع دال اددددددل دإىل خملددددددق اجاددددددكاتةاةع ااومل ئددددددع يف ال قددددددت اا

 1.ست ملةع لملوةمب ال ملتسسةع
 2:تق س إنارب ااعلسع  إنارب ددةهبةع يف ااهاستت عاو  ع م  ال دتيل ت وال يف: وظائا إدارة المعرفة.3

إلةرتم د ةهبةع إنام رت دالقةودع الد  حتبيب م ارن ااعلسع ال  مت مل رت ااهاسعم دطبةع رت د   اهت دطل  ال ص د  -
 م  ااو   أن تضةهبرت دندرهت يف حتقةق ااةمب ال ملتسسةع 

دت ضدددو   دددل أنشدددوع ااهاسدددع لصدددةت ع اادددكاتةاةع ااعلسدددعم دتوبةقردددت  دددبف : اجنارب اجادددكاتةاةع لملوعلسدددع -
 خل ااهاسع دخترجرت تمليةم اا ارن الهب ليع دال مليةوةعم دال  مل ل جةع داجئبا ةع داااوترهت نا

دت ضددو  أنشددوع تصددملةل ااعلسددع دخم ددت دااددكجت رتم دتملسددةق  وملةددتت تددبسقرت  ددرب : تمليددةم ااعلسددع دإتتف رددت -
 .قمل ات  بنب

أي اجحددددلاف  ملدددد  ضوددددةط الددددمليم اة اددددبعم الدددد  تسدددد ملب إىل ق ا ددددب ااعلسددددع دتصددددوةورت : ئملددددتء نيددددم ااعلسددددع -
ادد  وتد البملةددع ال   ةددع هلدد ه الددمليمم  ددمليم ااعمل مددتت اجناريددع دال ملهبة يددع دنيددم دتشددريةملرتم دن ددم ااردد ن الخددلت ك

 مستنبب القلارات 
ديقصب ئه ااد اوتر رأم اادتد البشدليم دإ دتنب تعملةوده دتبريبده ئصدهبع مسد ولبم : تملوةع العقل البشلي دتو يله -

قدتت ئد  العدتممل  القتيودع  ملد  اكفدكاس داا قوتق أسضل العق د داخلدربات اا وةدمب داههبدت   ملةردتم دتشداة  الع 
 دالاقع دال عتدن الهبت لم عت يست ب  مل  تقتام ااعلسع دمشتر  رت 

أي العوددددددددل  ملدددددددد  ئملددددددددتء سددددددددل  العوددددددددلم دتشدددددددداة  العددددددددتممل  دال فددددددددبات اجناريددددددددع  ملدددددددد  : إنارب ال عتنيددددددددب -
 .العول  هبليق م  تملم ل  قةق قةوع أ رب لملعول ااعليف داامليوع   ل

إنارب ااعلسدددددع ادددددبف إىل نيدددددوتن تددددد سا ااعدددددترف ئشددددد ل نايدددددمم دتددددد سا  س نسددددد مل ج أنقدددددب   ملددددد  مدددددت ت  ئملدددددتء 
البة ددددددع اا يوددددددع الدددددد  تضددددددو  تقتاددددددم ااعددددددترفم ئريددددددلى تلمج رددددددت إىل اددددددمل ا  وملدددددد  سددددددبس ااهاسددددددع   ددددددلم لن 
حتقةدددددددق هددددددد ه الهدددددددباف ي وملدددددددب القةدددددددتس عاو  دددددددع مددددددد  العوملةدددددددتت اامليودددددددع الددددددد  مددددددد  خ هلدددددددت يددددددد م ااددددددد دلاج 

وتن البقدددددتء يف ددددددل ااملتسسدددددع  ضميملردددددت ئريدددددلى ااددددد دبامرت يف دقدددددت  خدددددلم مددددد  أجدددددل نيدددددااعدددددترفم ا  سدددددت ت ع
 .الملقوع اا الةعم ده ا مت ا ف ي م ال ول  إلةه يف اهتنب

 
 
 
 

                                                           
 .16م16.ص.ص( 6558نار صهبتء لململشل دال   ي م:  وتن.)6الوبعع  -إدارة معرفة الزبوال –إدارة المعرفة ااملت م  أماب  ء سلفتن طتلب  .  1
 .661.م ملج  اتئقم صإدارة المعرفة الطريق إلى التميز والريادةأمحب  ول مهشليم . 2
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 إدارة املعرفة عمليات نمذجة :الثانياملطلب 

أحد تك  بيدبب د دلدى قتس العبيب م  البتفا  ئ قب   تاج ز ملهبع جنارب ااعلسعم ه ه الخاب ال  اض ت 
مبسوع لملوعلسعم  بف ت جةده ااهاسدتت لبملدتء إادكاتةاةتت معلسةدع تسدت بهت يف حتقةدق أهدباسرت دفدل مشد  اتم 
دفددىت ت وتحدد  مدد  تريدداات العصددلم دلدد ا ادد ف ن وددل  مدد  خدد د هدد ا ااوملددب إىل  وملةددتت إنارب ااعلسددعم د ددلى  

 .يل إنارب ااعلسع يف ااهاستتم د  ا أهم إاكاتةاةتت إنارب ااعلسعئعف الملوتاج ال      اجا هبتنب مملرت يف تو  
 :عمليات إدارة املعرفة: أوال

خد ت  ودت هد  ت د ن ادلنب تملتدلت أ ملدب اادباخل دااهبدتهةم إنارب ااعلسدع  ملد  أ دت  وملةدعم ستاعلسدع إاا مدت أ  
رددددت دضميملرددددت دت  يعرددددت داةتسيددددع  ملة ملدددد ا حت ددددتج إىل  وملةددددتت تسددددت ب  ملدددد  حتقةقرددددت دااشددددتر ع سةرددددت م دددد  القةوددددع
 دتئ  لعوملةتت تعول ه ه الخاب ئشد ل م إنارب ااعلسع تلت م  مل  او  ع م  ا    الق د أن  د ملةه. دااكجت رت

أ ددم اخ ملهبددد ا يف  إك   مسدددع ئ  نيددةع هدد ه العوملةدددتتلي  يف فقددل إنارب ااعل دم  تمددلم دقددب قدددتس  تلبةددع البددتفا  دااملي ددد
 1.إنارب ااعلسع دتلتةبرت دتسوة رتحتبيب العوملةتت دالنشوع ااسهدلع    

ن  وملةدددتت إنارب ااعلسدددع ض ملدددل تبعدددت ادددباخل نرااددد رتم ستادددبخل الهبدددين دال ثدددتيق  دهملدددت جتدددب اجحدددترب إىل أ
 ددتنب اادد دبامرتم يف تلةددع داكف هبددت   ددت داادد دبامرت دإداللسدد  مدد  ااعلسددع اه ميه ددبان  ملدد  مبددبأ إنامددع العوملةددتت

  .يببنشتء ااعلسع اابج وت   يه ب  مل   وملةع ائ  تر دإاك  مليةو ف  اابخل ال
إنشدددددتء ااعلسدددددع اابيدددددبب ئ  لةدددددب طدددددل  :  وملةدددددتت إنارب ااعلسدددددع يفندا فدددددب  ت رئدددددتن د مددددد ؤه  جندددددب أنفةدددددث 
م تملقدددددددةع ااعلسدددددددع دحت يملردددددددت إىل قةودددددددع الحدددددددةتءم اهصددددددد د  ملددددددد  ااعلسدددددددع مددددددد  مصدددددددتنرهت ااد ملهبدددددددعجبيدددددددبب لعودددددددل 

ئ نيدددددددددعرت يف ادددددددددةت  معددددددددد  دملاجع ردددددددددت يف ددددددددددل ال قدددددددددتي  اابيدددددددددببم فهبيردددددددددت يف صدددددددددةريع م يودددددددددع هلدددددددددتم اجنارب 
جندددددددب  يف فددددددد  .م ديف الخدددددددا القةدددددددتس ئعوملةدددددددع نشدددددددلهت(تقةةوردددددددت دملاجع ردددددددت دمعلسدددددددع مدددددددبت نق ردددددددت) العوملةدددددددع هلدددددددت

إنشددددددتء ااعلسددددددعم :   يف  شددددددل  وملةددددددتت هدددددد   ددددددت حلن  وملةددددددتت إنارب ااعلسددددددع حتبيددددددبا مهبص ددددددنسةددددددب ادددددد تس فددددددب  
حتبيددددددددب ااعلسددددددددعم مجدددددددد  ااعلسددددددددع داهصدددددددد د  ملةرددددددددتم تمليددددددددةم ااعلسددددددددعم تقتاددددددددم ااعلسددددددددعم الدددددددد عملمم توبةددددددددق ااعلسددددددددعم 

إك أن هلدددددت  معلسعدددددددددد وملةدددددتت إنارب اا ملددددد  الدددددل م مددددد  تعدددددبن دتهبدددددل   2.ااددددد ري د ااعلسدددددعم محتي ردددددتم تقةدددددةم ااعلسدددددع
  Sarvary  :3فسب ةتت ج هليع ك ضلج  ملرت ده ددد ومل
ديددددددلان  ددددددت مجةدددددد  النشددددددوع الدددددد  تسددددددع  ااهاسددددددع مدددددد  خ هلددددددت لمل صدددددد د  ملدددددد  ااعلسددددددع : توليففففففد المعرفففففففة -

  داق ملتيرت م  مصتنرهت اا عبنب 
دإنام ردددددت دتمليةوردددددت دتسدددددرةل الب دددددث  مئتاعلسدددددعدهددددد  العوملةدددددتت الددددد  تشدددددول اكف هبدددددت   :خفففففزال المعرففففففة -

  ملةرتم دال ص د إلةرت ئسر لعم دتعب ه ه العوملةع عاتئع ال ا لب ال مليةوةع لملوهاسع 
                                                           

نرااع مةبانةع ف د مهاستت قوت   -ااعترف ااوت ةع  و رن ااكاتةا  دأثلهت  مل  نشتط اجئبا  يف ااهاسع" وب رحبي املوتعم .  1
 .10.ص(6566/6560 جتمعع  وب خةضل ئبس لبم: اامايل) ن   راه  مل س يف  مل س ال سةا  ا مملش ربم  أطلدفع" -اجل كدنةتت يف اامايل 

 .81.م صإدارة المعرفة المفاهيم واالستراتيجياتجنم  ب نم .  2
3
 . Mikolas Sarvary, "Knowledge management and competition in the consulting industry", California 

management Review, Vol 41, N.2, 1999, P.95, http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2307/41165988  

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2307/41165988
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ديقصددددددب  ددددددت مشددددددتر ع دت  يدددددد  ااعلسددددددع ئدددددد  أسددددددلان ااهاسددددددعم  (:نقففففففل ومشففففففاررة المعرفففففففة) يففففففع المعرفففففففةتوز  - 
ال دددددبريبم يف فددددد  ااعلسدددددع الصدددددلحيع يددددد م مشدددددتر  رت مددددد  فةدددددث يددددد م نقدددددل ااعلسدددددع الضدددددوملةع مددددد  خددددد د اهددددد ار د 

 عملم دالملشلات الباخملةع دال ثتيق خ د ال   
ديقصدددددددب  دددددددت ااددددددد دباس ااعلسدددددددع يف ال قدددددددت ااملتادددددددب هدددددددل ااشددددددد  ت الددددددد  ت اجددددددده  :تطبيفففففففق المعرففففففففة - 

  . ديملبري  أن تس ربف ه ه العوملةع حتقةق أهباف ااهاسع مااهاسع
ادددددد ف نع وددددددب  ملدددددد  العوملةددددددتت اا هليدددددع اا نيدددددد ع مدددددد  خدددددد د الشدددددد ل أننددددددتهم دالدددددد   يف نرااددددد ملت هدددددد ه

 . إنارب ااعلسع ئتجئبا  وملةتت ا ف ي م ال هبصةل سةرت يف الهبصل الاتع يف العملصل اا عملق ئع قع 
 المعرفة إلدارةالعمليات الجوهرية  (:4 -1)الشكل رقم 

 
 (6559نار صهبتء لململشل دال   ي م : وتن.)6م الوبعع في إدارة المعرفة معاصرة وب   ان الميتناتم إجتتهتت :المصدر

 .86.ص
 وملةددددددتت اهصدددددد د  ملدددددد  ااعلسددددددع دخم ددددددت دااشددددددتر ع سةرددددددت ك تعددددددب  تسةددددددعم ستلشدددددد ء اارددددددم هدددددد  حت يددددددل  إن  

هدددددددد ه ااعلسددددددددع إىل ال ملهبةدددددددد م دجنددددددددتا أي مهاسددددددددع يف ئددددددددلامج إنارب ااعلسددددددددع يقددددددددتم حباددددددددم ااعلسددددددددع ااملهبدددددددد ب دلددددددددةا 
دل ددددددد  تسدددددددوة   اا ددددددد سل مملردددددددتم دالهباددددددد ب ئددددددد  مدددددددت تعلسددددددده دمدددددددت نهبددددددد ت  دددددددت تعلسددددددده يعدددددددب أهدددددددم معدددددددتيا ال قةدددددددةمم

ااهاسدددددتت تملهبةددددد  مددددددت تعلسددددده جيدددددب  ملةرددددددت أن حتدددددبن الملوددددد اج الدددددد ي اددددد ف ت بعدددددهم هدددددد ا الخدددددا الددددد ي يلحددددددب 
  .اجنارب إىل  ةهبةع اا اوتر ااعلسع دحت يملرت إىل ال ملهبة 

 :نماذج إدارة املعرفة: ثانيا

إخ ترتدددددددده ااهاسددددددددعم لملوددددددددبخل الدددددددد ي   دسقددددددددت تعوددددددددل إنارب ااعلسددددددددع إادددددددد ملتنا إىل فتجددددددددع ااهاسددددددددعم دتملهب دددددددد 
مددددبخل  ددددط نقددددل ااعلسددددعم مددددبخل ئملددددتء م جدددد نات ااعلسددددعم مددددبخل العوملةددددع ااسدددد ملبب : دمدددد  ئدددد  هدددد ه ااددددباخل

 .إىل ال  تءم مبخل اا نب الشتمملعم مبخل اامليوع اا عملوعم مبخل ثقتسع ااعلسع
الملودد اج الدد  مدد  ااو دد  أن ت دد ثل ت ودد  المهةددع ال بدداب لملو جددع  وملةددتت إنارب ااعلسددعم يف حتبيددب   امددل  

 1.ئعوملةتت اجنارب دتهثل سةرتم دسقت لوبةعع اابخل ال ي مت تبملةه ديف إطتر اجاكاتةاةع العتمع ال  ت بعرت ااهاسع
 :هباف ال  صوم م  أجملرت جيب أن ي  سل  مل  اخلصتيص ال تلةعي  ن الملو اج قتنرا  مل  حتقةق الدفىت 

                                                           
1
 .Wiig Karl, Knowledge management :the central management focuse for intelligent acting 

organization,(USA,Sehema press,1994)p.98. 

 توليد المعرفة

 خزال المعرفة

 توزيع المعرفة

 تطبيق المعرفة
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 ي  ن الملو اج أ ال ملدنع لمل  ةل م  ال ريةام دإنختد ال عبي ت ال  مع جيب أن  :االدنع -
 جيب أن يش ول الملو اج  مل   ل اا وملبتت الاتاةع ال  ت سل له أابتق اجا ولاريع  :الشو د -
 القبرب  مل  تمديب ااهاسع ئتاعلسع ال  مع دنيوتن إن قتهلت ئسر لع دئصهبع مس ولب  -
   أهباف ااهاسع دخو رت اجاكاتةاةع دأنشو رت دإجلاءات العول لبيرت أن ي  ن انساتس ئ -
    مل  ت لةب ااعلسع دال شترا سةرت شا  ت سا البة ع ال مليةوةع ال  ت   -
 .تب ةم الملو اج ئوتقتت ئشليع مههملعم دئقةتنات  هبهب قتنرب  مل  توبةق الملو اج -

 :دم  ئ   تاج إنارب ااعلسع ن  ل
ي دد لل مدد  اددت ملافددل م سملسددملع  ممددبخ  مش لةددت جنارب ااعلسددع Marquardt قددبس: Marquardt نمففو ج. 1

إىل الشدددص ااملتاددب ديف ال قددت ااملتاددبم  ددبف إادد دبامرت دتو يلهددت  مااعلسددع ااملتاددبع اددبف أاتاددت إىل نقددل
: الدددد  تع ددددرب مصددددبرا ك  سددددتق معددددترف جبيددددبب مدددد  خدددد د اخلودددد ات ال تلةددددع مداجادددد هبتنب مدددد  الخوددددتء السددددتئقع

  1.اج  ستقم ال  لةبم اخلمنم إا دلاج ااعمل متت دحتملةملرتم الملقل دالملشلم ال وبةق دااوتراع

فسددددددب هدددددد ا الملودددددد اج ااهاسددددددع تدددددد عملم ئهبت ملةددددددع د هبتيددددددعم فةملوددددددت ت هبت ددددددل هدددددد ه العوملةددددددتت سةوددددددت ئةملرددددددتم  
 ددددددددا مسدددددددد قملع  دددددددد  ئعضددددددددرت الددددددددبعفم ديدددددددد م ت  يدددددددد  ااعمل مددددددددتت مدددددددد  خدددددددد د قملدددددددد ات أي أن هدددددددد ه العوملةددددددددتت 

م عددددددبنبم تعوددددددل هدددددد ه القملدددددد ات دسددددددق أطددددددل  مملةددددددع ز ملهبددددددعم دهملددددددت يقدددددد   ملدددددد   ددددددتتق إنارب ااعلسددددددع  وملةددددددع ملاجعددددددع 
دتملقدددددةع هددددد ه القملددددد ات ئشددددد ل مسددددد ولم فسدددددب هددددد ا الملوددددد اج إنارب ااعلسدددددع تقددددد  يف قملدددددب ااهاسدددددع اا عملودددددعم 

 .خ د  ل ملفملع م  االافل الست علسعال  تق ن اا
  Marquardt نمو ج إدارة المعرفة عند(: 5 -1) الشكل

 
 .660.ص( 6559نار صهبتء لململشل دال   ي م :  وتن.)6 وب   ان الميتناتم اجتتهتت معتصلب يف إنارب ااعلسعم الوبعع :المصدر

                                                           
1
 .Marquardt Michael J, Building the learning organization,( USA :Davis-Black publishing company,2002) 

p.28. 

التوليد.5  

الخزن .3  

 استخراج.4

 املعلومات

  النقل.2

 والنشر

 التطبيق.2

 واملصادقة

الاكتساب .0  
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 ملددددد  أ دددددت  مالهبدددددلن دنشدددددتطتته ناخدددددل ااهاسدددددعدسقدددددت هلددددد ا الملوددددد اج يددددد م تصددددد يل نشدددددتطتت Wiig:1 نمفففففو ج. 2
ت دددددلار هددددد ه الملشدددددتطتت  ددددددبب  ت يسدددددرل ئملدددددتء ااعلسدددددع دإاددددد دبامرتم إا أن  او  دددددع مددددد  اخلوددددد ات اا سملسدددددملع   ددددد

ت يددددهني   دددد م ل دددد  ئ اددددمل ق ز ملددددل دمودددد  رمددددلات يددددهني إىل ت لةددددب طددددل  جبيددددبب مدددد  خدددد د قةددددتس الهبددددلن ئعوملدددده
 : الش لإىل ت لةب معلسع جبيبب  وت ه  م نيع يف
 Wiig إدارة المعرفة عند نمو ج :(6 -1) الشكل رقم

 
 
  
  
 
 
 
 
   
  
 
 

 .661.ص( 6559نار صهبتء لململشل دال   ي م :  وتن.)6 وب   ان الميتناتم اجتتهتت معتصلب يف إنارب ااعلسعم الوبعع :المصدر
ااعلسدددع اة ادددبعم يف فددد  فسددب هددد ا الملوددد اج يددد م فهبدددى ااعلسدددع يف  قددد د السدددلان ديف ال  دددب ديف ق ا دددب  

لده ااعلسدع  جتوة  ااعلسع ي خ  ص ر ز ملهبع ا اء م  خ د اه ار أد حب تت اخلربب دسدل  العودلم  ودت أن إاد دباس
 :هباف لملوهاسع ت وال يفبف ه ا الملو اج إىل حتقةق أرئعع أيرص ر م عبنب فسب اا اقلم 

دال  ددددددب دداددددددتيل  ماخلددددددربات داارددددددترات الشدصددددددةع د اج  وددددددتن  ملدددددد مدددددد  خدددددد د الدددددد عملم أ: ئملددددددتء ااعلسددددددع -
 اج  س داجتصتد اا و رب 

 اجف هبت  ئتاعلسع ي  ن يف  ق د السلان أد يف ال  ب دق ا ب ااعلسع  -
دمدددددت جتوعددددده مددددد  مردددددترات نتجتدددددع  ددددد  ااوترادددددتت  مجتوةددددد  ااعلسدددددع ئ اادددددوع سدددددل  العودددددل دمجت دددددتت العودددددل -

 الستئقع دجتترق متنيةع 
حتقدددددق  م(سعملةدددددع) ااعلسدددددع ادوعدددددع كئدددددب مددددد  إاددددد دبامرت دحت يملردددددت إىل  ترادددددتت  وملةدددددع: ااعلسدددددع إاددددد دباس -

 .أهباف ااهاسع
                                                           

1
 .Wiig Karl M, Knowledge management foundations: thinking about thinking how people and 

organization create, represent use knowledge,( USA,Sehma press, 1993) p.53. 

 بناء المعرفة

 اإلمساك بالمعرفة

 تجميع المعرفة

 استخدام المعرفة

مال عملم م  اخلربات الشدصةع  
 ال  ب داتيل اج  س ا يل

 ال  ب

 نيم ق ا ب ااعلسعم  ق د السلان
 

 م ني   العول
 مروع العول

استخدام المعرفة نطاق  

المعرفةبناء  نطاق  
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اقكا نديف   اجت مملوملقت مد  أن ااهاسدع حتصدل  ملد  ااعمل مدتت دالوتقدع دالملشدتط مد  البة دع : Duffy نمو ج. 3
د وملةددتت دهة ددل ئإحددلاا  دد  مدد  اجاددكاتةاةع دالسددلان م ع يدد م حت يددل هدد ه ااعمل مددتت دالوتقددع إىل معلسددع اخلترجةددع

 .دالعوملةتت دال قملةتت
دسقت هل ا الملو اج تعب إنارب ااعلسع  وملةع ت ضدو  اهصد د  ملد  ااعلسدع الضدوملةع داليدتهلب معدتم دن دم إادملتن  

داهصدد د  ملدد  الددبردم  مااتنددب اادد هلي سةرددت اددل  دته ددب  ملدد  العملصددل البشددلي   ندده  مال وددتد دت لةددب الع ايددب
 :ااس ملبوع م  خ د ت لار اا عوتد ااعلسعم دي   ن ه ا الملو اج م  العوملةتت ال تلةع

  (الالم الشلاءم ال  لةب)إ  ستق ااعلسع  -
  (تصملةلم تب يبماللام)تمليةم ااعلسع  -
  (الب ث دال ص د) اجاكجت  -
  (ااشتر ع دالملقل)ال   ي   -
 (.ملقةعم الملو  دال ري يع الع سةعل ا)اجا بامع  -

 Duffy إدارة المعرفة عند نمو ج: (7 -1)الشكل رقم 

                                                                                  
 

                                                               
 

 .601.ص( 6559نار صهبتء لململشل دال   ي م :  وتن.)6 وب   ان الميتناتم اجتتهتت معتصلب يف إنارب ااعلسعم الوبعع :المصدر
ال ملةددددددددع دال قملةددددددددتت د دددددددد ا مرددددددددترات السددددددددلان حتددددددددبنهت البة ددددددددع اخلترجةددددددددعم يبدددددددد  الشدددددددد ل أن اجاددددددددكاتةاةع  

ديع ودددددب  دددددل  ملصدددددل مددددد  هددددد ه العملتصدددددل  ملددددد  ااعلسدددددعم  ودددددت   ددددد  أن ي ددددد ن ندددددتتج لعودددددل معدددددليف حبدددددتم دلددددد ا 
سددددددبب يف ا  سددددددتق ااعلسددددددع اد ميسدددددد  جب  ملدددددد  إنارب ااعلسددددددع أن تشددددددلف  ملدددددد  أناء ز ملددددددل العوملةددددددتت ااعلسةددددددع

 . رتم ت  يعرت دإا بام رتدتمليةورتم ااكجت

 توزيع

إلادامة 

  

 التنظيم الاكتساب

 استرجاع

ئة
ااااااي

لباااا
 ا

 إلاستراتيجية

 الناس

 العملية

 التقنية

رفة
فففففففع
مفففففف
ال

    
    
    
    

املعرفة إدارة عمليات   
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اددددددربب  ملدددددد  حتقةددددددق ال  ةددددددل الدددددد  س لملوهاسددددددع مدددددد   رب ااعلسددددددع مدددددد  خدددددد د  وملةتاددددددتإنا تصددددددبع دئتل ددددددتيل 
تهبتنيددددددددددددت  مداجادددددددددددد اتئع لملو وملبدددددددددددتت اا ادددددددددددبنب م لك تسددددددددددد وة  مسددددددددددددتيلب ال ريددددددددددداات اا سدددددددددددتر عدئددددددددددد مئة  ردددددددددددت

 1.جرع أخلت ص م دا  ملتس الهبل  ململ ربيبات ال  تهبلنيرت البة ع اخلترجةع م  جرع
  لددبب لددبت ااهاسددتت إىل توبةددقم مدد  خدد دفسددب هدد ا الملودد اج يدد م حت يددل ااعلسددع اا 2:نمففو ج بفيفففر وسففتوال.4

 :مثتع خو ات ده 
جيددددددددب  ممعلسدددددددع السدددددددبب قبددددددددل الادددددددمل قم سقبدددددددل أن تدددددددد عملم ااهاسدددددددع إاددددددد دباس الاددددددددتلةب دال وبةقدددددددتت -

  ملةرت أن حتبن دتهبرم الهبملسهبع االان اتبت رت دابب اتبت رت 
ئدددددددهم ديعددددددب ت ددددددلار العودددددددل  ااعلسددددددع تددددددبرا يف العوددددددل دتدددددددكا م مدددددد  خدددددد د تعملدددددددةم ا خددددددلي   ةهبةددددددع القةددددددتس -

 .اكف  تا م  العتممل  دااشتهبب أهم داتيل ت لةب دتبتند ااعلسعدال الئعم 
ددددد  ااهاسدددددع  عدددددب ال وبةدددددق أهدددددم مددددد  اخلودددددط المليليدددددعمطم إا يأمهةدددددع ال ملهبةددددد  مقترندددددع عدددددت هددددد  زوددددد - لنددددده    

مدددددددد  ال عددددددددلف  ملدددددددد  سددددددددلص الملاددددددددتا لس ترهددددددددت اابيددددددددببم  وددددددددت ي ددددددددةع ادددددددددتد ججددددددددلاء االاجعددددددددع البدريددددددددع هلدددددددد ه 
 الس تر 
تقبددددددل اخلودددددد م ديقصددددددب ئدددددده تقبددددددل ااهاسددددددع دإناراددددددت لهب ددددددلب الهبشددددددل ندن تعملةددددددل لصددددددتفب الهب ددددددلبم  ددددددت  -

  مل  فليع طلا الس تر اابيبب ندن تلنن حيهب م السلان 
إئعدددددتن اخلدددددد فم لن اخلدددددد ف جيعدددددل أصدددددد تق الس ددددددتر اجئبا ةدددددع حي هبيدددددد ن ئ س ددددددترهم لددددد ا جيددددددب إحددددددت ع  -

 ردا ال ستمع 
دددددد مإحددددددت ع ردا ال عددددددتدن دااشددددددتر ع ئددددددبك مدددددد  ااملتسسددددددع ئدددددد  السددددددلان - ل  وملةددددددع حت يددددددل ااعلسددددددع الدددددد  ت يسددددددر    

  ي م ت لةبهت إىل  تراتت
يضدددددو  الملادددددتا دال صددددد د  محتبيدددددب ااقةدددددتم اا يدددددم ل دددددل ملفملدددددع مددددد  ملافدددددل تملهبةددددد  ئلندددددتمج إنارب ااعلسدددددع -

 .إىل اهلبف ااملش ن
مدددددد  خدددددد د ت بدددددد  الملوددددددتاج السددددددتئقع نددددددلت أ ددددددت دان اخ ملهبددددددت ئ اددددددتلةبرتم إك أ ددددددت أمجعددددددت  ملدددددد  معتاددددددع  

دددددددد  عددددددددبنب االافددددددددل ت  تمددددددددل مدددددددد   وملةددددددددتت ببم تيرلهددددددددت  ملدددددددد  أ ددددددددت  وملةددددددددع مم نيدددددددد   إنارب ااعلسددددددددع ئلؤيددددددددع م ف 
ال وددددددتد يف ااهاسددددددعم دت وملددددددب إفددددددبار تريةددددددا يف هةت ملرددددددت دأنيو رددددددت الباخملةددددددعم عددددددت يشددددددة  ثقتسددددددع ااشددددددتر ع 

 .عملمم د  ست  ل ه ه الملوتاج اتهبتقت  مل   وملةتت إنارب ااعلسع اا هليعئتاعلسع دال   
 

 

 

 

                                                           
 00.م ملج  اتئقم ص"الع قع ئ  م وملبتت إنارب ااعلسع د وملةتات دأثلهت  مل  متةم الناء ااهاس "ا  ان صت، نرد بم .  1
 .606.  ان الميتناتم ملج  اتئقم ص.  2
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 :إستراتيجيات إدارة املعرفة: ثالثا

ا اجرددددع ال ربيددددبات داق ملددددتص الهبددددلصم دالددددك  م ددددت أاددددمل ق ال  ددددلاإاددددكاتةاةع ااهاسددددع ئ   دددد  تعليددددل  
تب ددث يف الاددتلةب دالندار ال ملهبة يددع   مملصددل جنارب ااعلسددععئتك  وددتن  ملدد  نقددتط القدد ب دالضددعلم داجاددكاتةاةع  

 1.وتن اا ولاري رتدابف إىل تو يل إاكاتةاةع ااهاسع دني مال  ت  ل لملوسهدد    إنارب ااعلسع
تةاةع الددددد  تعودددددل  دترطدددددع ف إادددددكاتةاةع إنارب ااعلسدددددع ئ  دددددت اجادددددكاتعدددددل  : تعريفففففا إسفففففتراتيجية إدارة المعرففففففة.1

ت  يملردت دضميملردت دااشددتر ع سةردت دت  يعردت ل  قةدق قةودع مضددتسع مد  ااد اوتر مد ارن ااعلسددع درأم  مااعلسدع جاد قوتق
 .ااتد الهب ليم  وت تعول  مل  ت جةه اجنارب ل صوةم ئلامج إنارب ااعلسع دتمليةورت يف ااهاسع

ت بملدددددددتهم  ض ملدددددددل إادددددددكاتةاةتت إنارب ااعلسدددددددع تبعدددددددت كخددددددد  ف طبةعدددددددع د ودددددددل ااهاسدددددددع داادددددددبخل الددددددد ي 
 دجيددددددب أن تبددددددم  ملدددددد  أاددددددتم ااشددددددتر ع ئتاعمل مددددددتت دتدددددد سا ااميددددددب مدددددد  أاددددددتلةب اكتصددددددتد السددددددرملع دالسددددددليععم

د ودددددت  دت تمدددددل ال مليدددددةم اللمسددددد  د دددددا اللمسددددد م مدن دددددم اةتادددددتت ااشدددددتر ع داالدندددددع ئ بدددددين ااوترادددددتت اجئبا ةدددددع
الددددد  ر دددددمت  ملددددد  ئملدددددتء الددددد عملم الهبدددددلني دال مليةوددددد م  من هملدددددتا العبيدددددب مددددد   دددددتاج إنارب ااعلسدددددعأحدددددلنت ادددددتئقت  ئددددد 

دئملدددددتء ثقتسدددددع ااشدددددتر ع ااعلسةدددددعم د ملةددددده   ددددد  لي مهاسدددددع توبةدددددق إنارب ااعلسدددددع مددددد  خددددد د تصدددددوةم إادددددكاتةاةع 
  2.د  ا اكف ةتجتت دالهباف ئعب حتبيب الهبا ب ااعلسةع مختصع  ت

 :اةتت إنارب ااعلسع ن  ل متيمل م  أهم إاكاتة: أنواع إستراتيجيات إدارة المعرفة. 2
ادددددددل ئتل  مل ل جةدددددددت دت اسدددددددب يف ق ا دددددددب ااعلسدددددددعم دهددددددد  أ  خدددددددابتدددددددلتبط هددددددد ه ال :اإلسفففففففتراتيجية الترميزيفففففففة .1.2

اددددد هبتنب سةردددددت مددددد  م دالددددد    ددددد  اجتصدددددملع لملوهاسدددددتت ااصدددددملعع لملومل ددددد ج فسدددددب الوملدددددب دااشدددددتري  اج  ةتنيدددددع
 3.ال اترق ااتنيةع اةهب دع يف ااهاسع

ئ عبدددا  خدددل هددد ه اجادددكاتةاةع تع ودددب  ملددد  ااعلسدددع الصدددلحيعم ئ صدددهبرت معلسدددع قةتادددةع رمسةدددعم قتئملدددع لمل صدددل  
دتعوةوردددت  ملددد  مجةددد  العدددتممل  مددد  أجدددل  مد  ددد  حت يملردددت ئسدددر لع إىل ق ا دددب البةتندددتت مدالقةدددتم دالملقدددل دال قتادددم

 5:ه ه اجاكاتةاةع تع وب  مل  (Earl,2001)دفسب4.اجط    ملةرت دت دةهبرت يف أ وتد ااهاسع ااد ملهبع
 (ئملتء مس  ن تت ااعلسع)المليم  
 (تو يل اا دباس العوملةتت ال  تب م ااعلسع م  خ د اكا هبتنب م  ال اترق ااتنيةع)العوملةع  
إنارب اامل ةع الهب ليع دئلاءات اكخكا  دالع متت ال اتريع  
 (تعب الاتم يف ال ملتساتو يل القبرات ااعلسةع ال  )اكاكاتةاةع. 

                                                           
1
 . Buck Jean Yves, le management des connaissance :mettre en œuvre un projet de knowledge 

management (Paris :Edition d’organization,2000)P.36. 
 .99.لةث  بب ا  القرة يم ملج  اتئقم ص. 2

3
. Hansen Morten T ; Nohria Nitin ; Tierney Thomas, Quelle est votre stratégie  de savoir le management du 

savoir en pratique, Haravard business review (Paris :Edition d’organisation,2003) P.121.  
  .666.ص( 6559إثلاء لململشل دال   ي م :  وتن.) 6م الوبعع إستراتيجيات اإلدارة المعرفية في منظمات األعمالفس   ا ن فس م . 4

5
 .william R. King,knowledge Management and Organization Learning, (Springer Science+Business Media, LLC 

2009) p.9, http://www.uky.edu/~gmswan3/575/KM_and_OL.pdf  

http://www.uky.edu/~gmswan3/575/KM_and_OL.pdf
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ل دت ت د ن ف اريدع  متل م  مل  ااعلسع الضوملةع الريا قتئملع لملكمةم القةتاد  د دا اللمسةدع :إستراتيجية الشخصنة .2.2
تهبت ملةدددع يف   قدددتت السدددلان دجردددت ل جدددهم دهددد   دددا قتئملدددع لمل صدددل دالملقدددل دال عملدددةم دال دددبريبم دإ دددت قتئملدددع لملددد عملم 

دال شترا يف العول دالهبليق داخلرببم ك ي م تبتند هد ه ااعلسدع ئد  العدتممل  إك  مئتا فيع اابتحلب دااعتيشع ااشك ع
 1.دتقب  اكا شترات دجملستت العصل ال هين داةتدرب م  الخلي  م   هل ااش  تم  خ د العول ااوت

أي أن هدددددددد ه اجاددددددددكاتةاةع تددددددددلتبط ئتلشدددددددددص الدددددددد ي يو رهددددددددتم دجتددددددددلت ااشددددددددتر ع سةرددددددددت  ددددددددرب اجتصددددددددتد  
اابتحددددددل ئدددددد  السددددددلان ندن إلريددددددتء ندر اه ااددددددةب  دددددد ندات مسددددددت بب لألسددددددلان ل  صددددددةل ااعلسددددددع دلددددددةا مدددددد  أجددددددل 

 .مب  مل  اه ار ئ  السلان  دلةا اا ني  تت ااعلسةع اا ج نب يف الق ا بتم مل   خم 
هدد ا الملدد   مدد  اجاددكاتةاةتت توبددق يف ااهاسددتت الدد  تع وددب يف نشددتطرت  ملدد  اهددبمم تبمل رددت الشددل تت    

يدددبب مددد  خددد د اجا شدددتريع مادددل مدددت ةملمي داو  دددع ئ ادددو  اجا شدددتريعم لن السدددلان الددد ي  ي  سدددب ن معلسدددع جب
نرااددع فتلددع اا شددتريع ز ملهبددع ك يسدد وع ن تلمةددم معددلس رمم ئددل حي هبيدد ن  ددت دك ي دد سل اددتد ل ددبادهلت إك يف فددتكت 

 2:ه ه اجاكاتةاةع تع وب  مل  (Earl,2001)دفسب  .العول ااوت   أد ااملتقشتت
 رام خلايط ااعلسع دت  ي  حب تت تسرل اكتصتد ئ  السلان 
 ت سا ئلامجGroup Wear  دمجت تت ااوتراع 
  ال ملشدددددد ع اكج وت ةددددددع   اددددددةملع خلملددددددق دتبددددددتند ااعلسددددددع مدددددد  خدددددد د تدددددد سا المددددددت   دالندات ااسددددددت بب  ملدددددد

 .الملقتم ئ  السلان
تل ددم  ملدد  تملبةددع فتجددع  إاددكاتةاةع جتنددب الوملددب :مقابففل إسففتراتيجيات العففر  إسففتراتيجيات جانففب الطلففب .3.2

ه ق  اجئبا  دالد عملمم دحتسد  إىل معلسع جبيببم دا م ه ه اجاكاتةاع ئآلةتت ت لةب دخملق ااعلسع ئتل  ج  ااهاسع 
م إادكاتةاةع الهبا ب ئ  ااعلسع دالهبعل أي ئ  مت نعلسده دمدت نهبعملده دهد  تصدملع لملوهاسدتت الصدملت ةعم يف فد  تل  د

 3.  تصملع لملوهاستت اجا شتريعجتنب العلى  مل   لةتت ااشتر ع يف ااعلسع دنشلهت ده
ندد    مدد   Zack سقددب   6888يف  ددتس  4:إسففتراتيجية المعرفففة القائمففة علففى المحافظففة والقائمففة علففى المبففادرة.4.2

اهاسددتت الدد  ت دد ن أ اددل ت جددب يف ام دالدد  إاددكاتةاةع ااعلسددع القتيوددع  ملدد  اةتسيددع: إاددكاتةاةع إنارب ااعلسددع مهددت
جندبهت يف ااهاسدتت الدد   م دالد إادكاتةاةع إنارب ااعلسدع القتيودع  ملد  اابدتنربد لملوعلسدع الباخملةدعم  تدت دةهبد إاد ري ك

 .ت  ن أ ال إئبا ت يف حتبي إ  شتف ااعلسع اخلترجةع داهص د  ملةرت
ك   دددد  أن تدددد م مددد  ندن ملجعةددددع مصددددبرهت ااملتسسدددد م د ملدددد  هدددد ا  Zackب إادددكاجتةع إنارب ااعلسددددع فسدددد 

 .ل ئ   ت مهاستت أ ال إقبامت دمبتنربتصمل   مجنب أن ااهاستت ال  ت ريا سةرت ااعلسع ئ تاب م ستر ع الاتم

                                                           
 .611.  ان  وب الميتناتم ملج  اتئقم ص.  1

2
.William R. King,knowledge Management and Organization Learning, op cit.p.9 

 .655.ص( 6550اامليوع العلئةع لمل ملوةع اجناريعم : القتهلب) مالمعرفة إدارةص ا البي  ال بةس م .  3
4
. Michael Zack, "Developing  knowledge review strategy" ,California  management, vol 41,no 3. Spring,1999, 

P.145. 
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ن ااهاسددتت حت ددتج إىل إاددكاتةاةع ختصددع ل ودد يل ااعلسددع دتملوة رددتم مبملةددع  ملدد  ئددلامج دأخددا   دد  القدد د أ 
تلاددةخ  دهدد ا ي وملددب مملرددت منشددو رت ااد ملهبددعيف أم دت دةهبرددت دمبدتنرات ممليوددع جادد اوتر القددبرات الهب ليددع دااعلسةددع

ئملدتء هة دل إنارب ااعلسدع دتو يلهدتم دحتبيدب ال  مل ل جةددت اجئدبا  داكئ  دترم ثقتسدع  تلادةخ ثقتس ردت ال مليةوةدع ااعلسةدع د 
 .ده ا مت امل ول  إلةه يف ااب ث اا ايل. ال  تس دبمرت

 متطلبات إدارة املعرفة: رابعاملبحث ال

إنارب ااعلسع يف سلاوم ئل تعول يف إطتر ئة ع تمليةوةع ت ضو  العبيدب مد  اا ريداات دالعملتصدلم دقدب ك تعول  
اخ ملددل البددتفا ن دااهب ددلدن يف اددتد إنارب ااعلسددع فدد د م وملبددتت هدد ه الخددابم إك أ ددت يف العودد س تشددول او  ددع 

ه ه العملتصل ت هبت ل سةوت ئةملرت دتدهثل ئتججيدتق أد م  العملتصل الاتاةع ال اجب ت اسلهت  ملب توبةق إنارب ااعلسعم د 
السملب  مل   وملةتت إنارب ااعلسعم ععم قب ت د ن مسدتنبب جنارب ااعلسدع عدت حيقدق سعتلةدع تمليةوةدع أد الع دام دلد ا 

دالددك مدد  خدد د ااوتلددب  ادد ف نقدد س مدد  خدد د هدد ا ااب ددث ئ سددملةط الضدد ء  ملدد  أهددم مق مددتت إنارب ااعلسددعم
 : ال تلةع

 ؛الهيكل التنظيمي: المطلب األول
 الثقافة التنظيمية؛: المطلب الثاني
 التكنولوجيا؛: المطلب الثالث
 .الموارد البشرية: المطلب الرابع

 .دالش ل أننته ي نيع أهم العملتصل ال اجب ت ساهت لملاتا  وملةتت إنارب ااعلسع
 متطلبات إدارة المعرفة :(2 -1) الشكل رقم

 
 
 

 
 م  إ بان البتفاع :المصدر

التنظيمي الهيكل  

 تقليل املستويات الهرمية

 الالمركزية

التنظيم لفرق العملتبني   

ء وحدة إدارية إلدارة املعرفةإنشا  

 الثقافة

 التنظيمية

املتبادلةالثقة   

 التشارك املعرفي

بث الوعي بأهمية 

 إدارة املعرفة

 التكنولوجيا

تقنيات التشارك 

 باملعرفة

الشبكات الداخلية 

 والخارجية

 قاعدة البيانات

البشرية املوارد  

 القيادة 

 ألافراد

فرق العمل وجماعات 

 املمارسة

املعرفةمتطلبات إدارة   
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 الهيكل التنظيمي: املطلب ألاول 

 اه وددددددتس ااهب ددددددلي  داجناريدددددد م الددددددك لندددددده يعددددددب   ددددددل لقددددددب حددددددريل دك يددددددماد م نيدددددد   اهلة ددددددل ال مليةودددددد   
 ل  نددددده م ريددددداا ريةسدددددةت دادددددةملع فة يدددددع اسدددددت بب ااهاسدددددتت يف إجندددددت  أ وتهلدددددت دحتقةدددددق أهدددددباسرت ئ هبدددددتءب دست ملةدددددعم

 .يهثل ق  العبيب م  اا رياات داا انب ال مليةوةع لي مهاسع
 :أبعاد الهيكل التنظيمي: أوال

اهلة ددل ال مليةودد  هدد  العوملةددع الدد  ع جبرددت يدد م حتبيددب ال وددتد دتقسددةورتم دت نيددةع ااسددهدلةتت دتهبدد يف 
  1. ملع لريلى إجنت  الهبافالسملوعم دإنشتء الع قتت ئ  العتممل  ال  مت ملرم م  العول معت ئ قص   هبتءب  

دددددددقددددددب تل   م اه وددددددتس البددددددتفا   ملدددددد  حتبيددددددب أئعددددددتن اهلة ددددددل ال مليةودددددد م دعددددددبت   ق رددددددت ئدددددد ناء ااهاسددددددع   
د هبتءاددددددت دملدن رددددددت دت ةهبرددددددت د اهددددددت مدددددد  معددددددتيا  جنددددددتا ااهاسددددددتتم د ملدددددد  الددددددل م مدددددد  دجدددددد ن العبيددددددب مدددددد  

 2: ني   البرااع دال  ت وال يفالئعتن إك أنملت ا ف نل م  مل  الئعتن ال  ضبس لملت م
دتعدددددددددين الملووةدددددددددع يف ت نيدددددددددع العودددددددددل يف حددددددددد ل  دددددددددبن دمعدددددددددلدفم ديف حددددددددد ل أنيودددددددددع م   ئدددددددددع  :الرسفففففففففمية. 1

دم عددددددددترف  ملةرددددددددتم  وددددددددت تشددددددددا إىل مددددددددبت ا  وددددددددتن ااهاسددددددددع  ملدددددددد  القدددددددد ان  داججددددددددلاءات اخلتصددددددددع يف نيددددددددبط 
لدددددةا ئتلضدددددلدرب أن ت ددددد ن م   ئدددددع ئدددددل ي هبددددد  دت جةددددده ادددددمل ا الهبدددددلن  دأسعتلددددده أثملدددددتء أناء  وملدددددهم دهددددد ه القددددد ان  

  (نيبوه دالسةولب  ملةه) أن يعةرت العتممل نم دقب اا دبمت ااهاستت اللمسةع ل  قةق معةتريع السمل ا
يقصددددددددب ئتال ميددددددددع نرجددددددددع تل ددددددددم السددددددددملوع داضددددددددتا القددددددددلارات يف يددددددددب جرددددددددعم دفددددددددبب أد  :المررزيففففففففة والالمررزيففففففففة.2

 :حدص مع م ده  ابف إىل
 ال ملسةق ئ  أنشوع ااهاسع االتبوع ئتاكاتةاةتات تسرةل  وملةع 
 تسوع ئسل ع اضتا القلارات يف دقت ال متت 
تعول  مل  ت اسق القلارات م  الهباف العتمع لملوهاسع. 

ت سهبدددف يف عددم ئ هبددد يف السددملوع لملوسدد  يتت ال دةهبةددع الدددبنةت يف اهلة ددل ال مليةودد م   دديف فدد  ال مل ميددع ت  
  ا بادلددعم دهدد ا يسددوع هلددم ئ دهبددةف ال قددت الدد  س كضددتا القددلارات اجاددكاتةاةعم  وددت أ ددت تعددم  فاددم ااعمل مددتت ا

 .ملدنع ااهاسع دئتل تيل ضهبةف ت تلةل البادقلاطةع
القددددد ب يف متةدددددم النشدددددوع  ددددد  ئعضدددددرت الدددددبعفم دتهبصدددددةملرت يف دفدددددبات تمليةوةدددددع ز ملهبدددددع  ديقصدددددب ئددددده :التعقيفففففد.3

د ةددددددددمبم دتشددددددددا نرجددددددددع ال عقةددددددددب إىل نرجددددددددع  دددددددد  ااهاسددددددددتت دت اددددددددعرتم مدددددددد  خدددددددد د  يددددددددتنب  ددددددددبن ال فددددددددبات 
ال مليةوةدددددددع دااسددددددد  يتت اجناريدددددددع الددددددد  تدددددددهني ئدددددددبدرهت إىل  يدددددددتنب فادددددددم اهلة دددددددل ال مليةوددددددد م دهددددددد ا يدددددددهني إىل 

 .لسملوع ال ي متل م  خ له مجة  اكتصتكت م  دإىل اجنارب العملةتط د خط ا

                                                           
 .81.ص( 6551نار صهبتء لململشل دال   ي م:  وتن)م المعاصرةأسس اإلدارة رحب  مصوهب   ملةتنم . 1
جتمعع  وب : اامايل)م 61 م العبنمجلة أبحاث اقتصادية وإداريةم "داهلة ل ال مليةو  اجاكاتةاةعاا اءمع ئ  "مملص ري إهلتس  مملص ري  وتدم . 2

 .069م 061.ص.ص( 6561خةضل ئبس لبم 
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يعددب اهلة ددل ال مليةودد  مدد  اا وملبددتت الاتاددةع لملاددتا أي  وددلم اددت حي  يدده مدد  مهبددلنات تعودد  اهليددع يف   
لدندع العولم حتبيب اكل مامتتم دإط   اجئبا تت ال تمملدع لدبت ااد دهب م ختصدع إاا اتصدل اهلة دل ال مليةود  ئتا

 1.رل ان قتهلت م  خ د قمل ات اكتصتد ج تنب اا دبامرتس  ال  تضو  ال   م يف اهص د  مل  ااعترف دت  
 :خطوات تنفيذ مبادرة إدارة املعرفة في املؤسسات:ثانيا

 : يمل  ت سا مت تملهبة  إنارب ااعلسع يف ااهاستتي وملب جنتا 
 أحدددددتر العبيدددددب مددددد  ااهب دددددلدن دااوتراددددد ن  ملددددد  أن   :يتسفففففم بالالمررزيفففففة العمفففففل علفففففى خلفففففق تنظفففففيم مصففففففوفي.1

اهلة دددددل ال مليةوددددد  القدددددتيم دإ دددددتنب ت ةةهبددددده عدددددت سدددددبس إنارب ااعلسدددددعم ت وادددددل يف حتملةدددددل  أدىل خوددددد ات تملهبةددددد  مبدددددتنرب
ال مليددددددةم اابيددددددبم سملودددددد اج اهلة ددددددل البادقلاطدددددد  أصددددددبع يعددددددب أناب  ددددددا سعتلددددددع يف م اجرددددددع ال  ددددددبيتت اللاهملددددددعم 
لن هدددد ا الملدددد   مدددد  ال مليددددةم سددددبس البة ددددتت الاتئ ددددع نسددددبةتم يف فدددد  قدددد  الةدددد س نعددددة  يف ئة ددددع أ اددددل نيملتمة ةددددعم 

 .حت تج إىل قمل ات اتصتد  اةهبع تست ب  مل  ان شتر ااعلسع
فةملودددددددت دصدددددددل اهلةت دددددددل ال مليةوةدددددددع البادقلاطةدددددددع ئ  دددددددت أناب ك  (terr,2000)دلقدددددددب أ دددددددب  هددددددد ا الودددددددلا 

 2.ندن تمليةورت أد تسرةل ان قتهلت  ت ت سل ااملتخ اا يم لكا م ااعلسعت لب اجئبا م ل   
إان إنارب ااعلسددددددع ئوليقددددددع سعتلددددددع حت ددددددتج إىل ت دددددد ي  دفددددددبات  وددددددل م شددددددتئ ع ت سددددددم ئتل مل ميددددددع ددجدددددد ن 

 .ب دال  ثام ده ا ي وملب  يتنب مت   العتممل  يف ااهاسعإنارب ا م دمتترم القةتن
إن إنشتء دفبب إناريع تعم ئإنارب ااعلسع ت ج ه جبيب ئتلملسبع لمل ادا مد  : إنشاء وحدة متخصصة إلدارة المعرفة .2

ااهاسددددتتم مدددد  العملددددم أن  تراددددتت إنارب ااعلسددددع ت جددددب ئشدددد ل م هبددددتدت مدددد  مهاسددددع لخددددلتم دمدددد  ئددددلد  أمهةددددع 
 .اكا هبتنب م  ااعلسع الضوملةع لملعتممل م ئبت أمهةع إنشتء دفبب إناريع مس قملع جنارب ااعلسع

إان تبدددددددددين ئلندددددددددتمج إنارب ااعلسدددددددددع  ودددددددددملرج إناري جبيدددددددددب ناخدددددددددل ااهاسدددددددددع حي دددددددددتج إىل إنشدددددددددتء دفدددددددددبات 
ةدددددددتت  ودددددددلم ععدددددددم نايدددددددلب م دصصدددددددع أد أقسدددددددتس معةملدددددددعم مرو ردددددددت الاتادددددددةع إنارب ااعلسدددددددع فدددددددىت ت  هبدددددددل ئعومل

خملددددقم ضددددمي  دت  يدددد م توبةددددق ااعلسددددع دالددددك  دددد  طليدددددق او  ددددع مدددد  اادددد دهب  هددددبسرم ن ددددم  وملةددددتت ااعلسدددددعم 
  3.   طليق جتوة  أسضل ااوتراتت ئملتء مس  ن تت ااعلسعم ددني  خلايط تسرل ال ص د إلةرت

أصددددددددب ت ااعلسددددددددع يف ال قددددددددت اهددددددددتيل تشدددددددد ل مدددددددد رنا هتمددددددددت مدددددددد  م جدددددددد نات ااهاسددددددددعم فةددددددددث يع قددددددددب 
Stewart   ئ نددددده ك   ددددد  أن تدددددبار ااعلسددددددع ندن مدددددبيل معلسدددددعم دجيدددددب أن ي دددددد ن هملدددددتا جردددددع أد حدددددددص

  4.م هبلو مسهدد    إنارب ااعلسع

                                                           
  .90.اتئقم صاخلمل ف اامل تديم ملج   إئلاهةم. 1

2
 .Paul Michelle Purcidonio ; Antonio Carlos de Fransisco ;Antonella Carvalho de Oliveira, Compatible 

Organizational  with knowledge management, research paper ( Brasil,2006) p.5.  
 Arab، "البملةع ال   ةع جنارب ااعلسع  مل  حتقةق ست ملةع الناء يف اامليوتت الرننةعأثل ت اسل "نتصل  وب اع ن االانات  أمحب إمست ةل ااعتعم .  3

Economic and Business journal9 ،مت اجط    ملةه م  خ د اا ق ، 02.ص : ac.els-cdn.com  

م "أثل أئعتن اهلة ل ال مليةو  يف ئملتء ااعلسع ال مليةوةعم نرااع مةبانةع يف ااس شهبةتت الرننةع اخلتصع"فل   حت ل جتر ا  اخلشتيلم  فس   و ن.  4
 .605.ص( 6551جتمعع المرقتءم : الرنن) .6م العبن 9م ادملب قاء للبحوث والدراساتر مجلة الز 
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 1:دمت جتبر اجحترب إلةه أن مبيل إنارب ااعلسع جيب أن يق س ئتارتس ال تلةع
 حتبيب المل اقص يف اجم تنةتت دالناء  -
 ةا الناء حتبيب الس تر اابيبب دمقتي -
 حتبيب اف ةتجتت أجماء ااهاسع ااد ملهبع  -
 تصملةل اا ارن البشليع دت مل ل جةت ااعمل متت دالم اد دفس  تمليةورت  -
 ال   ب أن البملةع ال   ةع ل  مل ل جةت ااعمل متت تب م خملق ااعلسع دال شترا سةرت دتملهبة هت  -
 ت خملق البة ع ااملتابع لملشل ااعلسع دال شترا سةر -
 ال عتدن م  الشدصةتت الليةسع يف ااهاسع  -
  لى المل تيج اا  صل إلةرت داكف هبتد ئتلملاتا  -
 ئملتء قت بب ن م  مل  مجة  ااس  يتت ااعلسةع  -
 . تو يل ااكاتةاةتت دمباخل دأندات جبيبب -

 د ه الخدداب او  دع مدد   ي وملدب تبددين ئلندتمج إنارب ااعلسددع دجد ن مجت ددتت  ترادعم ديقصددب :جماعفات الممارسففة.3
الحدتص ال ي  يشك  ن يف مصمل ع أد مرملع معةملعم دت و ر ه ه ادو  دع ئصد رب طبةعةدع ئسدبب الهبتيدبب ااشدك ع 
لأل ضددتء يف اددتد معدد م  وددت   دد  أن تملشدد  خصةصددت ك  سددتق ااعلسددع اا عملقددع عاددتد معدد م مدد  خدد د  وملةددع 

 2.هبليق ن ةاع تعملورم م  ئعضرم البعفتبتند ااعترف داخلربات ئ  أ ضتء ال
 :أشكال الهياكل التنظيمية املالئمة إلدارة املعرفة: ثالثا

 3:حت تج إنارب ااعلسع لح تد جبيبب لملرةت ل ال مليةوةع ت  ن أ ال م يوع ن جمهت يف الملقتط ال تلةع
اجحدددددلاف سةددددده  بددددداا جدددددبام هددددد ا الملددددد   مددددد  اهلة دددددل ال مليةوددددد  ي ددددد ن سةددددده نودددددت  :الهيكفففففل األفقفففففي المتسفففففع. 1

دالدامدددددل ك تددددد حل مددددد  الدددددليةا إىل ااسددددد  ت الددددد ي يقددددد  أادددددهبملهم دهملدددددت السدددددملوع اال ميدددددع تصدددددبع مملبعدددددت لملوعمل مدددددتت 
 .دمملس ق ل تصتكتم أد مس شتر ي م الملا ء إلةه م  أجل اكا شترب داكطو ملتن  مل  اا العول

 ملهبددع هلددت مجةعددت نهبددا نرجددع المهةددعم دنهبددا ااسدد  ت اهلة ددل الشددب    بددترب  دد  دفددبات ز :الهيكففل الشففبكي. 2
ال دةهب م دل ل خربته اا وةمبم ت بتند اكتصتد اابتحل م  ئعضرت البعف دتسد وة  ال شدترا هدل ااشدت ل مجت ةدتم 
طبقت لمل   ااش ملع داخلربات ااومل ئع هملردتم أي أن ال فدبات تعودل يف ااد ق د تدتس ديلت دم ندر اال دم  ملد  جتوةد  

اعمل متت دنقملرت م  دإىل ال فباتم سر  ك ي لب ااعمل متت ئملهبسهم الك لن ااعلسدع مل دمب يف ال فدبات دتسد وة  ا
       .اكتصتد ئعضرت البعف مبتحلب دل ملرت ت و   ئتكا ق لةع

                                                           
 .15.ص( اامايل) .6م العبن 68ادملب   RISTاإلعالم العلمي والتقنيمجلة اهومب مملام داق  تهبعةل إنارب ااعلسع يف اا  بتت ااتمعةعم .  1
2
 .610.ملج  اتئقم ص فس   و ن فل   حت ل جتر ا  اخلشتيلم . 

3
م اهدع ال  ةدتت لدتنارب القةدتنب اجئبا ةدع يف : درقدع مقبمدع يف اادهمتل العدل  الادتع يف اجنارب "ااهبرد س داادباخل المليليدع: إنارب ااعلسدع "فس  العمل اعم .  

:  ملةددددددددددددددددددددددددده يف اا قددددددددددددددددددددددددد  ال دددددددددددددددددددددددددتيل اجطددددددددددددددددددددددددد  مت  .061.صم(6556القدددددددددددددددددددددددددتهلبم اامليودددددددددددددددددددددددددع العلئةدددددددددددددددددددددددددع لمل ملوةدددددددددددددددددددددددددع اجناريدددددددددددددددددددددددددعم )العلئةدددددددددددددددددددددددددعم 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN006095.pdf     60/59/6561ي س. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN006095.pdf
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رأم ديدد م المليدددل سةرددت إىل العوةددل ئت  بدددتره أهددم حدددص دتصددبع نقودددع اكل قددتء معدده  ملددد   :الهيارففل المعكوسففة. 3
 .ااهاسعم دتسع  ااهاسع إىل مستنبته دت سا اف ةتجتته  مل    ا الش ل البادقلاط 

ديددددددلت او  ددددددع مدددددد  اار ودددددد  ئددددددتل مليةم ئدددددد ن هملددددددتا ج انددددددب  بيددددددبب يف اهلة ددددددل ال مليةودددددد  اات   قددددددع 
 1:ئإنارب ااعلسع أمهرت

ردمم د  قدتت ال بعةدع ال قملةبيدع الد  اد  دالد ي يشدا إىل الحددتص الد ي  جيدب أن ي هبت دل الهبدلن معاهلة دل اللأ -
تدددهثل يف مسدددتر تدددبسق ااعمل مدددتت ديف مشدددتر ع ااعلسدددعم إا تسدددوع ال مل ميدددع أد جعدددل اهلةت دددل مسدددو ع الددد  ت سدددملب 
مسهدلةتت أ رب لملهبدلنم د يدتنب  دبن السدلان الد ي  يقد نهم ريدةا دافدب يدهني إىل تقتادم ااعلسدع يف ااوت دع ال درب 

 .ميعيف ااهاسع ال مل 
م ل دد  الهددم مدد  الددك هدد  نرجددع ااهاسددع إىل أ وددتد تسددملب لألسددلان كئددب مدد  تقسددةم دجتميددع أنشددوع: ال دصددص -

ال دصصم س ملوت  ان ال دصص تصبع مرتس دداجبتت الهبلن  بدنبم ديلت ااهب لدن أن ال دصص العدتيل حيدب مد  
اج وت ةددددع م  ددددلرب دم اهبددددع ئدددد  السددددلان تهبت ددددل الهبددددلن مدددد  ا خددددلي م  وددددت أندددده ك ي ددددةع إنشددددتء ردائددددط دتهبددددت  ت 

 .دااوت تتم د ل ه ه العملتصل تعب م وملبتت أاتاةع لبملتء ااعلسع دتو يل اجئبا تت
أمهةددع جتوةدد  ال وددتد  ملدد  أاددتم سليددق يف ئملددتء ااعلسددعم لندده ي ددةع لملعددتممل  يف ضصصددتت ز ملهبددع الملقددتء دالملقددتم  -

  دجرت ل جهم دالعول معت كجنت  مرتس معةملع
اللمسةع  ملودت  انت اللمسةدع أصدبع العودل أ ادل ردتةملةدع دمجد ن داخنهبدف مسد  ت العودل الد هين دااد ري د القدبرات  -

ال هملةدددعم  ودددت أن حتدددب مددد  سدددلص ال  اصدددل دال هبت دددل دااملتقشدددتت داهددد ار مددد  ا خدددلي م دهددد ا  ملددده ك يعدددم  ااعلسدددع 
 ال مليةوةع 

 ع ااسددد  يتت الدددبنةت دسدددلص مسدددتمهع السدددلان يف اضدددتا القدددلاراتم  ودددت اال ميدددع المايدددبب حتدددب مددد  مشدددتر : ال مل ميدددع -
تضدددعل سدددلص ال هبت دددل داهددد ار دمددد  ع ت ضدددتءد سدددلص مشدددتر عم تقتادددم دنقدددل ااعلسدددعم د ملددد  هددد ا الادددتم   ددد  

 :تب ةم إنارب ااعلسع م  خ د اكا هبتنب م  ممايت ال مل ميع ال  ت وال يف
نرجدددددددع  تلةدددددددع مددددددد  اللنيدددددددت لدددددددبت العدددددددتممل  مددددددد  خددددددد د السدددددددوتا هلدددددددم ئتاشدددددددتر ع يف  وملةدددددددتت صدددددددمل   حتقةدددددددق

 القلار 
 السددددددددل ع يف إجنددددددددت  ال وددددددددتد دفددددددددل ااشدددددددد  ت ناخددددددددل ال مليددددددددةم اجناري لقصددددددددل اخلودددددددد ات الدددددددد  متددددددددل  ددددددددت

 إجلاءات اا اسقع  مل  ال وتد 
يعددددتي  ااشددددد ملع سرددددد  القددددبر مددددد  اادددددبيل  م ددددد  القدددددلار إاا  دددددتن م لنالقددددبرب  ملددددد  اضددددتا القدددددلارات السضدددددل

 ال ي قب ك يعلف تهبتصةملرت 
 درددددد ر الس ددددددتر اابيددددددبب داهملدددددد د ااب  دددددلبم ن ةاددددددع  يددددددتنب محددددددتم العدددددتممل  يف ااسدددددد  يتت اجناريددددددع ااد ملهبددددددع

در بددددد رم يف فدددددل ااشدددددت ل الددددد  تددددد اجررمم  ودددددت أن ال مل ميدددددع تعوددددد  ادددددتك ل اددددد هبتنب مددددد  خدددددربات دجتدددددترق 

                                                           
1
 .619م 611.ص.ملج  اتئقم ص فس   و ن فل   حت ل جتر ا  اخلشتيلم.  
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م دحت يددددددددل معددددددددلس رم الضددددددددوملةع إىل معلسددددددددع صددددددددلحيعم دالددددددددك مدددددددد  خدددددددد د مشددددددددتر ع العددددددددتممل  يف اضددددددددتا العددددددددتممل 
القدددددلارات د وملةدددددع ال دودددددةطم  دددددت جيعدددددل هملدددددتا سدددددلص  بددددداب لدددددب م ت لةدددددب ااعلسدددددع مددددد  مصدددددتنرهت ااد ملهبدددددع دئدددددث 

 .ااهاسع ليب ااستسع ئ  العتممل  دقةتنبردا ال عتدن ئ  العتممل  دتق
ب اهلة ل ال مليةو  ندرا هتمدت يف تهبعةدل إنارب ااعلسدعم جيدب أن سدبس العودل يف حد ل سليدقم د ملةه س ىت يملع

ديقملل م  ال سملسل اهللم  إىل أنن فب    م  ودت جيدب أن يقد س ئ   يد  مسدهدلةتت داادعع  ملد  القسدتس اجناريدع 
 . م  خ د ا  وتنهت  مل  نيم ا ةع تضو  ت لةب دت  ي  ااعلسع ئوليقع اليعع

 الثقافة التنظيمية: ملطلب الثانيا

يعددددددددب م نيدددددددد   الاقتسددددددددع ال مليةوةددددددددع مدددددددد  اا نيدددددددد  تت ااروددددددددع داهبياددددددددعم الدددددددد  فيةددددددددت ئته وددددددددتس الهب ددددددددل 
اجناري دال مليةودددددددد م    ددددددددت تشدددددددد ل إفددددددددبت اا  نددددددددتت  ددددددددا ااملو اددددددددع اشددددددددت لم داددددددددمل  ةتت اارددددددددتت اات 

 .الع قع ئتاهاسع سض     ت ني رت ندرا فة يت دئتر ا سةرت
 :مفهوم وأهمية الثقافة التنظيمية:أوال

او  دددع ختصدددع مددد  القدددةم دال دددلاف دالق ا دددب السدددمل  ةعم الددد  ي قتمسردددت السدددلان "يقصدددب ئتلاقتسدددع ال مليةوةدددع 
دااوت تت يف ااهاسعم دال  حت م الوليقدع الد  ي هبدت مل ن  دت مد  ئعضدرم الدبعفم دي عدتممل ن  دت مد  ئدتق  السدلان 

ن  قةم ااهاسع تش ل ااع قبات دالس تر االتبوع ئتلن ا  دالهباف ال  ي ع   ملد  أ ضدتء ادي ااصمل عم  وت أ
 1".ااهاسع تبملةرت دمعتيا السمل ا ال  جيب أن ي  مل   ت أ ضتء ااهاسع ل  قةق تملك الهباف

دتملوة ردددددت ناخدددددل او  دددددع مددددد  القدددددةم دااهبدددددتهةم الاتادددددةع الددددد  جيدددددب إجيتنهدددددت "دمدددددملرم مددددد   لسردددددت ئ  دددددت 
او  ددددددتت العوددددددل يف ااهاسددددددعم دتعملةورددددددت لملعددددددتممل  ل  بيددددددب طليقددددددع تهب دددددداهم دإنرا رددددددم دحددددددع رهم جتددددددته ئة ددددددع 

تدددددد حل أمهةددددددع الاقتسددددددع ال مليةوةددددددع  2".العوددددددل الباخملةددددددع داخلترجةددددددعم دحتددددددبن اددددددمل  رم دتددددددهثل يف أنايرددددددم دإن ددددددتجة رم
  3:ع د وملةتات سر  تعول  مل م     ت ق ب اات ت ثا م عبن اا انب يف أنشوع ااهاس

 القةتس ئبدر االحب لألسلان دالنشوع ل  جةه الهب لب داار ن ق  حتقةق أهباف ااهاسع دراتل رت  -
 تعميم ال  تمل الباخمل  ئ  السلان يف ااهاسع م  خ د اكتصتد دالعول معت ئهبت ملةع  -
  .رجةع اات الصملعهاسع دالبة ع اخلتحتقةق ال  ةل ئ  العتممل  يف اا -

دجيدب اا  بد  اسددتر ااهاسدتت البدلةدع ااعتصددلبم ال هبد   يف جتبيددب اللؤيدع لدبت القددتنب دااد دهب  دال ابيددب يف 
داالدندددع يف  ع ت وادددل يف جددد نب الناءم اجئدددبا حتبيدددب السةتادددتتم دا  ملدددت  ثقتسدددع تمليةوةدددع تقددد س  ملددد   دددتدر أاتادددة

يف  3Mئق لددده أن جندددتا الشدددل ع الملي ةدددع  Stewartخبمددع المئددد ن دالعودددل  ملددد  حددد ل سليدددقم ديه دددب هددد ا الودددلا 

                                                           
نار االيخ :الليتى.)6م اامء اإلستراتيجيةاإلدارة  وب اةب أمحب  بب اا عتدم   رست    وب اللست   :حترلم دجتريث ج نمم تلمجع دملاجعع.  1

 .105.ص(6556لململشلم 
 .606.ص( 6555البار ااتمعةعم : اجا ملبريع) دليل التفكير اإلستراتيجي وإعداد الخطة اإلستراتيجيةمصوهب   و ن أئ  ئ لم .  2
م "نرااع توبةقةع يف الشل ع العتمع لصملت ع المجتج دالساامةك ISO 14001ت ثا الاقتسع ال مليةوةع يف تبين نيتس اجنارب البة ةع "يةا نتصل  وبم .  3

 .661 م660. ص.ص( 6566 مالنبتر لملعمل س اكق صتنيع داجناريع: العلا ) .9م العبن 1م ادملب مجلة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية
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تو يل ممل اتت جبيبب معلدسعم مل ي   اببه ال قملةدتت ااسد دبمع يف  وملةدتت ال ود يل ئدل ثقتسدع ااشدتر ع ئتاعلسدعم 
 .ه  لةست تقملةع ئوبةع رت دإ ت تلج  إىل الاقتسع ال مليةوةعسض     أن ال  بيتت ال  ت اجه إنارب ااعلسع 

 :عناصر الثقافة التنظيمية الداعمة إلدارة املعرفة: ثانيا

نيددددددلا اددددددت لملاقتسددددددع ال مليةوةددددددع مدددددد  تدددددد ثا ئددددددتلي المهةددددددع يف  وملةددددددع إنارب ااعلسددددددعم سقددددددب اددددددع  العبيددددددب مدددددد  
مددددددددع الاقتسددددددددع ال مليةوةددددددددع البا وددددددددع دااسددددددددتنبب البددددددددتفا  دااهب ددددددددلي  يف هدددددددد ا ادددددددددتدم إىل حتبيددددددددب خصددددددددتيص دم 

 :جنارب ااعلسع دم  ئ  ه ه اخلصتيص جنب
تعب الاقع مسع أاتاةع يف حتهبةم  وملةع ال شترا ااعدليفم سدتلسلان  ملدبمت ياقد ن : الثقة المتبادلة بين أفراد المؤسسة.1

الددبعف ي دد ن هلددم اكادد عبان دال رةدده ل قددب   ددل مددت هدد  مهبةددب مدد  ااعلسددعم دي  ددبن مسدد  ت الاقددع ا  وددتنا  ئبعضددرم
 مل   وةع ااعلسع اا بسقدع س ملودت  انت الاقدع  انت  وةدع ااعلسدع اا بسقدعم  ودت أن مملدتخ الاقدع يشدا   ملد  اكئ  دتر 

اهاسددتت اللا بددع يف تبددين إنارب ااعلسددع اة ددع اليددلدف دئتل ددتيل  ملدد  ا 1.دااةددل قدد  اادددتطلب ل ودد يل معددترف جبيددبب
اا اتةع لمل وبةقم دالدك ئتل ودتم   امدل  يدتنب الاقدع ئد  العدتممل  مد  ئعضدرم الدبعفم دئد  العدتممل  داجنارب دالدك 

 .م  خ د أنيوع اه اسم دالكقةتت دتشاة  اجنارب العملةت  مل  ئث ردا ااصترفع دالشهبتسةع
يف  قدد د السددلان يف حدد ل معددترف نيددوملةع  ددا  عإن ااددمء ال ددرب مدد  معددترف ااهاسددع زمندد :رفففيالتشففارك المع.2

مرة ملعم ده ا المل   مد  ااعلسدع حي دتج إىل   قدتت إنسدتنةع تهبت ملةدع تشدا   ملد  ال بدتند ااعدليفم دتسدتهم يف تاود  
 .رأم ااتد الهب ليم سعوملةع ت لةب ااعلسع ك تهني إىل ال هب   يف الناء إاا مل ي م مشتر  رت م  ا خلي 

ترا ااعدددددددليف اوددددددد   النشدددددددوع الددددددد  تسدددددددتهم يف نقدددددددل ااعلسدددددددع ئددددددد  السدددددددلان دادو  دددددددتت ديقصدددددددب ئتل شددددددد
دااهاسدددددتتم  ودددددت ي صدددددل ال شدددددترا ااعدددددليف ئ نددددده  وملةدددددع تبدددددتند دتقتادددددم ااعدددددترف ئددددد  او  دددددع مددددد  العدددددتممل  
الددددددد  تدددددددهني إىل خملدددددددق معددددددددترف تمليةوةدددددددع جبيدددددددببم دتعددددددددب  وملةدددددددع ان قدددددددتد ااعلسددددددددع اخلوددددددد ب اهتمسدددددددع يف حتقةددددددددق 

ل شدددددترا ااعدددددليفم سعوملةدددددع إيصدددددتد ااعلسدددددع ااملتادددددبعم يف ال قدددددت ااملتادددددب دئتلشددددد ل ااملتادددددب دال  ملهبدددددع ااملتادددددبعم ا
ااشدددددددتر ع يف ااعلسدددددددع اليدددددددتهلب  ددددددد  طليدددددددق نقملردددددددت ئددددددد  السدددددددلان دااوت دددددددتت ) حيدددددددبر إمدددددددت مددددددد  خددددددد د ال بدددددددتند
لضددددوملةع عدددددت يددددهني إىل خملدددددق مشدددددتر ع دنقددددل ااعلسدددددع ا)أد مدددد  خددددد د ال ملشدددد ع( دااهاسددددتت مددددد  خدددد د اكتصدددددتد

 3:دتيرل أمهةع ال شترا ااعليف عت يقبمه م  س ايب  بيبب ن  ل مملرت2(.معلسع نيوملةع جبيبب
 خملق دت لةب معترف جبيبب تعول  مل  ئملتء مةمب تملتسسةع  -
ئتاهاسددددددع د ددددددبس سقددددددبا ت يف فتلددددددع سقددددددبان ئعددددددف  ندران ااعلسددددددع ئدددددد  مجةدددددد  السددددددلان يضددددددو  اادددددد ولاري رت -

 ال هبتءات 

                                                           
 مجلفففة المثنفففى للعلفففوم اإلداريفففة"عدددليف لدددبت أ ضدددتء اهلة دددع ال بريسدددةعال شدددترا ااندر الاقتسدددع ال مليةوةدددع يف تعميدددم "هملدددتء جتادددم  ودددب العسددد ليم.  1

 .8.ص( 6560 جتمعع ااامم: لعلا ا). 1م العبن 0م ادملب واالقتصادية
مجلفة " ئدتامايل العتصدوع  تد ثا ال شدترا ااعدليف يف تود يل ال هبدتءات ااوت ةدع نراادع مةبانةدع يف حدل ع مةدبيكاس" بدب ااتلدك ج ةدقم ادترب  بةدباتم . 2

 .669.ص( 6561جتمعع قتصبي ملئتا درقملعم : اامايل)  .1 م العبنأداء المؤسسات الجزائرية
3
 .9.ملج  اتئقم ص هملتء جتام  وب العس ليم . 
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  (Know-what)تسدددددددددتهم  وملةدددددددددع ال شدددددددددترا ااعدددددددددليف ئ مديدددددددددب ااهاسدددددددددع ئهبلصدددددددددع ااملتسسدددددددددع عدددددددددتاا تعدددددددددلف -
 .لمل  جه ق  الملو  دال  ا  ااس قبمل  ئإنيتسع قةوع لململشتطتت ال مليةوةع( know- How)د ةل تعلف

تت اات الع قدددددددع يقملدددددددل مددددددد  ال قدددددددت الضدددددددتي  مددددددد   دددددددتدكت اخلوددددددد  احدددددددكاا السدددددددلان ئدددددددتخلربات دااعمل مددددددد -
 دال الئع 
يدددددرب  ندر ال شدددددترا يف فتجدددددع ااهاسدددددع لملقدددددل ااعلسدددددعم دنشدددددلهت دال شدددددترا  دددددت يف ز ملدددددل أقدددددتء ااهاسدددددعم   -

 ودددددددت أن ال هبت دددددددل ئددددددد  اكل كدنةدددددددتت دال قملةدددددددتت دالسدددددددلان لددددددده أثدددددددله اججيدددددددت  اابتحدددددددل يف  يدددددددتنب ست ملةدددددددع ت  يددددددد  
علسددددعم   ددددت حيدددد  م  ملدددد  ااهاسددددع يف هدددد ا ادددددتد إجيددددتن ئة ددددع تمليةوةددددع أسقةددددع ت بدددد  اةتاددددع البددددتق ااهب دددد ام دالدددد ي اا

 .يسوع ئ بسق ااعلسع م  زت  ت إىل  تسع أقتء ااهاسع
دفدددددىت يملعدددددب ال شدددددترا ااعدددددليف ندره ااملددددد ط ئددددده جيدددددب تددددد سا هة دددددل تمليةوددددد  مملتادددددب يسدددددوع أملدددددق ئة دددددع 

ت ااهب  فدددددعم د ددددد ا تددددد سا سدددددل   ودددددل تسددددد نهت الاقدددددع اا بتنلدددددع ئددددد  ال ضدددددتءم ئتجنيدددددتسع  ودددددل تدددددب م اكتصدددددتك
إىل نيدددددددلدرب تدددددددبريب العدددددددتممل   ملددددددد  ااددددددد دباس الندات ااسددددددد دبمع يف نيدددددددم العودددددددل ااعدددددددليفم لريدددددددلى حتسددددددد  

 1:دم  الع امل ال  تعلقل  وملةع ال شترا ااعليف جنب.  وملةع ال شترا ااعليف
 الل بع يف اكف هبت  ئتاعلسع داخل ف م  مشتر  رت ا خلي  لملو تسيع  مل  اا تاب ااتنيع  -
إفادددددددتس السدددددددلان  ددددددد  إحدددددددلاا ا خدددددددلي  عدددددددت   مل ددددددد ن مددددددد  معدددددددترفم فةملودددددددت يشدددددددعلدن ئ نددددددده ك ستيدددددددبب أد  -

 .م تس ب تمل يلهم
  قدددددب ك تملتادددددب ثقتسدددددع ئعدددددف ت ضدددددو  إنارب ااعلسدددددع ئعدددددف اابدددددتنئ الددددد: بفففففث الفففففوعي بأهميفففففة إدارة المعرففففففة. 3

دددددد ت سملددددددق مقتدمددددددع اجتددددددته توبةددددددق إنارب ااعلسددددددع الدددددد  تقدددددد س  ملدددددد  ال شددددددترا يف ااهاسددددددتت اات ال مليددددددةم اهللمدددددد م   
ااعلسدددددددعم دالعودددددددل ااودددددددت   مددددددد  خددددددد د سدددددددل  العودددددددلم تشددددددداة  العدددددددتممل   ملددددددد  طدددددددلا أس دددددددترهم اجئبا ةدددددددع م 

 2:دل سدا ثقتسع ااهاسع لصت، إنارب ااعلسع جيب
 ت  ي  اسكانيتت ف د متهةع ااعلسع دف د ااعلسع دإنارات  -
حتبيب الع قع ئ  ااعلسع الهبلنيع دااعلسع اامليوةعم أي حتبيب الشددص الد ي ي  قد  أن ي د ن متل دت لملوعلسدعم  -

 دم  الشدص ال ي جيب أن يشكا سةرتم دم  الشدص ال ي يس وة  خم ت 
 إجيتن ئة ع لمل هبت ل اكج وت   حتبن  ةهبةع اا دباس ااعلسع يف م اقل ددلدف معةملع  -
 .صةت ع العوملةع ال  ي م م  خ هلت ت لةب ااعلسع دال  قق م  ص  رت دت  يعرت يف مجة  أقتء ااهاسع -

ي ضدددع  دددت ادددبق أن ثقتسدددع ااهاسدددع تع دددرب  ملصدددل أاتاددد  لملادددتا إنارب ااعلسدددعم دي  قدددق الدددك مددد  تشددداة  
السدددلان  ملددد  ال هبت دددل مددد  ئعضدددرم الدددبعفم ال شدددترا ئتلس دددتر داخلدددربات ددجردددتت المليدددلم سريةدددتق ثقتسدددع ااهاسدددع 

 العدتممل  د دبس ال عدتدنم داكف هبدت  ااشاعع  مل  اجئبا  داكئ  ترم يهني إىل در ر أثتر املبةع  تنعباس الاقع ئد 
                                                           

المؤتمر العلمي " م وملبتت مشتر ع ااعلسع دااع قتت ال  ت اجه توبةقتات يف حل تت اكتصتكت" و ن مملص رم  إئلاهةممتجب الوتهل   أمسرتن . 1
 .66.ص( 6558اخلتصعم  جتمعع العمل س ال وبةقةع: الرنن)، الثالث بعنواال التحديات العالمية المعاصرة

 .18م 19. ص.ص( 6550الهملةع لململشل دال   ي م :  وتن)م إدارة المعرفة مدخل نظرمهةام  مل  فات يم  . 2
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د ملد  هد ا . ئتاعلسع د بس الل بع يف تقتمسرتم  ل ه ا م  ح نه  لقملدع مشدلد  إنارب ااعلسدع ديقدل  تيقدت أمدتس جنتفده
ر ئملدتء ااعلسدع دتقتمسردت مد  خد د م دتقدب  ئعدف اججدلاءات الد  ت قدة   Davenport and Prusakالاتم اقكا 

 1:ع تعول  مل  ت ساإجيتن ثقتسع تمليةوة
 أنيوع ف اسم ت تس  الملتم جميةت  مل  أاتم مستمهتام ااعلسةع 
 إ وتء اجنارب العملةت   اجت يف السمل  ةتت ااعلسةع 
 تقةةم القلارات د وملةع صملعرت  مل  أاتم ااعلسع ااس دبمع يف الك 
 ت ل  العتممل  داكف هبتء  م اشتر  رم يف ااعلسع 
  قت لملوبيلي  دالعتممل  لبملتء ااعلسع دتقتمسرت داا دبامرت إتتفع ئعف ال 
تعملةم دتبريب مجة  العتممل   مل  خصتيص داجتتهتت العول القتيم  مل  ااعلسع. 

 املتطلبات التكنولوجية: املطلب الثالث

أفددددددبثت ال  مل ل جةددددددت تريةدددددداات ج هليددددددع يف طبةعددددددع العوددددددل اجنسددددددتع د وددددددل ااهاسددددددتتم الشدددددد ء الدددددد ي 
جعددددل ااهاسددددتت تسددددع  جتهددددبب ل دددد سا البملةددددع ال   ةددددع هلدددد ه ال  مل ل جةددددت الدددد  تضددددو  هلددددت البقددددتء يف دددددل  ددددةط 

 ارن البشدددددليع اددددلي  ال ريددددام دال  اصدددددل مدددد   ةورددددت اخلدددددترج م لددددةا هدددد ا س سدددددب ئددددل تسددددع  جتهدددددبب ل دددد م  اادددد
 . ال  م  خ هلت ي م تشريةل دإنارب ه ه ال قملةتت

داددت  تنددت إنارب ااعلسددع تقدد س  ملدد  اكادد هبتنب مدد  ااعمل مددتت دااعلسددع دت دةهبرددت يف ز ملددل ندد اف  ااهاسددعم 
عم دهد ا سإ ت تل م  مل  او  ع م  ال قملةتت ااد ملهبع يف اكتصتكت دق ا ب البةتندتت دالشدب تت الباخملةدع داخلترجةد

يعددددين أن اهصدددد د  ملدددد  ت مل ل جةددددت ااعمل مددددتت داكتصددددتد اهبياددددع يسددددوع جنارب ااعلسددددع ئتلقةددددتس عد ملددددل  وملةتاددددت 
يف  وملةدتت  (الجردمب دااعدبات دالرباةدتت ااد ملهبدع)ع ال   ةع ل  مل ل جةت ااعمل متت ئسر لعم دالك ئتا ري د البملة

 . ت لةب دتصملةل دضمي  دتبتند ااعلسع
 :إسهامات التكنولوجيا في إدارة املعرفة:أوال

 2: تملعب ت مل ل جةت ااعمل متت داكتصتد يف ااهاسع ندرا هتمت دييرل الك م  خ د الملقتط ال تلةع 
 ااستمهع يف تعميم السةولب  مل  ااعلسع اا ج نب دال  جعملت مملرت  وملةع ارملع داات ت ملهبع أقل  -
 ال  مل ل جةت ئة ع م يوع تست ب يف ت لةب معترف جبيبب دال شترا  ت م  خ د تهبت ل اا ارن البشليع  ت سل -
  (ت لةبم ضمي م ت  ي م توبةق)تبسةط  ل  وملةتت إنارب ااعلسع  -
 ل داتيل اتصتد ئ  ادو  تت اا بت بب جريلاسةت م  خ د درم العول داامل بيتت  س  ت   -
ال  مل ل جةدددددددت العبيدددددددب مدددددددد  اددددددددتكت العملوةدددددددع يف ااهاسدددددددع   ملوةددددددددع ااددددددد ارن البشدددددددليعم إنارب ال ثددددددددتيق ضدددددددبس  -

 ت يب م إنارب ااعلسع اخلم    ...دالبةتنتت
                                                           

في  المجلة األردنية" نرااع توبةقةع يف القوت  ااصليف الرنع -الاقتسع ال مليةوةع دت ثاهت يف ئملتء ااعلسع ال مليةوةع"فس  فل   رحتن الست بم . 1
 .606.ص (6551 ااتمعع الرننةعم: الرنن) .6العبن  م6م ادملب إدارة األعمال

 .80.ص ا البي  ال بةس م ملج  اتئقم ص.  2
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 . ت يسرل اللج   إىل أي معمل مع مومل ئع يف أي دقتإنارب السا ت دتصملةهبرت دضميملرت  لةت     -
 :ال لعمليات إدارة املعرفةدعم تكنولوجيا املعلومات والاتص: ثانيا

 1:تسرل ت مل ل جةت ااعمل متت داكتصتد  وملةتت إنارب ااعلسع د    إئلا  الك م  خ د الملقتط ال تلةع
ت ددددد ن ت مل ل جةدددددت ا  شدددددتف ااعلسدددددع  :تكنولوجيفففففا المعلومفففففات واالتصفففففال المسفففففاعدة ففففففي ارتشفففففاا المعرففففففة.1

تملتسسدددددددةعم إا يددددددد م ا  شدددددددتف ااعلسدددددددع مددددددد  خددددددد د مسددددددد  ن  سعتلدددددددع يف ااهاسدددددددتت الددددددد  تل دددددددب يف خملدددددددق مةدددددددمب 
البةتنددددددددتتم هدددددددد ا الخددددددددا الدددددددد ي حي دددددددد ي  ملدددددددد  او  ددددددددع نيدددددددددوع مدددددددد  أرحددددددددةل البةتنددددددددتت دحت يملرددددددددت دتملقة رددددددددت 

 .دفهبيرت يف ه ا ااس  ن م دالك م  أجل القةتس ئ  ملة ت  مملةع داضتا القلارات الصتيبع
تعدددددرب  ددددد  النيودددددع الددددد  تعودددددل  ملددددد   :توليفففففد المعرففففففة تكنولوجيفففففا المعلومفففففات واالتصفففففال المسفففففاعدة علفففففى.2

ت لةددددددب دائ  ددددددتر معلسددددددع جبيددددددببم  تئ  ددددددتر  وددددددتد ااعلسددددددع املدددددد ج جبيددددددبم دمدددددد  أنيوددددددع ااعلسددددددع ال اددددددل ضصصددددددت 
 :دال  صووت خصةصت ل  لةب ااعلسع ن  ل

 نيددددددم ال صددددددوةم عسددددددت بب اهتادددددد قم حت ددددددتج هدددددد ه النيوددددددع إىل قدددددد ب فتادددددد ئةع مروددددددع مدددددد  أجددددددل اهددددددل -
 السلي  لمللا س البةتنةع داهستئتت ااعقبب الضلدريع لعوتد ااعلسع 

أنيوددددددع ال اقدددددد  اكسكانيدددددد  الدددددد  ت ددددددةع جتلئددددددع ز ملهبددددددع يف ال هبت ددددددل البشددددددلي مدددددد  اهتادددددد ق  ددددددرب ت مل ل جةددددددت  -
  ت  صدددددددل إىل فتادددددددب م وددددددد ربم دتسددددددد دبس هددددددد ه ال وبةقدددددددتت يف دنيددددددد  ال صدددددددتمةم دال صدددددددوةم  ددددددد  ئعدددددددب دالددددددد

 . ستقت جبيبب لملوعلسع اجنستنةع تهب عائ  ترات جبيبب 
متاةدل ااعلسددع يف قت ددبب ااعلسدع يدد حل ئعدب اهصدد د  ملةرددت : تكنولوجيفا المعلومففات المسففاعدة  علفى تخففزين المعرفففة .3

م  اخلرباء دااصتنر ااد ملهبدعم ع تلمج ردت إىل صد ر أد ق ا دبم دحت د ي قت دبب ااعلسدع  ملد  او  دع ااعدترف داخلدربات 
 :اا عملقع عاتد معليف مع  دت سل ال  مل ل جةت أمت   لملدمن ت وال يف

 تسوع لملوهاسع عو  ئةتنتات يف ق ا ب ئةتنتت نيدوع ل سرل ال ص د إلةرت : زت ن البةتنتت -
 تب  أمت   ت اجب ااعلسع د ةهبةع ال ص د إلةرت دإرحتن العتممل  إىل مصتنر ااعلسع ناخملرت : خلايط ااعلسع -
هدد  ق ا ددب ئةتنددتت لندد ا  ختصددع مدد  ااعمل مددتت اسدد دبم  ختصدد  دتعودد  طليقددع : اا  بددتت اكل كدنةددع -

 .أخلت خلمن ااعلسع دمتليلهت ئسر لع ناخل ااهاسع
 :م  أهم ال  مل ل جةت ااس دبمع يف ت  ي  ااعلسع ن  ل: تكنولوجيا المعلومات المساعدة في توزيع المعرفة .4

دتع وددب  ملدد  حددب ع اكنكنددت  مهدد  أ اددل ت مل ل جةددت ااعمل مددتت ان شددترا داادد عوتك ل شددترا ااعلسددع :االنترانفف  -
سد دبس نهبدا هة دل دت   مدت مل ل جةت ال يبم     م  خ هلت ال عتمل م  أن ا  ز ملهبع م  اه ااةب اا  سلب ناخملةت

م دت ود  أمهةدع ااعمل مدتت ئشد ل ال دكدعتسدوع لملعدتممل  يف ااهاسدع ئتكتصدتد معدت دااشدتر ع يف هد  د  ماكنكنت
 ملد  تقملةدل اهتجدع إىل دجد ن نسدخ م عدبنب  serverاكنكانت يف ضهبةف ال  دتلةلم فةدث يعودل ااردت  اخلدتنس 

                                                           
1
:  م مت اجط    ملةه م  خ د اا ق  ال تيل"ت مل ل جةت ااعمل متت داكتصتد  وبخل جنارب ااعلسع"الوةب نادني  محمب ئعمل م .  
 http://www.dspace.univ.biskra.dz  60/59/6561يف ي س 

http://www.dspace.univ.biskra.dz/
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 دئلاةدتت الهبليدق Group Wearم  الربامج   وت أ ت تعول  مل  ت سا ال قتم دتد سل توبةقدتت العودل ااودت   

Team-Wear 

مدد  النيوددع ااسدد دبمع يف ااشددتر ع ااوت ةددعم دهدد   بددترب  دد   وملةددع ئشددليع دتمليةوةددع  Group Wearيعددب 
لملعول يف سليق ئتا دباس ال  مل ل جةدتم دت ود  ستيبتده يف فدل مشد ل البعدب ااريدلايف دالعودل ال  دمامينم دهد ا المليدتس 

 .يس عول داتيل  بب لمل  اصلم  تلربيب اكل كدع داكج وت تت اكل كدنةع
ده  ن تج ل مادج اكنكنت داكنكانتم سر  ح ع انكنت مهب  فدع  ملد  اةدةط اخلدترج م دتسدوع  :ستران ار -

لطددلاف خددترج ااهاسددع ئدد ناء أنشددو رت مدد  ااهاسددع ئشدد ل ال ددكدعم دتددرب  توبةقتاددت يف نيددم ال شددترا يف ق ا ددب 
تت ااتلةع دااصلسةعم ئتجنيتسع أ ت تسدوع البةتنتتم ئ  ملا م الحبتر ال تئعع لمل   مع دحب تت مهاستت اخلبم
 .ئتكتصتد عد ملل اا عتممل  م  ااهاسع دضوةط العول دتسةا اادمدنتت

تعوددل الشدددب ع الباخملةدددع داخلترجةددع  ملددد  ئدددث ااميدددب مدد  ال هبت دددل ال مليةوددد م إا تسددوع ئ ددد سا ااعمل مدددتت ل تسدددع 
العددتممل م مدد  خدد د قت ددبب البةتنددتت دتسددرةل ال صدد د إلةرددتم د دد ا تهبعةددل اكتصددتكت الصددت بب دالملت لددع دالسقةددع 

رتم  وددت تدد س ل داددتيل ف اريددع مدد  خدد د أندات ناخددل ااهاسددعم   ددت يسددل   مدد   وملةددع تبددتند ااعمل مددتت دااددكجت 
ز ملهبدددع  تلربيدددب اجل دددكدعم دتعودددل  ددد لك  ملددد  رئدددط ااهاسدددع ع ةوردددت اخلدددترج  مددد  خددد د اك سدددكانتم الددد ي 

 .يسرل  مل  ااهاسع ال  اصل م  االاجع  دملا م الب ث دااتمعتت دالقوت تت ااد ملهبع
م  أهم المليم ااس دبمع يف توبةق ااعلسع جندب  :ة على تطبيق المعرفةتكنولوجيا المعلومات واالتصال المساعد .5

م دهددد   بدددترب  ددد  نيدددتس خلدددمن اخلدددربات دااعدددترف ااكا ودددعم عدددت ي ضدددومله مددد  تهب دددا دإنراا دادددمل ا الدددمليم اخلبددداب
 رت دحتملةملردددت ندددع ئتادددكجتلملوسدددت بب يف اضدددتا القدددلارات دمعتادددع ااشددد  تم دهددد  يقددد س  ملددد  اخلدددربب ااكا ودددع داادم  

 .لمل  صل إىل اهقتيق االتبوع  ت
أئعددتن البملةددع ال   ةددع ل  مل ل جةددت ااعمل مددتت داكتصددتدم يف اددل ع ال صدد د لملوعمل مددتت مرددتس نسدد وة  تملدددةص 

ااعددترف مدد  مصددتنر اادمنددعم دتدد سا  ددم هتيددل مدد  ااعمل مددتت دئسددر لعم  وددت يعوددل المليددتس  ملدد  جتوةدد  ااعمل مددتت د 
 .د ملع قبرب  مل  اكتصتد م  خ د الص ت دالص رب دال ري يع االتبب دقمل ات ز ملهبعم

 املتطلبات البشرية: املطلب الرابع

يع رب ت سا اا ارن البشليع م  أهم مق متت إنارب ااعلسعم د ملةرت ي  قل جنتا إنارب ااعلسع يف حتقةدق أهدباسرتم 
لملوهاسددددتت اهبياددددعم دطتقددددع  قملةددددع دس ليددددع دلددددةا اددددلن طتقددددع جسددددوتنةع  سددددتا رن البشددددلي يعددددب اللأمسددددتد اهقةقدددد 

 .ملامم د مل  ه ا الاتم     ا  بتره ثلدب قب تملضب إاا مل تس اولل ديب  ل دي  هب   د ضملةعم سر  ي  
نقصب ئتا رن البشلي ال تنر البشلي ال ي يقد س ئ تسدع أ ودتد ااهاسدعم ديعدب مد  أهدم مد ارن ااهاسدع الد  

وةدم دالملادتام هد  القدتنرب  ملد  خملدق و رم دااهاستت ال  تسع  ل  قةق ال   ملةرت يف البقتء داكا ولار دال   ي ع وب  
دتبين  تنرا ئشليتم م وةما دمتهلا دم دصصت م  خد د ال دبريب دال  هةدل ااسد ولي م إا تسدت ب ئدلامج تملوةدع ااد ارن 

علسدددعم ديملعدددب القتيدددب هملدددت ندرا هتمدددت يف ئملدددتء دااددد ولار البشدددليع ئشددد ل ممل ددد   يف توبةدددق  وملةدددتت دأنيودددع إنارب اا
ا ف نقد س مد  خد د هد ا ااوملدب ت نيدةع تد ثا  دل  ملصدل ل ا ااهاسع عت سةرت م  أسلان دمجت تت دسل  العول د 
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مدد  هدد ه العملتصددل يف تهبعةددل إنارب ااعلسددعم ديدد م الددك مدد  خدد د تدد سا البة ددع اا اتةددع دإجيددتن الوددل  ال هبةملددع ل هباددا 
 .وتقتت اجئبا ةع ال تمملع يف  ق د العتممل م ل ا هبتنب م  معترسرم دخرباام يف حتقةق أهباف ااهاسعال

 :دور القيادة في تفعيل إدارة املعرفة: أوال

تعدب القةدتنب اجناريددع أفدب أهدم الع امددل البا ودع ل وبةدق  دد اج إنارب ااعلسدعم ختصدع مدد  ال ود رات البة ةدع الدد  
ال ودددتد يف دق ملدددت اهدددتيلم الشددد ء الددد ي نسددد  ئتاهاسدددتت يف ال كيدددتت اا  دددبب الملي ةدددع ديف أدرئدددت يعةشدددرت  دددةط 

 .لة  ىل مسهدلةع إنارب ااعلسع يف ه ه ااهاستت Knowledge Leader ئتا  بار مت يسو  ئقتيب ااعلسع
أن قتيب ااعلسدع يملعدب ندرا يد ا ي مدبيل ااعمل مدتت أد مدبيل ااد ارن البشدليعم  جتبر اجحترب إىل 1:مهام قائد المعرفة.1

 :ده  ي  هبل ئتارتس ال تلةع
الدددددددبست   ددددددد  ااعلسدددددددع دال بشدددددددا  دددددددت يف ددددددددل اا ريددددددداات اا عملقدددددددع ئتلاقتسدددددددع ال مليةوةدددددددعم دادددددددمل  ةتت السدددددددلان  -

  اا عملقع ئتاعلسعم دال  ت وملب نست ت ق يت دمس بامت    ااعلسع
تصددددددددوةم دتملهبةدددددددد  البملةددددددددع ال   ةددددددددع لملوعلسددددددددع دملاقب رددددددددتم عددددددددت يف الددددددددك ق ا ددددددددب ااعلسددددددددع دحددددددددب تات دملا ددددددددم  -

 الب  ر داا  بتت 
توددددددد يل ) دبامرت يف ز ملدددددددل نددددددد اف  ااهاسدددددددع تقددددددب  اادددددددبخ ت اهلتمدددددددع يف  وملةدددددددتت إنارب ااعلسدددددددعم داادددددد -

   دااردددددددددد ن ل  سدددددددددد  ماددددددددددل هدددددددددد ه دتسددددددددددرةل ااسددددددددددت( إاددددددددددكاتةاةع ال وددددددددددتد اامل اددددددددددتتم حبدددددددددد ر ال سدددددددددد يقم
 العوملةتت 

تصدددددددوةم دتملهبةددددددد  مدددددددباخل تلمةدددددددم ااعلسدددددددع اخلتصدددددددع ئتاهاسدددددددع  لادددددددم خليودددددددع ااعلسدددددددع دالملودددددددتاج ااسددددددد قبملةع  -
 لملوعلسع 
قةدددددتنب دتوددددد يل إادددددكاتةاةع ااعلسدددددع ععدددددم تل ةدددددم مددددد ارن ااهاسدددددع  ملددددد   دددددط ااعلسدددددع الددددد ي حت تجددددده ااهاسدددددع  -

 .سعم  أجل إنارب  وملةتت ااعل 
 :إن تملهبة  اارتس الستئقع ال  ل م  طلف قتيب ااعلسع ي  جب  ملةه أن ي  ن :واجبات قائد المعرفة.2

م   ...(اا ارن البشليعم الب ث دال و يل) م عتدنت م  الطلف مجةعرت دم  ال دتيل الخلت يف ااهاسع  -
 جل ت لةب أسضل اهمل د أ

 االتبوع ئتاعلسع ئ  ااصت، أن ي  ن مملس قت اد ملل الملشتطتت  -
 .أن يعول  مل  حتس  قبرات د تراتت إنارب ااعلسع -

 :ي وملب القةتس ئتارتس الستئقع حتمل  قتيب ااعلسع عاو  ع م  الصهبتت الشدصةع ن جمهت يف
 أن ي  ن فس  ال عملةم دال بريب يف ضصصه  -
 ا ع يف ز ملل اتكت إنارب ااعلسع أن ي  ن خ قت دمبب ت دقتنرا  مل  ال صلف ئ  تء دئل  -

                                                           
قةتم أثل إنارب ااعلسع يف ت دةهبرت لبت اامليوتت الرننةعم نرااع حتملةملةع مقترنع ئ  القوت   العتس داخلتص ئتجتته ئملتء "هةام  مل  إئلاهةم اهات يم .  1

 .18 م19.ص.ص( 6550جتمعع  وتن العلئةع لملبرااتت العملةتم :  وتن)ن   راه سملسهبع يف اجناربم  أطلدفعم "  اج ل  دةل إنارب ااعلسع
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 .داا دبامت اأن ي  ن مهمملت ئقةم ااهاسع دأهباسرت د  ملك اخلربب يف ئعف اتكت إنارب ااعلسع ت لةب -
عملم ااع وددددددددبب  ملدددددددد  ااعلسددددددددعم تملعددددددددب القةددددددددتنب الهبعتلددددددددع ندرا هتمددددددددت يف فصددددددددل الهبادددددددد ب ئدددددددد  مملصددددددددتت الدددددددد   

وة  ااهاسددددددع ال عتمددددددل مدددددد  ال ريددددددا البة دددددد م سددددددإن  هدددددد ا حيدددددد م  ملدددددد  دال  ةددددددل مدددددد  اا ريدددددداات البة ةددددددعم دل دددددد  تسدددددد 
قةتنادددددت أن ت ددددد ن نايودددددع الددددد عملمم دل ددددد ن ااهاسدددددتت الةددددد س تعدددددة  يف ا وددددد  اق صدددددتن ااعلسدددددع سدددددإن  العوتلدددددع  ددددد ه 

ل حتددددددب  بددددددا أمددددددتس شدددددد   ااهاسددددددتت ادددددد ف ت صددددددل ئسددددددوتت  وددددددتد ااعلسددددددعم دئتل ددددددتيل سددددددإن  إناراددددددم ادددددد ف ت  
ب مادددددل هدددددهكء العودددددتد ك يددددد م إك ئدددددتلق ب الهب ليدددددعم دالقدددددبرب  ملددددد  اجقملدددددت  مددددد  خددددد د اهددددد ار القةدددددتنبم لن قةدددددتن

. الهبعدددددتدم دتعميدددددم الاقدددددع ئددددد  العدددددتممل  الددددد  تعدددددب أادددددتم  وملةدددددع ااشدددددتر ع دال عدددددتدن ئددددد  أ ضدددددتء الهبليدددددق ال افدددددب
 ع معددددددترسرم مدددددد    العددددددتممل   ملدددددد  مشددددددتر شددددددا  دلدددددد ا تعوددددددل القةددددددتنب جتهددددددبب  ملدددددد  اة ددددددع ااملددددددتخ اا يددددددم الدددددد ي ي  

ددددددد م داادددددددبرق داالاقدددددددب  ملددددددد  ااددددددد دهب  لةعدددددددت  ب  ملددددددد  القتيدددددددب أن يملعدددددددب ندر ااعمل دددددددخددددددد د ال  هبةم  ودددددددت ي  ج 
 1.نقتط الضعل ديعم  نقتط الق ب

 :جماعات املمارسة وفرق العمل :ثانيا

لقدددددددددب أثب دددددددددت خدددددددددربات العودددددددددلم أنددددددددده   ددددددددد  لي او  دددددددددع مددددددددد  البشدددددددددل أن ت  ددددددددد د إىل قددددددددد ب ت قتادددددددددم 
الهددددددباف داارددددددتسم دت عددددددتدن معددددددت ل  قةددددددق الملاددددددتا ااوملدددددد ق ئدددددد  مل  قددددددبر مدددددد  ال هبددددددتءب دالهبت ملةددددددعم دأن  الهبددددددلن 

ناريدددددعم ال افدددددب ك يسددددد وة  أن يملادددددم  دددددل حددددد ء عهبدددددلنهم مرودددددت  تندددددت  بقلي ددددده دقبراتددددده العقملةدددددع دااسدددددوةع داج
 .ديعب    م  سل  العول دمجت تت ااوتراع م  أهم أاتلةب تهبعةل إنارب ااعلسع

مجت دددددتت  دددددا رمسةدددددع تملشددددد  ط ا ةدددددع دتضدددددم  دددددبنا مددددد  السدددددلانم اامليوددددد  ااتةدددددت  هددددد 2:جماعفففففات الممارسفففففة. 1
داامل دددددددمم  أنئةدددددددت ئعضدددددددرم اجتدددددددته ئعدددددددفم ديق مددددددد ن ئتتصدددددددتكت مسددددددد ولب املتقشدددددددع قضدددددددتيت دمصدددددددت، داه وتمدددددددتت 
مشددددك عم دالسددددع  ججيددددتن فملدددد د مشددددك عم ت وةددددم هدددد ه ااوت ددددع ئدددد ن هلددددت تددددتريخ دت ودددد ر مدددد  مددددلدر ال قددددتم  وددددت 

 :تق س عاو  ع م  الندار ت وال يف. مشلد  ي ضو  ال عملم دلةا جبدد أ وتد ي جب هلت
ت دددةع لألسددددلان اكتصددددتد مدددد  أ ددددرب  ددددبن مدددد   م يردددمم مقترنددددع عددددت   دددد  أن ي  قددددق نيددددو  فددددبدن اجنارات  -

قددتنر ال قملةبيددع الدد ي يملدد ج  ملدده  ددبن أ ددرب مدد  ااسددت بي  اة وملدد م الدد ي  قددب ي دد ن مدد  ئةددملرم دافددب  ملدد  القددل 
  مل  تقب  معلسع جةبب 

  (العو ءم اا رني م الشل تء) ل ابل لمل ص د إىل ااصتنر ااعلسةع اخلترجةعت س   -
 .ل ا جيب  مل  اابيلي  أن يعب دا مجت تت ااوتراع م ج نات تمليةوةع جيب اةتسيع  ملةرت

                                                           
م رادددتلع "ندر ال ددتط القةتنيدددع يف تعميدددم  ترادددع  وملةددتت إنارب ااعلسدددع امل سددديب قددد ت المدد  الهبملسدددوةين ئتةتسيدددتت اامل ئةدددع"صدددت، نرد ب أئددد   ددد نبم . 1

 11.ص( 6561عع القص م جتم:  مب)متجس ا  ا مملش ربم 
 .618.فس   و ن فل   حت ل جتر ا  اخلشتيلم ملج  اتئقم ص.  2
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يعددب العوددل نيددو  سليددق نيددلدرب يف ااهاسددتت ااعتصددلب ديف اجنارب اهبياددعم فةددث أصددب ت سددل  1:فففرق العمففل. 2
العول الهبعتلع متال  تم  مشك ت يهبلى دج نه يف  ل البة دتت دالاقتسدتت الد   دتن الملادتا فملةهبردتم ديقصدب ئهبليدق 

 وملدب ال ملسدةق دال هبت دل ئد  العول مجت تت ي م إنشتؤهت ناخل اهلة ل ال مليةود  ل  قةدق هدبف أد مرودع  دبنب ت
 : ابف سل  العول إىل حتقةق مجملع م  الهباف ن  ل مملرت. أ ضتء الهبليق

 خملق ئة ع  تلةع ال  هبةمم دمملتخ مملتاب لملعول داجفستم ااشكا ئتاسهدلةع جتته اارتس ااومل ق اجنت هت  -
 ت ق  ااش  ت قبل فبدثرت دتقب  فمل د مب  لب  -
 .اكتصتكت ئ  ال ضتء يتنب سعتلةع  -

 2:أمهةع ئتلريع يف اجنارب ااعتصلب ديلج  الك إىل سل  العول ا  سبت
تمايددددددددب ال  ددددددددبيتت دال ربيددددددددبات الدددددددد  تهبلنيددددددددرت البة ددددددددع اخلترجةددددددددعم دالدددددددد  ك   دددددددد  م اجر رددددددددت إك عردددددددد ن  -

 مملسقع لهبل   ول م  تمملعم دلةا ئإنارات تعول  امر مملعملع 
هاسددددددددع مدددددددد  دقددددددددت  خددددددددلم دحت ددددددددتج هدددددددد ه ااشدددددددد  ت لس ددددددددتر دفملدددددددد د قددددددددب تيرددددددددل مشدددددددد  ت يف اا -

 إئبا ةعم دتعول سل  العول  مل  معتا رت 
ادددددددعةت ل عميدددددددم مشددددددددتر ع العدددددددتممل  يف معتادددددددع ااشدددددددد  ت دصدددددددمل  القدددددددلاراتم تعددددددددب سدددددددل  العودددددددل السددددددددبةل  -

سةردددددت ال ضدددددتء لدددد لكم سدددددتجنارب الددددد  تعدددددم ئتلعودددددل دالعدددددتممل  ئقدددددبر  بددددا ت وملدددددب تشددددد ةل سدددددل   ودددددلم يسدددددرم 
  .ئآرايرم دمقكفتام دمعترسرمم عت يعم  الناء ديسرم يف اة ع مبخل فة ي لمل وةم دال هب   ال ملتسس 

:دور ألافراد في تفعيل إدارة املعرفة: ثالثا
3 

ت  ااعلسدددع هدددم السدددلان الددد ي  يق مددد ن أملدددق ااعلسدددع  ادددمء مددد   وملردددم دهدددم مددد  يددد سلدن ااددد ارن الريدددا إن صدددمل  
 4:ع ال  تصبع فة يع لململاتا دالملو  ال ملتسس م دم  الندار ال  يهنيرت السلان يف إنارب ااعلسع ن  ل مت يمل ااملو ا
ااعلسددع اا دد اسلب يف ااعمل مددتتم مدد  خدد د تمليددةم ااعمل مددتت ديف  ةهبةددع رئورددت  تسددرم ئصدداب اجنسددتن يف إ ملددتء -

 م  ئعضرت البعفم د رب ال قةةم ااس ول لملوعمل متت اةهب دع يف النيوع ال قملةع 
تعميددم دتقةددةم دقبدد د أد رسددف دفسددتق س ايددب ااددبخ ت مدد  ااعمل مددتتم  دد  جيددلي حت يملرددت إىل معلسددعم دمدد   -

 حتبيب م  اةالي ت صةل ااعلسع إلةه أئل  أندارهم 

                                                           
1
م -حعت  -العملو  لت  سالشل ع العلئةع   إصبار: القتهلب)م 60م العبن 0م السملع خالصات رتب المدير ورجل األعمالنيب را هتيملا  ن مت  م .  

  .61/59/6561 يف https:// kenanaonline.com:  ملةه م  خ د اجط  مت . 6.ص( 6880

 (6560جتمعع ال هل قسم إنارب ال وتدم:  مب)م راتلع متجس ا  ا مملش ربم "ال و   اجناري د  ق ه ئهبت ملةع سل  العول"فس  ملدان  هبتنعم .  2
 .61. ص

3
 اا قد  م مد  خد د0-6.ص.ص  Arab Britsh Academy for Higher Education" ااد ارن البشدليع ر ةدمب أاتادةع يف الهب دل اجناري. " 

 www.abahe.co.uk 
الملتقفى العلمفي الفوظني حفول اسفتراتيجيات التفدريب ففي ظفل م "إحد تلةع إنارب ااد ارن البشدليع يف نيد ء إنارب ااعلسدع" رقد   بد ن  جبدتري حد ق م . 4

 .8.ص(6558جتمعع الوتهل م كي ئسعةببم : اامايل) مرمدخل تحقيق الميزة التنافسيةإدارة الجودة الشاملة  

http://www.abahe.co.uk/
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يقدد س مددبيل إنارب ااعلسددع ئددبدر قةددتني يف ئلنددتمج إنارب ااعلسددعم إا يقدد س ئبملددتء   قددتت  وددل جةددبب مدد  اجنارب  -
 دالعتممل  يف القستس الخلتم ده ا البدر يسوع له ئتاشتر ع يف ئملتء اجاكاتةاةع ممل  الببايع 

  أهم مصتنر ااعلسع تعب  ق د السلان اابب   -
تعب اخلربات أ ادل أصدتلع مد  ااعمل مدتت اا  سدبع مد  خد د ال عملدةم اللمسد  دااردترات اا وةدمب دااق صدلب  ملد   -

 .مجت تت قملةملع نسبةت
 1:يعب( السلان)ارن البشليع أصبع اا رن البشلي يف دل  صلنع اا  

 مصبرا لتئبا  داكئ  تر دال ابيب  -
 س ليع دقبرب معلسةع   طتقع -
 مصبرا ل  لةب دتملوةع القبرات ال ملتسسةع دق ب لبس  دتهبعةل ال ريةا أد مقتدم ه  -
 .ق ب  ل ع اد ملل اا ارن ااتنيع دال قملةع -

جدددددل ريتكت إنارب ااددددد ارن البشددددليع مددددد  أأصددددبع اكحدددددكاا يف ااعلسددددع دتملوةدددددع ال عددددتدن ي خددددد  اهةدددددم ال ددددرب مددددد  انشدددد
 :ال تلةع حتس  اا انب

 دنيعةع السلان اجتته ددتيهبرم داارتس اا  ملع إلةرم 
الضوملةع م  أجل فل ااشت ل العوملةع دال  جه إىل العول م  ا خلي   عتعب ع ااعلس 
 تعب ع القبرات ااوت ةع يف العول    طليق خملق حب تت اج وت ةع مببؤهت العول  مل  أاتم ال عتدنم دلةا

لسع ت ش ل يف إطتر ال عتدن ئ  السلان خ د ملافل اجن تجم دل   ستيبات تصبع أ ال  مل  مببأ السملوعم ستاع
 . ملبمت ت ش ل يف إطتر ال هبت  ت سةوت ئةملرمم م  خ د  ول معليف ي وال يف  ول الهبليق

 :دور إدارة املوارد البشرية في تفعيل إدارة املعرفة: رابعا

 ملةردددددددت إنمددددددتج ااعلسدددددددع يف   أنددةهبددددددع إنارب اادددددد ارن البشدددددددليع هدددددد  يف الاددددددتم ال عتمدددددددل ئتاعلسددددددعم ععددددددم  إن
 دددددل  وملةتادددددتم حبةدددددث تدددددملع ا  ملددددد  تصدددددوةم ال ودددددتد دتقملةدددددتت الناء الددددد  ت ملدددددل  دددددت ااددددد ارن البشدددددليعم د ددددد ا 

 . تضو  ااعلسع داا اوترهت يف  تسع  وملةتت إنارب دتملوةع اا ارن البشليع
أصب ت مروع إنارب اا ارن البشليع الة س ه  خملق ااعلسعم ئإنمدتج مصدتنر ااعلسدع ال تمملدع دااعململدعم يف نسدةج 
م  تمدددل دم وةدددمم دهملدددت تملعدددب إنارب ااددد ارن البشدددليع ندرا   ريدددت يف هددد ه العوملةدددعم مددد  خددد د تصدددوةم نيدددم مشدددتر ع 

وروددع إنارب س د ملةددهالهبت ملددع دإئددباء ا راء دااقكفددتتم السددلان داادد قوتق تعددتد مم دفهبددمهم  ملدد  ااشددتر ع ااددتنب د 
اادد ارن البشددليع هدد  تملشددةط دفهبددم تبددتند ااعلسددع ئدد  السددلان دئتل ددتيل إطدد   ااعلسددع ال تمملددع دن ددم  وملةددع خملددق دنشددل 

 .دتبسق ااعلسع يف مجة  أقتء ااهاسع

                                                           
الملتقى الدولي حول رأس المال الفكرم في منظمات األعمال العربية " ندر إنارب ااعلسع يف تملوةع اا ارن البشليع" ئ  ئتيل فبةب  ئملق س سليبم. 1

 .66.ص( 6566الشمللمجتمعع : اامايل)م في االقتصاديات الحديثة
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ا   إىل رصددددددددب اا ريدددددددداات يف البة ددددددددع اه وددددددددتس إنارب اادددددددد ارن البشددددددددليع الةدددددددد س جتددددددددتد  الهب ددددددددل ال قملةددددددددبيم الددددددددب
ك  شدددددددتف الهبدددددددلص دااع قدددددددتتم إىل مسددددددد  ت أ ودددددددق مددددددد  الهبردددددددم لبكلدددددددع ااملدددددددتخ اخلدددددددترج م ئت  بدددددددتره مصدددددددبرا 

 .لملوعلسع اا ابنب دال  تعب مملبعت ل ابيب معلسع اا ارن البشليع ئتاهاسع دتو يل اللصةب ااعليف  ت
 :ل دمملوق إنارب اا ارن البشليع د    رصب الك يف الملقتط ال تلةعأن ات الا رب ااعلسةع أثترا هتيملع يف س 

ا  شدددددددتف أمهةدددددددع مصدددددددتنر ااعلسدددددددع الباخملةدددددددعم داا واملدددددددع يف السدددددددلان ادي اكخ صتصدددددددتت دالقدددددددبراتم الددددددد   -
أصددددددب ت تعدددددددب مصدددددددبرا جن دددددددتج الادددددددلدب يف ااهاسدددددددتتم ئت  بدددددددترهم أ ودددددددتك اهملةدددددددع  تلبدددددددتفا  يف ادددددددتد حبددددددد ر 

ل اامل اددددددتتم ممل ادددددد  الس ددددددتر مدددددد  رجددددددتد ال سدددددد يقم مصددددددوو  اامل اددددددتتم ااددددددبرئ  مربادددددد  ال سدددددد يقم دتودددددد ي
 .اهتابتت ا لةعم د اهم    يبتحلدن مت يسو  ئتلنشوع ااعلسةع ئش ل أد ئآخل

ا  شددددددتف أمهةددددددع مصددددددتنر ااعلسدددددددع اخلترجةددددددعم الدددددد    دددددد  لملوهاسدددددددع اكادددددد هبتنب مدددددد  أس ترهددددددت دمعترسردددددددتم  -
ر يف العوددددد ء دااددددد رني م اادددددد     د دددددل مددددد  لدددددده صدددددملع ئتاهاسدددددعم هددددددهكء مجةعدددددت   مل دددددد ن دت وادددددل هددددد ه ااصددددددتن

جتددددددترق دقددددددةم دمع قددددددباتم ديعددددددب اهصدددددد د  ملدددددد  تملددددددك ااعددددددترف دالس ددددددتر إنيددددددتسع لمللصددددددةب  ممهبددددددتهةم مأس ددددددتر
 .ااعليف ال ي مت مل ه ااهاسع

وتق داكخ ةدددددترم حبةدددددث حتصدددددل هددددد ا  ملددددده حيددددد م  ملددددد  إنارب ااددددد ارن البشدددددليع نيدددددلدرب توددددد يل أادددددتلةب اكاددددد ق
 ملددددد  السدددددلان ال ادددددل معلسدددددعم د ددددد ا توددددد يل دادددددتيل انهب دددددتا أسدددددلان ااهاسدددددع  ملددددد  مصدددددتنر ااعلسدددددع اخلترجةدددددع مددددد  

ص ئتكادددددد دباس دك ا ملددددددك اخلم د ملدددددد  ا  بددددددتر أن ااعلسددددددع ك تددددددملق...خدددددد د ااددددددهمتلات دالملددددددبدات ددرم العوددددددل 
ارب اادددددد ارن البشددددددليع ي واددددددل يف أمهةددددددع سدددددد ع قملدددددد ات اكتصددددددتد عددددددبا جبيددددددبا جنم أنيددددددتست هدددددد ه الهب ددددددلب ئ  ئتل ددددددبادد

 .دتةسا تبسق ااعلسع ئ  قوت تت دمجت تت العول ااد ملهبع
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 ألاول  خالصة الفصل

دأصددددددد  تشددددددد ل ااعلسدددددددع إفدددددددبت ااهبدددددددتهةم اجناريدددددددع اهبيادددددددع دالددددددد  هلدددددددت ندر ئدددددددتر  يف اجن تجةدددددددع دالناءم 
ديف ددددددل ال وددددد ر ال  مل لددددد ج  دال قدددددين   ملةردددددت يف خملدددددق مةدددددمب تملتسسدددددةع مسددددد بامعم الددددد  ي ع ودددددبد هتمدددددت مددددد  أصددددد هلت 

السددددددلي  أصددددددبع توبةددددددق إنارب ااعلسددددددع اهلددددددبف الاتادددددد  لملومليوددددددتت ااعلسةددددددعم دجنددددددتا هدددددد ه اامليوددددددتت م  قددددددل 
 تم  دددددتن لمامدددددت  ملددددد  ااهاسدددددتتد ملددددد  هددددد ا الاددددد  ملددددد  فادددددم ااعلسدددددع الددددد  يددددد م توبةقردددددت  ملددددد  أرى ال اقددددد م

ت  يعردددددتم دالددددد  مددددد  حددددد  ت د نارادددددت إنارب   ودددددع يددددد ملدص ج هلهدددددت يف  وملةدددددتت ت لةدددددب ااعلسدددددعم ضميملردددددت القةدددددتس ئإ
  .يف تعميم الملشتط اجئبا   لملوهاستتخملق تلا م معليف يست ب 

دلقةدددددددتس إنارب ااعلسدددددددع يف أي مهاسدددددددع كئدددددددب هلدددددددت مددددددد  او  دددددددع مددددددد  اا وملبدددددددتت الددددددد  ك   ددددددد  اكاددددددد ريملتء 
هددددددت الهبقددددددليم فةددددددث حت ددددددتج يف الببايددددددع إىل ئملةددددددع حت ةددددددع  تلةددددددع ال  مل ل جةددددددت دالدددددد  تعددددددب  ملرددددددت ل ددددددت تشدددددد ل  و ن

عاتئددددددددع اةددددددددلا الاتادددددددد  هلتم وددددددددت حت ددددددددتج إىل مدددددددد ارن ئشددددددددليع  ةددددددددمب فددددددددىت تدددددددد و   مدددددددد  ال عتمددددددددل مدددددددد  ز ملددددددددل 
 الهبعتلةدددددددتت الددددددد  تسددددددد ربف ااعلسدددددددع داةتسيدددددددع  ملةردددددددت د تدلدددددددع ال وبةدددددددق المادددددددل هلتم ودددددددت أ دددددددت تقددددددد س يف نيددددددد ء

ال عتمددددل مدددد  ااعلسددددع دخملددددق قددددةم جبيددددبب تقدددد س  ملدددد  ثقتسددددع تمليةوةددددع تقدددد س  ملدددد  تشدددداة  د هة ددددل تمليةودددد  مددددلن  
 .مهبر س اجئبا 
لهبردم مبدتنرات إنارب ااعلسدع يف إ الدع  م مهةع إنارب ااعلسع ت و  يف    ت مهحلا لوليقدع حدتمملع ددانيد عد ملةه س

دتميددب مدد    ايددب ااهاسددع درنيددت  مالقةدد ن دإ ددتنب اهلة ملددع الدد  تسددت ب يف ال ريةددا ا ا بددع م وملبددتت البة ددع اكق صددتنيع
سدد  مدد  اا قددل ال ملتسسدد  مدد  خددد د الك ةددم  ملدد  اا جدد نات  ددا ااوملو اددع الدد  يصدددعب العددتممل  ددكيرددمم دحت   

 .ن تيارت  مل  اابت البعةبدتيرل قةتارت 
دلن ااهاسددددتت الصددددرياب داا  اددددوع اامايليددددع لةسددددت يف مملدددد ت مدددد  هدددد ا ال ودددد ر الدددد ي  لس دددده ااهاسددددتت 

 .ااعتصلبم ل ا دجب  ملةرت اكه وتس أ ال ع ارنهت ااعلسةع ال  تعب أاتم الملشتط اجئبا  
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 لنشاط إلابداعيل السياق النظري : الفصل الثاني

 :تمهيد

اقتصاد املعرفة واملوارد الغري امللموسة، أصبحت املؤسسات اليوم تعتمد كثريا على السرعة واملرونة اليت  يف ظل 
حييتيتيتص أصيتيتيتب   هيتيتيتا ااعيتيتيتداك، واليتيتيتب ايتيتيتمانا لبقاههيتيتيتا واسيتيتيتتمراريفا عيتيتيتالقوا والتيتيتيتعةري يف البي يتيتيتة ا ار ييتيتيتة سيتيتيتر عة التغيتيتيتري،ق  ل  َيخ 

ااعيتداك  كيتيتأل أيفيتا ريفانيتيتات املسيتتقبل، وسيتيتوردا اسيتماتيعيا يفاسيتيتا وعيتاس  ملييتيت ا يف اقييتة املييتيت ا الت افسيتية للمؤسسيتيتات، 
مل  عيتيتد كافييتيتا أد تيتيتؤدس املؤسسيتيتات أعما يتيتا  انط قيتيتا سيتيتن كونيتيتأ  عيتيتد أرقيتيتى أطيتيتأاف ال كيتيتاين والذعيتيتل اانسيتيتا ، وعيتيت لب

ك مسيتيتة ملييتيت ا  يتيتا، فميتيتن   كيتيتد ال عيتيتاال يف املسيتيتتقبل يعيتيتد أد  تليتيتب ر  يتيتة عيتيتالطرا التقليد يتيتة، وجيبيتيتا ييتيتن أد  أيتيتود ااعيتيتدا 
 .لأ قيمة وأةر ، تمي  هبا عن س افسيأ سن خ ف فأر سبدك

 قم يتا عتقسيتيا  وسيتعيا س يتا لامليتام عأيتل ابوانيتن املتعلقيتة عااعيتداك ونظرا لألمهية ال   أتسيها سوايتوك ااعيتداك،
 :التالية املباحصالذصل جيىل يف ا 
 ماهية اإلبداع؛ :ث األولالمبح

 أنواعه ومراحله؛ اإلبداع مستويات :المبحث الثاني
 إدارة اإلبداع ونظرياته؛ :المبحث الثالث
 .اإلبداعدور إدارة المعرفة في تنمية  :المبحث الرابع
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 ماهية إلابداع: املبحث ألاول 

أ عصيتر املعرفيتة اليت س سيتن وسعيتا ري  عيتن كيتل العصيتور، جين يت عيش العامل اليوم عصرا ختتلف مساتأ وس حمأ؛ وآلياتأ 
، سيتيتن يف يتيتا كيتيتاد   عصيتيتذة سسيتيتتمراغيتيتري  أيفيتيتا س حميتيتأ طيتيتدا امل افسيتيتة عليتيتى املسيتيتتويل اوليتيت  واليتيتدوا، وعيتيتدم اسيتيتتقرار اويتيتي  وتَ 

جيسداد املؤسسات عالقيتدرا عليتى البقيتاا والتمييت ، ولد الوقيتت أصيتب  حامسيتا يعد سن تكخيص الع اصر ال  سن طعهنا 
 .د القدرا ااعداعية أصبحت واحدا سن أيفا يف   الع اصرظل التغري السر ع فإ   يف

وايتماد  ملوا هيتة ايتد ات العصيتر للمؤسسيتات ايترورا حتمييتةيف يف ا ااطار  أن القوف أد ااعداك أصب  و  
د عليها، واحلرص على تصميا امل  د سيتن التخلص سن السلوكيات والتصرفات املتعو   ، والب سن خ فالبقاا والتمي 

امل تعيتيتيتيتات واملذيتيتيتيتايفيا ابد يتيتيتيتدا، واسيتيتيتيتتخدام امليتيتيتيتوارد عطيتيتيتيترا أكثيتيتيتيتر كذيتيتيتيتااا وفعالييتيتيتيتة، وتسيتيتيتيتو ة امل تعيتيتيتيتات ععسيتيتيتيتالين أكثيتيتيتيتر 
عيتيتد أسيتيترا ايتيترور ا لألفيتيتراد واملؤسسيتيتات عليتيتى حيتيتد سيتيتواا، ت تأصيتيتبح اليتيت  وتطيتيتو ر سهيتيتارات حيتيتل املكيتيتأ ت ،اعتأار يتيتة

ختتليتف عميتا   ا  د يتداوطرق ،فأرا  د دا تتطلن تأصبح  ال اوي  ابد دلبات اتطمل كلأ  و ر ع السبن يف الب
  .ةكانت عليأ، فذ  اقتصاد املعرفة ي سأاد جيي لألفراد والذرا واملؤسسات املبدع

امليت     سوف نقوم سن خ ف يف ا املبحص جيىل التطرا جيىل سذهوم ااعيتداك وخصاهصيتأ وكيت ا ،يف جيطار سا تقدم
 :ني التالينيوالب سن خ ف املطالب .تأااعداع  وأمهي
 مفهوم اإلبداع وأهميته؛: المطلب األول
 .القدرات اإلبداعية وأساليب تنميتها: المطلب الثاني

 وأهميته مفهوم إلابداع: املطلب ألاول 

بيتدك وييتمك كيتل  د يتد، ويفيتو  دت س   أد خليتة ا  البكيتر ة، حييتص كيتاد اانسيتاد    ااعداك ظايفرا جينسانية و  
ليس حأرا على أحد، جيي  أد  اييفتمام العلميت  امليت ظ ا عيتأ عيتدأ س يت  عدا يتة احليتري العاملييتة الثانييتة سيتن القيترد املاايت ، جيا 
 ،أصيتيتيتب  سوايتيتيتوعا رهيسيتيتيتيا يف عليتيتيتا اليتيتيت ذس، وقيتيتيتد ارتيتيتيتب  عامل افسيتيتيتة عيتيتيتني اليتيتيتدوف الغرعييتيتيتة يف أة يتيتيتاا احليتيتيتري العاملييتيتيتة الثانييتيتيتة

 .مل ا أديل جيىل علورا يف ا املذهوم ،أ ولو   عني الدوف املتقدسةوظروف التساعة الت
و يتد اتذيتاا عيتني العلميتاا حيتوف سذهيتوم لقد تعددت سذايفيا ااعداك وو هات ال ظيتر حيتوف اد يتد سايفيتيتأ فيت   

 ، و عود الب جيىل تعقد الظايفرا ااعداعية سن  هة وتعدد اجمليتايت اليت  انتكيتر فيهيتا سذهيتوم ااعيتداك سيتن  هيتةااعداك
ا أديل جيىل اخيتيتيتيتت ف امل طلقيتيتيتيتات ال ظر يتيتيتيتة ملوايتيتيتيتوك ااعيتيتيتيتداك عسيتيتيتيتبن تبيتيتيتيتا ن ا تهيتيتيتيتادات العلميتيتيتيتاا والبيتيتيتيتاحثني أخيتيتيتيتريل، مل يتيتيتيت

وليت ا سيتوف نقيتوم سيتن خيت ف يفيت ا املطليتن عيتر   موعيتة  .واخت ف س ايفعها العلمية والثقافية وسدارسيتها الذأر يتة
 .وم ااعداك عن ععض املصطلحات امللحقة عأيي  سذه، وَتخ سن املذايفيا لاعداك وال  نرايفا ختدم سواوك البحص
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 املفهوم اللغوي والاصطالحي لإلبداع: أوال

 عيت  أنكيتع   "عيتدَك الكيت ا أو اعيتخَتَدَعيتأ  " سيتنسكيتتة  يتاا عليتى لسيتاد العيتري ااعيتداك كميتا  :التعريف اللغوي لإلبدداع .1
دك بيتوامل1.ويفو  ع  ااتياد عك ا  د د وغري سعلوف، مبا يف الب ال ظر جيىل الطياا عطر قيتة غيتري سعلوفيتة وعدأ  أوي،

أس خالقهيتيتا عليتى غيتيتري سثيتيتاف  2"موات والر الس يتيت  ع  د  عيَت"يفيتو امل كيتيتو أو اويتدذ اليتيت س مل  سيتيتبقأ أحيتد، قيتيتاف ا  تعيتيتاىل
  .ساعة

أس أنكع  على غيتري سثيتاف، وعيتدك صيتار غا يتة يف صيتذتأ خيتريا أو " أَعخَدَعأ  عدعا"يف املععا الوسي  سن  وااعداك
  3.طرا

أسيتيتا ااعيتيتداك ع يتيتد الذ سيتيتذة فهيتيتو جيييتيتاد الكيتيت ا سيتيتن العيتيتدم، وايعتداعييتيتة ن عيتيتة يف العقيتيتل وامل طيتيتة وتتمييتيت  عيتيتا رو  
 4.على أسالين القدساا عاستحداذ أسالين  د دا

جيد  وايتع تعر يتيتف واحيتد لاعيتداك ليتيتيس عيتالسر ا يتيتني عليتى ااطيت ا، نظيتيترا يرتبيتاين يفيتيت ا  :اإلبدداع اطددط حامفهدوم  .2
، واخيتيتت ف اهايفيتيتات البيتيتاحثني يف ت يتيتاو ا ملذهيتيتوم ااعيتيتداك اليتيت  تحيتيتورت حيتيتوف أرععيتيتة أععيتيتاد الخيتري عالعملييتيتات الذأر يتيتة

. ل يتيتوات  ااعداعييتيتة؛ امل يتيتا  اليتيت س  قيتيتع فييتيتأ ااعيتيتداكالكيتيتخص املبيتيتدك؛ العملييتيتة ااعداعييتيتة وسراحلهيتيتا؛ ا: أساسيتيتية تتمثيتيتل يف
 :و أن تواي  الب سن خ ف التعر ذات التالية

قيتدرا عقلييتة تظهيتر عليتى سسيتتويل الذيترد أو ابماعيتة أو امل ظميتة، ويفيت    ععن يتأ ااعيتداك عبد الرمحيتاد يفيعيتاد عر ف
اد وابماعيتيتيتات وامل ظميتيتيتات، ويفيتيتيتو القيتيتيتدرا ااعداعييتيتيتة سيتيتيتن املمأيتيتيتن ت ميتهيتيتيتا وتطو ريفيتيتيتا حسيتيتيتن قيتيتيتدرات وجيسأانييتيتيتات الفيتيتيتر 

عملييتيتة اات سراحيتيتل ستعيتيتددا  َ يتيتت  ع هيتيتا فأيتيترا أو عميتيتل  د يتيتد  تمييتيت  عيتيتعكا قيتيتدر سيتيتن الط قيتيتة والصيتيتالة واحلساسيتيتية 
للمكيتيتأ ت وايحتذيتيتاال عايهيتيتا  وسواصيتيتلتأ، و تمييتيت  عالقيتيتدرا عليتيتى المكييتيت  لذيتيتمات طو ليتيتة يف  يتيتاف اييفتميتيتام والقيتيتدرا 

ااعيتيتداك ععنيتيتأ  (Guilford)  يلذيتيتورد ويف يفيتيت ا الصيتيتدد عيتيتر ف .وع قيتيتات  د يتيتداعليتيتى تأيتيتو ن تراعطيتيتات واكتكيتيتافات 
مسيتيتيتات اسيتيتيتتعداد أ تطيتيتيتمن الط قيتيتيتة يف التذأيتيتيتري واملرونيتيتيتة والصيتيتيتالة واحلساسيتيتيتية للمكيتيتيتأ ت وجيعيتيتيتادا تعر يتيتيتف املكيتيتيتألة 

سن عر فأ ععنأ عملية حياوف فيها اانساد عن طر ة استخدام تذأيتري  وقدراتيتأ العقلييتة،  وس ها 5.وجي طاحها عالتذصيل
عليتى أد  أيتود يفيت ا  ،وعال سبة لبي تأ ، أد   ت  طي ا  د دا عال سبة لأوسا حيي  عأ سن سؤةرات خمتلذة وأفراد خمتلذني

 6.اانتا  نافعا للمعتمع ال س  عيش فيأ

                                                           
 .6.ص (9002دار أساسة لل كر والتوز ع، : الردد) .1، الطبعة اإلبداع اإلداريمجاف خري ا ، .1
 .111سورا البقرا، اآل ة .2
: السيتيتعود ة) سيتيتالة سقدسيتيتة ل ييتيتل طيتيتهادا املا سيتيتترير  "واقيتيتع ااعيتيتداك اادارس وأسيتيتالين تطيتيتو ر  يف  هيتيتاز قيتيتوات السيتيتن ا اصيتيتة" عبيتيتد ا  عيتيتن حمميتيتد العيتيتواد،.3

 .11.ص (9002العرعية للعلوم الس ية، قسا العلوم اادار ة،  اسعة ناهف
 اسعيتيتة نيتيتاهف العرعييتيتة للعليتيتوم : السيتيتعود ة) دا املا سيتيتتري، رسيتيتالة سقدسيتيتة ل ييتيتل طيتيتها"ااعيتيتداك اادارس وع قتيتيتأ عيتيتالداا اليتيتوظيذ "حيتيتاع عليتيت  حسيتيتن رايتيتا، .4

 .92. ص(9002الس ية، 
5
 .206.ص( 9001دار حاسد لل كر والتوز ع، :عماد) السلوك التنظيميحممد حسن حممد محادات، .  

 .202.ص( 9002دار احلاسد، : عماد)، إدارة المنظمات حسني حرمي،. 6
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يتيتيت( Torrance) عيتيتيتر ف تيتيتيتورانس يف حيتيتيتني  ،س املكيتيتيتأ ت واليتيتيتوع  مبيتيتيتواطن الطيتيتيتعفااعيتيتيتداك ععنيتيتيتأ عملييتيتيتة اس 
وعدم اينسعام واليت قص يف املعلوسيتات، والبحيتص عيتن حليتوف والت بيتؤ وصيتياغة فرايتيات  د يتدا، واختييتار الذرايتيات  

ونقيتل  ،فرات  د يتدا عاسيتتخدام املعطييتات املتيتو سيتن أ يتل الت وصيتل جيىل حليتوف أو ارتباطيتا ،وجيعادا صياغتها أو تعيتد لها
ويفيتيت ا  عيتيت  أد ااعيتيتداك يفيتيتو عملييتيتة تتطيتيتمن ااحسيتيتاج عاملكيتيتأ ت والذعيتيتوات يف  يتيتاف  .توصيتيتيل ال تيتيتاه  لنخيتيتر ن أو

واختبيتيتيتار صيتيتيتحة الذيتيتيترو  وجي صيتيتيتاف ال تيتيتيتاه  اليتيتيت   يتيتيتتا  ،سيتيتيتا، ك تأيتيتيتو ن الفأيتيتيتار والذيتيتيترو  اليتيتيت  تعيتيتيتا  يفيتيتيت   املكيتيتيتأ ت
     1.الوصوف جيليها سن الذرد لنخر ن

ععنأ خليتة وجينكيتاا عملييتات، أو تطيتو ر وت ذييت  نظيتام  د يتد  أفعر  و  ، ا ت افسيةوس ها سن رع  ااعداك خبلة سي
 2.هتدف لتحسني الأذااا والذعالية والقدرا الت افسية ،مل ت   د د، أو عملية أو خدسة

ليتا او لها جيىل س تعيتات سلموسيتة وخيتدسات  خلة الفأار والر يل ايعتأار ةااعداك  ثل عمليات ف وعالتاا
 تكيتيتيتيتيتيتيتيتري سرييفيتيتيتيتيتيتيتيتورد ويفيتيتيتيتيتيتيتيت ا سيتيتيتيتيتيتيتيتا أوايتيتيتيتيتيتيتيتحأ ،ليتيتيتيتيتيتيتيتة سييتيتيتيتيتيتيتيت ا ت افسيتيتيتيتيتيتيتيتية وعملييتيتيتيتيتيتيتيتات وطيتيتيتيتيتيتيتيترا  د يتيتيتيتيتيتيتيتدا هتيتيتيتيتيتيتيتيتدف يف السيتيتيتيتيتيتيتيتاج 

(J.R.Shermerhorn) عملييتيتيتيتيتة جينكيتيتيتيتيتاا الفأيتيتيتيتيتار ابد يتيتيتيتيتدا ووايتيتيتيتيتعها يف حييتيتيتيتيت   :أععن يتيتيتيتيت يف تعر ذيتيتيتيتيتأ لاعيتيتيتيتيتداك وزس هيتيتيتيتيتأ
ل جيىل الفأيتار ا  قيتة، وسيتن ك تطيتعها يف املمارسيتة، ويفيت ا توص يتأفطيتل الكيتركات يفيت  اليت  تَ  ؤكدا على أد  س   ،املمارسة

يتيتد  .(املييتيت ا) جيىل السيتيتوا وسيتيتن كم ( املمارسيتيتة) عملييتيتة ستأاسليتيتة سيتيتن الذأيتيترا جيىل امل يتيتت  ااعيتيتداكتوسيتيتيع آخيتيتر يف  عيتيتل  وأك 
در  يفيتيت  اليتيت  ت يتيت ااعيتيتداكاملؤسسيتيتة اليتيت  تتليتيتب سييتيت ات ت افسيتيتية قاهميتيتة عليتيتى  أد   (Michael Porter)سا أيتيتل عيتيتورتر

مبع ا  الواسيتع ايتمن وحيتداهتا ونكيتاطاهتا واسيتماتيعياهتا، واليتب عيتن طر يتة جيدخيتاف تأ ولو ييتا  د يتدا والقييتام  ااعداك
 3.ععمليات سبتأرا يف نذس الوقت

 جديددددة تدددد تكدددوأ أفكدددارا أو حلدددوا القددددرة علدددأ يلددد  أ ددديا  :ويف حبث يتيتيتا يفيتيتيت ا سيتيتيتوف نعيتيتيترف ااعيتيتيتداك ععنيتيتيتأ
ز الفدرد فدي رتيتده للمشدك ت وحلهدا، بندأ علدأ تمي د، وهدو ي  جديددةطدرق وأسداليب عمدل و أو منتجات  لمشك ت،

ي القددرة علدأ توليدد نم دوتدراته العقلية وط تته الفكرية ومعارفه التدي يمكدت تطويرهدا بوجدود المنداال الم ذد  الد ي ي  
 .في األفكار ووضعها حيز التن

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .199.ص( 9010 دار الذأر،: عماد.)1، الطبعة القيادة اإلدارية وإدارة اابتكارع ا حممد سيد ق د ل، .  

2
 .199.املر ع نذسأ، صع ا حممد سيد ق د ل، .  

3
. Joe Tidd ; John Bessant ; et Keith Pavitt. Management de L’innovation :integration du changement 

technologique , commercial et organisationnel ,(Paris : DeBoeck, 2006), P.66. 
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اعداك، أصب  سيتن الطيترورس ايحتأيتام جملموعيتة سيتن ا صيتاهص اعقة لالتعار ف السسن  انط قا :يصاذص اإلبداع.3
 :ال  تساعد على فها ااعداك وتيي   عن عاق  املصطلحات، وسن عني يف   ا صاهص جند

وعالتيتيتاا  أيتيتن القيتيتوف أد ااعيتيتداك  سيتيتم  للمؤسسيتيتة  ،أس ااتييتيتاد عابد يتيتد كلييتيتا أو   هييتيتا: ااعيتيتداك  ثيتيتل ابد يتيتد -
 1عاحلذاال على حصتها السوقية وتطو ريفا؛

ملكيتيتيتأ ت، الط قيتيتيتة والصيتيتيتالة واملرونيتيتيتة، ويفيتيتيتو ااسيتيتيتس قيتيتيتدرا عليتيتيتى ااعيتيتيتداك  تطليتيتيتن قيتيتيتدرات عقلييتيتيتة تتمثيتيتيتل يف ال -
 سلوك  أن ت ميتأ؛

 ااعداك عملية اات سراحل   ت  ع ها فأرا أو عمل أو س ت   د د؛ -
 2ااعداك  أن ت ميتأ فرد ا ومجاعيا سن خ ف التدر ن، وك ا توفري امل ا  امل ها لتذعري الطاقات ااعداعية؛ -
س ااعيتيتيتيتداك عليتيتيتيتى نتيتيتيتيتاه  وسعطييتيتيتيتات سيتيتيتيتاعقة، و أيتيتيتيتود ااعيتيتيتيتداك خ صيتيتيتيتة ابهيتيتيتيتود املماكميتيتيتيتة اليتيتيتيت  تسيتيتيتيتتعمل  ؤَسيتيتيتيت    -

 كمعطيات وسدخ ت للعملية ااعداعية؛
يف الوقيتيتيتت امل اسيتيتيتن، فهميتيتيتا كيتيتيتاد نيتيتيتوك العميتيتيتل عيتيتيتداك، و قصيتيتيتد هبيتيتيتا تقيتيتيتدمي امل يتيتيتت  ااعيتيتيتداع  املوااسيتيتيتة ال س ييتيتيتة يف اا -

  3.ااعداع  و ودتأ فإنأ  ذقد قيمتأ ع د ت ذي   يف الوقت غري امل ها
 :الصلةإلابداع واملصطلحات ذات ملصطلح  التاريخي ملفهوما: ثانيا

ولأيتيتيتن تيييتيتيت   عيتيتيتن سصيتيتيتطلحات  ليتيتيتأ، تعيتيتيتار فجيد الوقيتيتيتوف ع يتيتيتد سذهيتيتيتوم ااعيتيتيتداك  تطليتيتيتن س يتيتيتا ليتيتيتيس فقيتيتيت  تقيتيتيتدمي 
لاعيتداك والتميييت  عي يتأ وعيتني ، ليت ا سيتوف نقيتوم ععيتر  التطيتور التيتاري  ة سلحقة أو سرادفة لأأخريل ظلت لعصور طو ل

 .ععض املصطلحات اات الصلة عأ
ة ذ سراحل أساسية تعأس التطور ا اهل ملذهوم ااعداك عا   أن رصد :المفهوم التاريخي لمصطلح اإلبداع.1

 :العصور املااية ويف 
عرز سا لغاسطة ال  تتمي  عالغمو ، وسن أارتب  سذهوم ااعداك يف العصور القد ة عالعماف ا :المرحلة األولأ -

 4:تي ت عأ يف   املرحلة
وال بوغ املبأر؛ ا ل  عني سذايفيا ااعداك والعبقر ة وال كاا واملويفبة 
ارتباين ااعداك عالوراةة والذطرا يف س يت سعي ة عا ال ياف؛ 
اقتصار ايعماف عااجنازات ااعداعية على  ايت سعي ة كالذلسذة والدي والرسا. 
 

                                                           
 .25.ص( 9002دار املسريا، : الردد) .1، الطبعة الريادة وإدارة منظمات األعمالع ف خلف السأارنة، . 1
، أطروحيتة دكتيتورا  العليتوم يف عليتوم "رف ابماعية كميتورد جيسيتماتيع  وأةريفيتا عليتى نكيتاين ااعيتداك يف املؤسسيتة دراسيتة سيدانييتةااملع"حممد رطدس سلطا ،  .2

 .52، 52.ص.ص( 9012/9015عسأرا،   اسعة حممد خيطر:اب اهر)، غري س كورا التسيري
فددي ملتقددأ دولددي حددول رأا المددال الفكددري فددي " أةيتيتر تطبييتيتة جيدارا املعرفيتيتة عليتيتى وظيذيتيتة ااعيتيتداك يف س ظميتيتات العميتيتاف"أمحيتيتد طرطيتيتار؛ صيتيتارا حليميتيت ، .3

 .2.، ص9011د سما  12/15، منظمات األعمال العربية في ااتتصاديات الحديثة
 .12.ص( 9009 دار الذأر،: عماد)، معاييره نظرياته تياسه وتدريبه -اإلبداع مفهومهعبد الرمحاد  رواد، .4
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 1:  يف   املرحلةوأيفا سا سي   ،عدأت سع هنا ات القرد التاسع عكر :المرحلة الثانية -
تذسري ظايفرا ااعداك؛ ظهور سيأولو ية حاولت 
  م يف التميي  عني سذايفيا ااعداك واملويفبة والتذوا؛حدوذ تقد 
احنصار عملية الرع  عني ااعداك والغيبيات وا وارا؛ 
يسيما يف  ايت العلوم احلياتية والطبيعية؛ ،اتساك داهرا اييفتمام عااعداك وعراس  تعليمأ 
يسيما يف  ايت العماف الص اعية والتعار ة ،ععض أدوات قياج ااعداك وعراس  تعليمأ تطو ر. 
 ظيتر ملذهيتوم ااعيتداك عدأت يف س تصف القرد العكر ن واستدت حىت العصر احلاا، وفيهيتا أصيتب     : المرحلة الثالثة -

 .خصية والدافعية والبي ةوب  التذأري والك ،ععنأ توليذة ت دس  فيها العمليات العقلية واملعرفية
ع يتيتد احليتيتد ص عيتيتن سذهيتيتوم ااعيتيتداك ن حيتيت  و يتيتود تيتيتداخل وخليتيت  عيتيتني  :الفددرق بدديت اإلبددداع وبعددح المصددطلحات.2

وايعتأيتيتيتيتيتيتيتيتيتار  (invention)سيتيتيتيتيتيتيتيتيتع سصيتيتيتيتيتيتيتيتيتطلحات أخيتيتيتيتيتيتيتيتيتريل، خاصيتيتيتيتيتيتيتيتيتة ايخيتيتيتيتيتيتيتيتيتماك  (innovation)سذهيتيتيتيتيتيتيتيتيتوم ااعيتيتيتيتيتيتيتيتيتداك 
(creativity) ،التغيري(change)،  التميي  عني يف   املصطلحات واملذيتايفيا فيميتا البحص والتطو ر، ول ا س حاوف

 : ل 
وااعيتيتيتيتيتيتيتيتداك  (creativity)يف غالبييتيتيتيتيتيتيتيتة الحييتيتيتيتيتيتيتيتاد تيتيتيتيتيتيتيتيتدف الدعييتيتيتيتيتيتيتات أد سصيتيتيتيتيتيتيتيتطل  ايعتأيتيتيتيتيتيتيتيتار :واإلبددددددددداع اابتكدددددددار -
(innovation)  ميتيتا نذيتيتس املعيتيتأ، جيي أد  ععيتيتض الأت يتيتاي املتخصصيتيتني  يليتيتود للتذرقيتيتة عيتيتني املصيتيتطلحني، فايعتأيتيتار 

 تعليتيتيتة عيتيتيتالتذأري املسيتيتيتتحدذ وظهيتيتيتور الفأيتيتيتار امل هميتيتيتة، يف حيتيتيتني ااعيتيتيتداك يفيتيتيتو ت ذييتيتيت   يتيتيت   الفأيتيتيتار، أس او لهيتيتيتا سيتيتيتن 
اليت  سيتن طيتاهنا أد تيتؤدس جيىل ال ميتو وز يتيتادا و  ،حالتهيتا ال ظر يتة جيىل حالتهيتا الواقعييتة، يف يفي يتة س تيتو  أو خدسيتة أو عملييتة

 2.سرعة الت مية وتوليد الرعاال
يف ا  ع  أد ااعداك يفو نات  عملية ايعتأار، فايعتأار يفو التوصيتل جيىل حيتل خيت ا للمكيتألة أو جيىل فأيترا 

أ ابيت ا املتعليتة  د دا، يف حني ااعداك يفو التطبية امل ها  يتا، ويفيت ا سيتا أكيتد    يتود كيتاو حي ميتا عيتر ف ايعتأيتار ععنيت
  3.عالذأرا، يف حني ااعداك  ع  تكأيل وتطو ر تلب الفأار لتصب  قيمة سلموسة

وحيتيتىت وجيد   ،ا سيتيتبة  أيتيتن القيتيتوف أد ااعيتيتداك وايعتأيتيتار و هيتيتاد لعمليتيتة واحيتيتدا، سأميتيت د لبعطيتيتهما اليتيتبعضمل يتيت
 4.كاد لأل سصطل  سدلولأ ا اص فإن ا نعتقد أهنما ست زساد وسن ا طع فصلهما

يفو سيتلوك أو أفأيتار  د يتدا تعتميتديفا املؤسسيتة، وختتليتف عيتن تليتب السيتار ة  (change)التغيري  :اإلبداع والتغيير -
 ابيتدايف ايسيتتخدام، و تسيتا عالكيتمولية وايسيتتمرار ة ستذقيتا سيتع ااعيتداك، جيي أنيتأ يتليتف عيتن يفيت ا الخيتري سيتن حييتص 

                                                           
 اسعة : اب اهر)تصاد ة ختصص تسيري غري س كورا، دكتورا  علوم يف العلوم ايق أطروحة" اقتصاد املعرفة وجيدارا الصوف ال كية وااعداك"عثماد عوز اد، .1
 .129.ص( 9002/9010عأر علقا د عتلمساد،  أيب

 .15.ص( 9002جيةراا لل كر والتوز ع، : الردد)، اإلداريةاإلبداع في اتخاذ القرارات سؤ د عبد احلسني الذطل، . 2
 xiv.ص( 9001سرك  اليفرام للممجة وال كر،: القايفرا)  .1ترمجة أسعد حليا، الطبعة  ،اإلبداع في المشروعات ود كاو،  3.

4
 . C.Carrier ; D.J.Garand, "le concept d’innovation :débats et ambiguïtés" in 5éme  conférence international de 

management stratégique, Lille, du 13 au 15 mai 1996, p.3. 
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تحيتيتد ات، وعالتيتاا  أيتيتن ااعداعييتة ي ختكيتيتى املواقيتف ابد يتدا والفيتيتاادارا 1واملخيتاطرا والألذيتة اليتيت  ترتذيتع يف ااعيتداك،
 عيتيتيت  أد جيدارا املؤسسيتيتيتة عطر قيتيتيتة جيعداعييتيتيتة  تطليتيتيتن  ويفيتيتيت ا. حمذيتيتيت ات لاعيتيتيتداك( املواقيتيتيتف ابد يتيتيتدا والتحيتيتيتد ات)اعتباريفيتيتيتا 

  2.تذأريا  د دا واستعدادا للبحص عن عداهل  د دا، كما أد ت ذي  التغيري  تطلن طرقا جيعداعية ل عاال الت ذي 
ااعيتيتداك عملييتيتة   يتيتت  ع هيتيتا التغييتيتري،  وعلييتيتأ  أيتيتن القيتيتوف أد ااعيتيتداك والتغييتيتري سأميتيت د لبعطيتيتهما اليتيتبعض، لد  

 . أل جيعداك يفو تغيري ولأن العأس غري صحي فولد جيعداعات يف يفياكل ووظاهف املؤسسة، والتغيري قد  
ؤةر جيىل التوصيتل جيىل فأيترا  د يتدا كلييتا تيترتب  عالتأ ولو ييتا، وت يت (invention) كري ايخماك    :اإلبداع واايتراع -

ايخيتماك  ، كميتا أد  (ليتيس جيل اسييتاواليتب ) صل ايخماعيتات عليتى عيترااا اخيتماكو أن أد ا3.على املؤسسات اجملتمعية
أو عملييتيتيتة أو نظيتيتيتام  د يتيتيتد، ولأيتيتيتن اليتيتيتب ي  عيتيتيت  عالطيتيتيترورا أد تصيتيتيتب   ؛عسيتيتيتد يف فأيتيتيترا أو رسيتيتيتا آلليتيتيتة أو س يتيتيتت قيتيتيتد  ت

تطيتيف  ااعيتداكعملييتة  ، وعكيتأل أكثيتر اد يتدا فيتإد  ااعيتداكسلعة أو خدسة  أن تسو قها، فتلب جيحديل خصيتاهص 
ايخيتيتيتماك يفيتيتيتو احليتيتيتل التقيتيتيت  ملكيتيتيتألة سيتيتيتا، عي ميتيتيتا  كيتيتيتأل سبسيتيتيت  فيتيتيتإد  علتقيتيتيت ، و ع يتيتيتدنا ععيتيتيتدا اقتصيتيتيتاد ا جيىل  انيتيتيتن البعيتيتيتد ا

أكثيتيتر أمهييتيتة يف نقيتيتل ...( ال قيتيتود، امله دسيتيتني) اك، ويف يتيتا تأيتيتود امليتيتوارد امللموسيتيتةيفيتيتو التطبييتيتة ايقتصيتيتادس ل خيتيتم  ااعيتيتداك
 4.الذأرا جيىل س ت 

( Théorétique conception)خ صيتيتيتة القيتيتيتوف جيد ااعيتيتيتداك يفيتيتيتو حصيتيتيتيلة ابميتيتيتع عيتيتيتني الذأيتيتيترا ال ظر يتيتيتة 

كميتا يفيتو سوايتيت    ،و طيتاف جيىل اليتب ايسيتتثمار التعيتارس للذأيترا ،(Technique invention)وايخيتماك التقيت  
 :يف املعادلة أدنا 

 
 

أد يفيت ا الخيتري  عيت  جيدخيتاف طيت ا  د يتد مليترا واحيتيتدا، يف  عليتى اليترغا سيتن اليتماع  عيتني ااعيتداك وايخيتماك، جيي
 5.دد جينساد سبدك يف حني العأس غري صحي حني ااعداك يفو حالة سستمرا وي  أن أد  تا ايخماك جيي سن لَ 

 عيتيتد نكيتيتاين البحيتيتص والتطيتيتو ر سيتيتن النكيتيتطة املهميتيتة عال سيتيتبة للمؤسسيتيتات ايقتصيتيتاد ة،  :واإلبددداع البحددث والتطددوير -
، لتمو يتيتيتل دراسيتيتيتات وحبيتيتيتوذ واايتيتيتحة اف ال زسيتيتيتةدد يف ايسيتيتيتتثمار فييتيتيتأ، واليتيتيتب سيتيتيتن خيتيتيت ف تيتيتيتوفري السيتيتيتو م تعيتيتيتد تيتيتيتاليتيتيت  مل 

أيتيتيتيتيترا عليتيتيتيتيتى  جيا 6.وحميتيتيتيتيتددا اليفيتيتيتيتيتداف، تيتيتيتيتيت عأس نتاهعهيتيتيتيتيتا عليتيتيتيتيتى  يتيتيتيتيتايت خمتلذيتيتيتيتيتة مل تَعيتيتيتيتيتد وظيذيتيتيتيتيتة البحيتيتيتيتيتص والتطيتيتيتيتيتو ر ح 

                                                           
1
  .222.سر ع ساعة، صاتجاهات معاطرة في إدارة المعرفة، حممد عواد ال  ادات،  .
للبدددراما واألنشدددطة فدددي الم سسدددات فدددي بحدددوا وأوراق عمدددل حدددول اإلدارة اإلبداعيدددة  "ت اليتيتيت  توا يتيتيتأ اادارا ااعداعييتيتيتةالتحيتيتيتد ا"، سيتيتيتيد عييتيتيتد .2

 .122.ص( 9010امل ظمة العرعية للت مية اادار ة،  :القايفرا) الحكومية والخاطة
 .61-61.ص.ص (3002دار واهل، : الردد)،إدارة اابتكار، عبود جنا جنا .3
 .30.ص(3000 سرك  ا اات امله ية لادارا مبيب،: القايفرا)مبيب ترمجة وتعر ن جيصدارات  ،حرب اإلبداع فت اإلدارة باألفكاركر ستوف فر د ر ب فود عرادد، .4
 .15.سر ع ساعة، ص اإلبداع في اتخاذ القرارات اإلدارية،سؤ د عبد احلسني الذطل، .5
 12/16، الكيتارقة ملتقدأ التسدوي  فدي الدوطت العربدي" هرعيتة سعهيتد الأو يتت لألحبيتاذ العلمييتة:تسيتو ة واسيتتثمار نتيتاه  البحيتص والتطيتو ر"حممد اومود،.6

 .126.ص ،9009 أكتوعر

 ااستثمار التجاري للفكرة+ اايتراع التقني+ الفكرة النظرية= اإلبداع
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يتدددا تعتميتد عليتى  التأ ولو ييتا كيترأج سيتاف أساسيت  املؤسسات الأبيتريا، عيتل أصيتبح ا َنكيتهد نكيتوا سؤسسيتات صيتغريا   
 1.فيها، ويف  سا   طلة عليها سؤسسات ابيل الثالص

 ، يفعيتيتيتارف املصيتيتيتادا عليهيتيتيتا جيىل ف يتيتيتودكيتيتيتل اجملهيتيتيتودات املتطيتيتيتم ة او يتيتيتل امل  قصيتيتيتد  عوظيذيتيتيتة البحيتيتيتص والتطيتيتيتو رو 
اعر باطيتيتيتر يفيتيتيت   ال كيتيتيتاطات يف خميتيتيتصيتيتيتور أسيتيتيتالين أو طيتيتيترا جينتيتيتيتا  وس تعيتيتيتات ساد يتيتيتة اسيتيتيتته كية أو اسيتيتيتتثمار ة، ت   طيتيتيتأل

مت س ظميتيتة س يتيتوقيتيتد قَ 2.الصيتيت اعية دود اعتبيتيتار خيتيتاص حلعمهيتيتا اباسعيتيتات أو خميتيتاعر البحيتيتص التطبيقيتيت ، ويف املؤسسيتيتات
 3:التعاود والتطور ايقتصادس سصطل  البحص والتطو ر جيىل ة ةة أنكطة أساسية يف 

الظيتيتيتوايفر  تا أساسيتيتا يكتسيتيتاي سعرفيتيتيتة  د يتيتدا عيتيتن أسيتيتسعميتيتل هيتيتيتر ن أو نظيتيترس  يَتيت (:األساسددي) البحددث العلمددي
 ؛واحلقاهة ابد دا، عامل حظة دود الواع ععني ايعتبار أس تطبية سعني

؛عمل  حمدد د دا سو هة أساسا جيىل  افيفو اقية أصل   تا يكتساي سعرفة  : البحث التطبيقي 
تيتيتيتا  بيتيتيتأ عليتيتيتى سعرفيتيتيتة قاهميتيتيتة سأتسيتيتيتبة سيتيتيتن البحيتيتيتص وا يتيتيتاا العملييتيتيتة املو هيتيتيتة انظيتيتيتاس     عميتيتيتل ن   :التطدددوير التجريبدددي

جينتا هيتا أو تركيبهيتا  س تعات وآيت  د دا أو تركييتن عملييتات ونظيتا وخيتدسات  د يتدا، وحنيتو اسيتني تليتب اليت  ع  
 .فع 

يتيتيتيتيف الغالبييتيتيتة العظميتيتيتى  َ  سيتيتيتيتع  الكيتيتيتركة لتيتيتيتيتدعيا  يفن الغيتيتيتر  العمليتيتيت  سيتيتيتيتن وراا كيتيتيتل سكيتيتيتيتروك حبيتيتيتص وتطيتيتيتو ر أم 
 .للحأوسيتة يفيتدف ععييتد ويفيتو تيتعسني رفايفييتة اليتب دأن أد  أيتود راهتا على س افسة س ت   د د، ولأن    عاهداهتا وقد  

 4:يف اك سداخل عدا لتحد د خمصصات البحص والتطو ر ن كر س ها سا  ل و 
؛ك سبة سن املبيعات الس و ة 
؛سبلغ ةاعت س وس للبحص والتطو ر 
؛ك سبة سن الرعاال الس و ة 
؛سي انية تقاعل سا   ذقأ امل افسود على البحص والتطو ر  
 طركات أخريل يف سي انية  معة لانذاا على البحص والتطو رايطماك سع. 

وتقوم ععض املؤسسات عتكأيل العملييتة ااعداعييتة سيتن خيت ف عملييتة البحيتص والتطيتو ر، و  أيتن تكيتبيأ عملييتة 
البحيتيتص والتطيتيتو ر  هيتيتيتاز  يَتيتتا فييتيتيتأ جيدخيتيتاف الفأيتيتار ااعداعييتيتيتة سيتيتن ناحييتيتيتة، ك تظهيتيتر ز يتيتادا يف أسيتيتيتها املؤسسيتيتة وعواهيتيتيتد 

مار ع يتيتد جيخيتيترا  امل تعيتيتات وا يتيتدسات ابد يتيتدا سيتيتن ناحييتيتة أخيتيتريل، سيتيتع ااطيتيتارا أد  الوقيتيتت املسيتيتتغرا يف عملييتيتة ايسيتيتتث
التص يع داخل يف ا ابهاز ختتلف سيتن صيت اعة لخيتريل، فقيتد  صيتل جيىل عيتدا أطيتهر يف صيت اعة عيتراس  احلاسيتوي، وقيتد 

                                                           
فدي ، "دراسة حالة املؤسسيتات الصيتغريا واملتوسيتطة: التعد د التأ ولو   كمدخل اسماتيع  لدعا القدرا الت افسية للمؤسسة اب اهر ة"رحيا حسني،  .1

 .52.ص (9009-عسأرا- اسعة حممد خيطر: اب اهر) تنافسية الم سسات ااتتصادية وتحوات المحيط ملتقأ دولي حول
 .112.ص(1229د واد املطبوعات اباسعية،:اب اهر) ونشاطات الم سسة الصناعيةوظاذف  سعيد أوكيل،.2
3
 .91-95.ص.سر ع ساعة، ص، حرب اإلبداع فت اإلدارة باألفكارجيصدارات عيمب، : كر ستوف فر د ر ب، ترمجة وتعر ن .
 .591.ص( 9001الدار اباسعية، : ااسأ در ة) واإلنتاجية والتخطيط ااستراتيجي للتميز والريادة والتفوقإدارة الجودة الشاملة  ،فر د ال عار .4
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قصيتيتر امليتيتدا ال س ييتيتة اليتيت  تسيتيتتغرقها  صيتيتل جيىل عكيتيترات السيتيت وات للوصيتيتوف جيىل نتيعيتيتة سثيتيتل سركبيتيتات الذطيتيتاا، و  يتيتت  عيتيتن 
عملية تطو ر الفأار واو لها جيىل اعتأارات عواهد سالية، ويف املؤسسات املالية ال  تسيتعى جيىل اقييتة اليترع  امليتادس، 
 أيتيتيتن اسيتيتيتتبداف سذهيتيتيتوم أسيتيتيتها السيتيتيتوا وعواهيتيتيتد ايسيتيتيتتثمار عيتيتيتبعض ال تيتيتيتاه  الخيتيتيتريل سثيتيتيتل املكيتيتيتاركة يف اسيتيتيتني الوايتيتيتع 

 : تثيل سدخ ت وخمر ات املؤسسات املبدعة سن خ ف الكأل املواا  ايسماتيع ، و أن 
 مدي ت ومخرجات الم سسات المبدعة: (1-2)الشكل رت  

 
 
 
 
  

دار الذاروا : القايفرا) خالد العاسرس، الطبعة الوىل: جيعداد قسا الممجة عدار الذاروا اإلبداع،إدارة عيم كوك، :المصدر
 .71.،ص(3001لل كر والتوز ع، 

و أيتيتن قييتيتاج أةيتيتر البحيتيتص والتطيتيتو ر عليتيتى ااعيتيتداك عايسيتيتت اد عليتيتى در يتيتة ااعيتيتداك اوققيتيتة، ويف يتيتا  يتيتتا التذرقيتيتة عيتيتني 
تمرا يف امل تعيتيتيتات سيتيتيتتمد سيتيتيتن التحسيتيتيتي ات الطذيذيتيتيتة املسيتيتيتماكميتيتيت ، اليتيتيت س    در تيتيتيتني، الوىل يف ااعيتيتيتداك الطذييتيتيتف أو ال

ال س  ع  ااعداك يف امل تعيتات وطراهيتة اانتيتا  عليتى  ،، أسا الدر ة الثانية فتتمثل يف ااعداك اب رسوطراهة اانتا 
  1.أسس  د دا

 وأهميته( املزيج إلابداعي)أبعاد إلابداع  :ثالثا

 القيتدرات وايسيتتعدادات وا صيتاهص الكخصيتية، اليت  جياا سيتا و يتدتعيتن امليت    ااعيتداع   ا ع :المزيا اإلبداعي.1
سيتيتيتواا عال سيتيتيتبة  يتيتيتاات الذيتيتيترد  ،لتيتيتيتؤدس جيىل نتيتيتيتاه  أصيتيتيتيلة وسذييتيتيتدا ،يف عي يتيتيتة س اسيتيتيتبة  أيتيتيتن أد ترقيتيتيتى عالعملييتيتيتات العقلييتيتيتة

عداعييتيتة يف جيحيتيتديل سييتيتاد ن جياا كانيتيتت ال تا يتيتات سيتيتن سسيتيتتويل ايخماقيتيتات اا ،السيتيتاعقة، أو خيتيتاات املؤسسيتيتة أو العيتيتامل
 2.احلياا اانسانية

 تطيتيتيت  سيتيتيتن خيتيتيت ف التعر يتيتيتف أد امليتيتيت    ااعيتيتيتداع   تأيتيتيتود سيتيتيتن أرععيتيتيتة أععيتيتيتاد رهيسيتيتيتية،  أيتيتيتن جيعرازيفيتيتيتا سيتيتيتن خيتيتيت ف 
 :الكأل أدنا 

 
 
 
 
 

                                                           
. 11 ، العددفي مجلة العلوم ااتتصادية وعلوم التسيير" دور جيدارا ااعداك التأ ولو   يف تع    القدرا الت افسية للدوف العرعية"مجيلة،  ابوزس. 1
 .912.ص (9011  اسعة فرحات عباج عسطيف،: اب اهر)
 .99.فتح  عبد الرمحاد  رواد، املر ع الساعة، ص. 2

 إلابداع ألافكار

والتطوير البحث التطوير  املوظفين 

الاستثمار عملية من العائد  التمويل 
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 المزيا اإلبداعي :(2 -2) الشكل رت 

 

 ةسن جيعداد الباحث :المصدر
 أيتيتن اقيقيتيتأ جيي عتيتيتوفر اليتيتث ذ أععيتيتاد الخيتيتريل، فميتيتث  جياا سيتيتن خيتيت ف الكيتيتأل  تطيتيت  أد امل يتيتت  ااعيتيتداع  ي 

ومل هتيتتا  ،توقذت املؤسسيتة عيتن دعيتا وتع  يت  ااعيتداك، ععيتدم تيتوفري البي يتة امل هميتة وأمهليتت تطيتو ر ااعيتداك ليتديل أفراديفيتا
ار ييتيتة، فليتيتن تيتتمأن املؤسسيتيتة سيتيتن البقيتيتاا يف ظيتيتل التحيتيتد ات ا  ،عتيتدر بها وتعليتيتيمها كيذييتيتة جيجنيتيتاز العملييتيتات ااعداعييتيتة

 .وفيما  ل  س عيت على اكر يف   الععاد عك ا سن التذصيل
والذيتروا الذرد يتة يف  ، أن التعرف على الكخص املبدك سيتن خيت ف دراسيتة ستغيتريات الكخصيتية :الشخص المبدع -

ا صيتيتيتاهص : و يتيتيتاف الدافعييتيتيتة، وعيتيتيتادا  ت يتيتيتاوف وصيتيتيتف الكيتيتيتخص املبيتيتيتدك يف ة ةيتيتيتة  يتيتيتايت رهيسيتيتيتية يفيتيتيت  اجمليتيتيتاف املعيتيتيتريف
مبسيتيتيتتو ات الكخصيتيتيتية، الدافعييتيتيتة، ا صيتيتيتاهص التطور يتيتيتة، وسيتيتيتوف  يتيتيتتا طيتيتيترال أيفيتيتيتا خصيتيتيتاهص املبيتيتيتدك يف الع صيتيتيتر املتعليتيتيتة 

 1.ااعداك
اليتيت   ،ااعيتيتداع  احلاليتيتة أو الظيتيتروف البي ييتيتة قصيتيتد عيتيتاملوقع (: المندداال اإلبددداعي/الموتددف اإلبددداعي)البيئددة اإلبداعيددة  -
عيتيتيت وغ حيتيتيتل سيتيتيتا أو فأيتيتيترا  د يتيتيتدا، و قصيتيتيتد عالبي يتيتيتة  أوعملييتيتيتة اانتيتيتيتا  العقليتيتيت  للمبيتيتيتدك يف الأكيتيتيتف عيتيتيتن لغيتيتيت  سيتيتيتا،  ليتيتيتف  تَ 

وف دود جيطيتيت ا الطاقيتيتات ااعداعييتيتة، و تطيتيتمن أو َايتيت ،ر عملييتيتة ااعيتيتداكتيس يتيت ااعداعييتيتة امل يتيتا  مبيتيتا  تطيتيتم أ سيتيتن ظيتيتروف
 عيتد جيا 2.امل ا  العاهل  والتعليم ، امل ا  الت ظيم ، امل ا  القيتوس  واليتدوا: سستو ات عدا تتمثل يفامل ا  ااعداع  

 .توفري البي ة ااعداعية سن أيفا ع اصر امل    ااعداع  وظهور جيعداعات الفراد
يتيت :العمليددة اإلبداعيددة - سعابيتيتة املعلوسيتيتات اليتيتيت    عليتيتيتى ابوانيتيتن املتعلقيتيتة حبيتيتيتل املكيتيتأ ت وأبيتيتاين التذأيتيتري، وأبيتيتيتاين ترك 

يتيت   عليتيتى كيذييتيتة جيحسيتيتاج املبيتيتدك عاملكيتيتألة، وكيذييتيتة البحيتيتص عليهيتيتا، عاعتبيتيتار املكيتيتألة تكيتيتأل عملييتيتة ااعيتيتداك، ويفيتيت  ترك 

                                                           
 .26.فتح  عبد الرمحن  رواد، سر ع ساعة، ص. 1
( 9011العليا والبحوذ،سرك  تطو ر الدراسات :القايفرا. )1الطبعة  التفكير النمطي واإلبداعي،حممد خطر عبد املختار؛ اجن  ص ال فر د عدوس، . 2
 . 12.ص

 الكخصية ا صاهص•
 والدافعية

 املعرفية ا صاهص•
 التطور ة ا صاهص•

المبدع لشخصا  

 امل ا  العاهل  والتعليم ؛•
 امل ا  الت ظيم ؛•
 .امل ا  القوس  والعامل •

اإلبداعية البيئة  ايحساج عاملكألة؛• 
 ااعداد والتكبع؛•
 حطانة الذأرا أو احلل•

اإلبداعية العملية  

 أفأار  د دا؛•
س تعات  •

 .... د دا؛

اإلبداعي الناتا  
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سرحليتيتيتة ااحسيتيتيتاج عاملكيتيتيتألة، : تسيتيتيتبن نوعيتيتيتا سيتيتيتن عيتيتيتدم التيتيتيتوازد، وتيتيتيتر العملييتيتيتة ااعداعييتيتيتة مبعموعيتيتيتة سيتيتيتن املراحيتيتيتل ويفيتيتيت 
 1.ااعداد والتكبع، حطانة الذأرا أو احلل

 ثيتيتل جيحيتيتديل  وانيتيتن تذاعيتيتل اانسيتيتاد سيتيتع عي تيتيتأ، وسقييتيتاج لاعيتيتداك، و قصيتيتد عيتيتامل ت  ااعيتيتداع     :المنددتا اإلبددداعي -
 ااتياد عالك ا ابد يتد، أو تطيتو ر ابد يتد اس القيميتة، وقيتد  أيتود حيتل نيتات  للمكيتألة عطر قيتة سذييتدا وأصيتيلة، وقيتد

املكأ ت واختاا القرارات ع اا على اانتيتا ، فحيتل عني التذأري ااعداع  وحل  ( D.W.Taylor)دويند تيلر سي  
املكأ ت يفو الب التذأري ال س   ت  ع أ حل سكألة سا، يف حني اختاا القرار  عا عن التذأيتري اليت س   يتت  ع يتأ 

  2.اختيار البد ل امل ها، أسا التذأري ااعداع  فهو ال س   ت  أفأارا  د دا اات قيمة
يف اسيتيتتمرار ة نكيتيتاطات املؤسسيتيتات عليتيتى امليتيتديل البعييتيتد، خاصيتيتة يف ظيتيتل  عيتيتداك دورا يفاسيتيتا لعيتيتن اا :أهميددة اإلبددداع.2

 3:امل افسة العاملية، وفيما  ل  س عيت على اكر أيفا الدوار ال   لعبها
سيتيتر عة التغيتيتري، أصيتيتب  ااعيتيتداك  العميتيتافيف عي يتيتة و الييتيتوم  :اإلبددداع عنصددر ضددروري للصددمود المتواطددل للم سسددات -

 ويفر يتيتا سيتيتن أ يتيتل البقيتيتاا، ولد عقيتيتاا املؤسسيتيتات يفيتيتدف رهيسيتيت ، فاملؤسسيتيتات اليتيت  ي تليتيتب القيتيتدرا عليتيتى ااعيتيتداك يف 
مل تعيتيتيتاهتا   يتيتيتاف عملهيتيتيتا سيتيتيتتوا أ ايتيتيتد ات كبيتيتيتريا، واليتيتيتب لد س افسيتيتيتيها  قوسيتيتيتود عااعيتيتيتداك والتحسيتيتيتني عصيتيتيتذة سسيتيتيتتمرا

لوقت     املؤسسيتات مبواصيتلة ااعيتداك فليتن  طيتوف أسيتد عقاههيتا، لأون يتا نعيتيش وخدساهتا وعملياهتا، فإاا مل  سم  ا
 يف عصر املعرفة والتأ ولو يا؛

أدركيتت اليتدوف واملؤسسيتات الييتوم أد التحيتد ات اليت  تذرايتها الظيتروف املتعيتددا  :القدرة علدأ مواجهدة التحدديات -
العيتيتيتادات املعلوفيتيتيتة كافييتيتيتة ملوا هتهيتيتيتا، فأيتيتيتل سوقيتيتيتف  د يتيتيتد   طيتيتيتوس عليتيتيتى سكيتيتيتأ ت  للمعتميتيتيتع العيتيتيتامل ، واليتيتيت  مل تعيتيتيتد

ويفيتيت ا سيتيتا دفيتيتع عاملؤسسيتيتات واليتيتدوف عليتيتى حيتيتد  ،وسرونيتيتة يف الت ذييتيت  وأصيتيتالة وتذيتيتردا يف احليتيتل ،تتطليتيتن ط قيتيتة يف التذأيتيتري
تذعيتيتري طاقيتيتاهتا  سيتيتواا ادراك أمهييتيتة العقيتيتل البكيتيترس املبيتيتدك، وليتيت لب عمليتيتت عليتيتى تيتيتوفري البي يتيتة املواتييتيتة اليتيت  تعميتيتل عليتيتى

 ااعداعية؛
يف تطيتيتيتيتو ر العملييتيتيتيتة اانتا ييتيتيتيتة والتغييتيتيتيتري التقيتيتيتيت   عيتيتيتيتداكظهيتيتيتيتر أمهييتيتيتيتة اات :تحقيدددد  األهدددددات اإلسددددتراتيجية للم سسددددة -

وعالتاا اقييتة اليفيتداف ااسيتماتيعية للمؤسسيتة ايقتصيتاد ة  ،واكتساي قدرات أكا على تطو ر تأ ولو يا اانتا 
 4:التالية أن حصريفا يف ال قاين وال  
؛احلذاال على البقاا وايستمرار 
؛ز ادا سعدف العاهد على ايستثمار 

                                                           
 .92.سؤ د عبد احلسني الذطل، سر ع ساعة، ص. 1
 .202.ص( 9012الكاد يود لل كر والتوز ع، : الردد). 1، الطبعة السلوك التنظيمي حممد  وسف القاا ،. 2
،  "دور ايعتأيتيتيتيتار وااعيتيتيتيتداك املسيتيتيتيتتمر يف ايتيتيتيتماد املركيتيتيتيت  الت افسيتيتيتيت  للمؤسسيتيتيتيتات ايقتصيتيتيتيتاد ة واليتيتيتيتدوف دراسيتيتيتيتة حاليتيتيتيتة دوليتيتيتيتة ااسيتيتيتيتارات"حسيتيتيتيتني حمميتيتيتيتد، نيذيتيتيتيتني. 3
عليتيتيتى  90/19/9011يف  يتيتيتوم  www.economy.gov.ae : ع ااطيتيتيت ك علييتيتيتأ يف املوقيتيتيتع. 10-2.ص.ص( 9016وزارا ايقتصيتيتيتاد،: ااسيتيتيتارات العرعييتيتيتة)

 11:12الساعة 
في دورية تصدر عت مركز البصيرة للبحوا والدراسات ، "املعرفة وايعتأار التأ ولو   ودورمها يف حذ  ال مو ايقتصادس"سصطذى عكري، .4

 .61.ص (9006، دار ا لدونية: اب اهر.)1 ، العدداإلنسانية ااتتصادية

http://www.economy.gov.ae/
http://www.economy.gov.ae/
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؛تعظيا سأانة املؤسسة امن أسواقها وسن ك  ز ادا حصص السواا  
؛اقية راا املستهلأني سن خ ف امل تعات ابد دا 
سن خ ف اسني أباين اانتا  والرفع سن سؤطر ابودا؛سوا هة حدا امل افسة ، 
وا يتيتيتاات ال اهيتيتيتة عيتيتيتن عملييتيتيتات ايعتأيتيتيتار والتطيتيتيتو ر  ،تع  يتيتيت  القيتيتيتدرات املعرفييتيتيتة والعملييتيتيتة سيتيتيتن خيتيتيت ف تيتيتيتراكا املعيتيتيتارف
  ؛التق 
ي  عد ااعداك ح  طاس  لأل املكأ ت املؤسسية، عل يف اك  ايت سعي يتة يف املؤسسيتة  :اإلبداع توة تنافسية -

ة أسيتيتلوي جيعيتيتداع  سعيتيتني، وتوايتيت  القاهميتيتة التالييتيتة أيفيتيتا اجمليتيتايت  أ هيتيتا اقييتيتة أعليتيتى اسيتيتتذادا ملأ يتيتة سيتيتن خيتيت ف تطبييتيت
 1:ال   طذ  عليها ااعداك قوا ت افسية

3"فعيتيتادا سيتيتا تسيتيتعى املؤسسيتيتات الر اد يتيتة سثيتيتل طيتيتركة : جيحيتيتداذ اعتأيتيتارات سسيتيتتمرا يف امل تعيتيتات وا يتيتدساتM"  جيىل
 ؛، واسني عملية التسو ة واملبيعاتسن طعهنا أد ادذ تغيريا يف قاعدا الت افس ،أراتتوفري س تعات وخدسات سب

جيحداذ تغيري يف يفيأل املؤسسة؛ 

 تقيتيتيتيتيتيتدمي التأ ولو ييتيتيتيتيتيتا احلد ثيتيتيتيتيتيتة، واد يتيتيتيتيتيتد ايهيتيتيتيتيتيتا  ووايتيتيتيتيتيتع تصيتيتيتيتيتيتور ملسيتيتيتيتيتيتتقبل أفطيتيتيتيتيتيتل حييتيتيتيتيتيتص عليتيتيتيتيتيتى ايلتيتيتيتيتيتيت ام عتطيتيتيتيتيتيتو ر
 ؛والذاعلية الأذااا ايسماتيعيات سن أ ل اسني

ااعداك على حل املكأ ت الداخلية وا ار ية ال  توا ههيتا املؤسسيتات، كميتا  عميتل عليتى ت مييتة وتطيتو ر   عمل
  2.سهارات العاسلني والتعةري على اهايفاهتا وسلوكياهتا

ا سيتيتبة أد ااعيتداك عملييتيتة سهميتة يف املؤسسيتيتات، ويفيت ا سيتيتا حييتتا عليهيتيتا سعرفيتة خصيتيتاهص املبيتدعني اليتيت   تطيت  مل يت
قاعيتيتدا سعرفييتيتة،  أيتيتن أد تسيتيتتخدسها يف عملييتيتة اسيتيتتقطاي سيتيتوارد عكيتيتر ة سبدعيتيتة مليتيتا  يتيتا سيتيتن فاهيتيتدا، سيتيتن طيتيتعهنا تيتيتوفري 

 كميتيتا.تيتيتدفعها سقاعيتيتل ت مييتيتة سهيتيتارات العيتيتاسلني هبيتيتاأد  سيتيتن املمأيتيتن  يتيت ا سيتيتن التأيتيتاليف اليتيت  تصيتيتقل  تأيتيتود قيتيتد  وعيتيت لب
سسة ين جيدارتأ عل حيتىت ت ميتيتأ أك د العد د سن الباحثني على حا ة املؤسسات لاعداك، عاعتبار  سوردا يفاسا للمؤ 

وتطيتيتيتو ر ، وجيدراكيتيتيتا س هيتيتيتا لمهيتيتيتيتأ، فقيتيتيتد اسيتيتيتتعاعت املؤسسيتيتيتات وعطيتيتيترا خمتلذيتيتيتة سيتيتيتن اييفتميتيتيتام والع ا يتيتيتة واليتيتيتب عتب يهيتيتيتا 
 ااعيتيتداع ، فقيتيتد قيتيتام اليتيتبعض عإنكيتيتاا وحيتيتدات ستخصصيتيتة ريع السيتيتلوك والتذأيتيتتكيتيتع   ،اسيتيتماتيعيات وسياسيتيتات طيتيتاسلة

 3...لتطو ر، وأخريل أنذقت سبالغ اخمة ل يفتمام عاملوايفن املبدعةلتطو ر ايعتأار، سثل وحدات البحص وا
 
 
 
 

                                                           
 . 52،52. ص.ص(9001دار فاروا لل كر والتوز ع، : القايفرا) .1 خالد العاسرس ،الطبعة: واجيعداد قسا الممجة عدار فار ، إدارة اإلبداععيم كوك، .1
 .206.ص، سر ع ساعة،إدارة المنظماتحسني حرمي، . 2
 اسعة  :اب اهر) بالم سسة ااتتصاديةملتقأ دولي حول طنع القرار ، "القيادا اادار ة وع قتها عااعداك اادارس" حممد عويف ا ؛ رفية سرزوق ، .3

 . 2.، ص (9002، عاملسيلة حممد عواياف
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 قدرات إلابداعية وأساليب تنميتهاال: املطلب الثاني

اكتكاف الكخص املبيتدك اللب يتة الوىل يسيتتثمار طاقاتيتأ ااعداعييتة وتو يههيتا يف املسيتار الصيتحي ، السيتر   عد  
ال س  عمل على ت مية الداا وتطو ر ، ويف ا سا يعل سن الطرورس مبأاد التعرف على القدرات ال  تييت  الكيتخص 

 .املستخدسة يف ت ميتأ املبدك، ال س س أ وعأ ت طلة املؤسسة حنو ااعداك، وك ا السالين
 :القدرات إلابداعية: أوال

ااعيتيتداك قيتيتدرات عقلييتيتة وستغيتيتريات يف الكخصيتيتية، وخصيتيتاهص يف القيتيتدرا عليتيتى حيتيتل املكيتيتأ ت، ويفيتيت     تطيتيتمن
القدرات ستذاوتة ع د الطخاص على اخت فها يف ال كعا والثقافة والتعليا، وفيميتا  ليت   يتتا التعيتر   عليتى أيفيتا يفيت   

 .القدرات عك ا سن التذصيل
تعيتيتا عيتيتن قيتيتدرا  القيتيتدرات ااعداعييتيتة  Chonticha Mathuramaytha حسيتيتن: مفهددوم القدددرات اإلبداعيددة.1

أس أد القيتيتيتدرات  1.عليتيتى او يتيتل املعرفيتيتة والفأيتيتار جيىل س تعيتيتات وعملييتيتات ونظيتيتا لذاهيتيتدا املؤسسيتيتة (الفيتيتراد)املؤسسيتيتة 
 :ااعداعية لألفراد تأن املؤسسة سن

 تطو ر س تعات  د دا لتلبية احتيا ات السوا؛ -
 جينتا  امل تعات ابد دا؛تطبية التق يات امل اسبة لعملية  -
  .ايستعاعة للتطورات التأ ولو ية والذرص غري املتوقعة -

لاعيتيتيتداك جنيتيتيتد أد ااعيتيتيتداك  عيتيتيتا عيتيتيتن مسيتيتيتات اسيتيتيتتعداد أ تطيتيتيتمن الط قيتيتيتة يف التذأيتيتيتري  حسيتيتيتن تعر يتيتيتف  يلذيتيتيتورد
واملرونيتيتة والصيتيتالة واحلساسيتيتية للمكيتيتأ ت وجيعيتيتادا تعر يتيتف املكيتيتألة وجي طيتيتاحها عالتذصيتيتيل، سيتيتن يفيتيت ا التعر يتيتف  أيتيتن 

سيتيتن عيتيتعنواك  وسيتيتواحيتيتىت  ق م توافريفيتيتا يف الطيتيتخاصايسيتيتتعدادات العقلييتيتة اليتيت ز  تعيتيتا عيتيتنااعداعييتيتة  اتالقيتيتدر  القيتيتوف أد  
تثل السمات ااعداعية للذرد استعدادات سعي يتة تأيتود سسيتؤولة عيتن السيتلوك الظيتايفرس ليتأ، السلوك ااعداع ، حيص 

ة سلحوظيتة  يتيف حني القدرات ااعداعية تتط  فيما جياا كاد الذرد  لب القدرا على جيظهار السلوك ااعيتداع  جيىل در 
 2.أم ي

 تطيتمن ااعيتداك عوصيتذأ قيتدرا ستأاسليتة،  موعيتة سيتن القيتدرات ااعداعييتة الساسيتية  :مكونات القدرات اإلبداعيدة. 2
 :على الو أ التاا

ملكألة هنا تها حرا وسذتوحة، كما تعا عيتن تولييتد  أداهيةعد دا لذظية و  أفأاريف  القدرا على جينتا   :الط تة .1.2
، ويفيتيتيت  يف  ويفريفيتيتيتا ملثيتيتيتري سعيتيتيتني، والسيتيتيترعة والسيتيتيتهولة يف تولييتيتيتديفا ايسيتيتيتتعاعة دعيتيتيتدد كبيتيتيتري سيتيتيتن البيتيتيتداهل أو الفأيتيتيتار ع يتيتيت

  3.مهار واستدعاا ملعلوسات أو خاات أو سذايفيا سبة تعل  عملية ت ك  

                                                           
1
 .Mathuramayth c, Developing Knowledge- sharing capabilities influence innovation capabilities in organization 

– a theoretical   model, international conference on education and management innovation  

IPEDR,(Singpor, 2012)P.289. 
( 9011الدار العاملية لل كر والتوز ع، : سصر)حممد الذات  حممود عكري املغريب، سدخل السلوك الت ظيم  يف س ظمات العماف، الطبعة الوىل .  2
 .221.ص
 .12.حممد خطر عبد املختار؛ جيجن  ص ال فر د عدوس، سر ع ساعة، ص.  3
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و قيتيتاف أد الط قيتيتة ع يتيتب القيتيتدرات ااعداعييتيتة لأوهنيتيتا تعيتيتا عليتيتى جينتيتيتا  أكيتيتا عيتيتدد ملأيتيتن سيتيتن الفأيتيتار عصيتيترف 
أد  أيتيتود ليتيتديل الذيتيترد القيتيتدرا عليتيتى تقبيتيتل أس فأيتيترا تطيتيترأ عليتيتى  ال ظيتيتر عيتيتن جيسأانييتيتة الخيتيت  هبيتيتا سيتيتن عيتيتدسها، وليتيت ا ييتيتن

 2:تص ف الط قة جيىلو  1.ايف أ دود تقييمها، وععد التوصل جيىل أكا عدد ملأن سن الفأار  تا تصذيتها وتقييمها
عليتيتى اسيتيتتدعاا أكيتيتا عيتيتدد ملأيتيتن سيتيتن املعلوسيتيتات كلميتيتا دعيتيتت احلا يتيتة الكيتيتخص قيتيتدرا وتعيتيتا عيتيتن  :الط تددة الفكريددة
 جيليها؛
ها عليتى خصيتاهص يتيتيتاال اليت  تتيتوفر يف تركيبيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتدرا عليتى جينتيتا  أكيتا عيتدد ملأيتن سيتن اللذيتيتيتيتيتيتويف  الق: الط تة اللفظية

 سعي ة؛
ويف  تعا عن القدرا على الرسا السر ع وامل ها ملوقف سعني؛ :ط تة األ كال 
أس التذأري السر ع يف كلمات ستصلة ت اسن سوقذا سعي ا؛ :الط تة التعبيرية 
ويف  تعا عن جينتا  أكا عدد ملأن سن الفأار اات املعأ الواحد: ط تة التداعي. 
يفيتيتيت  القيتيتيتدرا عليتيتيتى التذأيتيتيتري عطيتيتيترا خمتلذيتيتيتة، أو عتصيتيتيت يف خمتليتيتيتف عيتيتيتن التصيتيتيت يف العيتيتيتادس، وال ظيتيتيتر جيىل  :المروندددة .2.2

املكيتيتألة أو طيتيت ا سعيتيتني سيتيتن أععيتيتاد خمتلذيتيتة، كميتيتا تعيتيتا عيتيتن ال ظيتيتر جيىل الطيتيتياا سيتيتن عيتيتدا زوا يتيتا وعيتيتدم التذأيتيتري يف جيطيتيتار 
لذا، وغيتري قاعليتة للتغييتري حسيتن واملرونة عأس ابميتود اليت يف  اليت س  عيت  تبيت  أبيتاين ايف ييتة حميتددا سيت3. حدود سعي ة

 4:وتتخ  املرونة طأ د. سا تستدع  احلا ة
جيعطاا عدد سن الفأار املت وعة ال  ترتب  مبوقف حمدد :المرونة التلقاذية. 
قيتدرا ) اليت  تيتعيت سيتن اليتب املوقيتف ،لرا عيتةتع  التوصل جيىل حل سكألة أو سوقف يف التغ  ة ا :المرونة التكيفية

 (.تغيريات ال   رايفا س اسبةالالذرد على جي راا 
تتمثيتيتل الصيتيتالة يف القيتيتدرا عليتيتى جينتيتيتا  العد يتيتد سيتيتن الفأيتيتار ابد يتيتدا والغيتيتري سعروفيتيتة سيتيتاعقا، واملرتبطيتيتة  :األطددالة .3.2

 :ويف يتاك سيتن العلميتاا سيتن  قيتوفة حمل البحص، ويف  اينذراد عالفأار والقدرا على جينتا  اسيتتعاعات أصيتيلة، لعاملكأ
الذأيتيترا ي تأيتيتود أصيتيتيلة و د يتيتدا جيي جياا مل  سيتيتبة  يتيتا سيتيتاعة، وكانيتيتت غيتيتري عاد يتيتة وععييتيتدا امليتيتديل واات ارتباطيتيتات  جيد  

فقيتيتيتيتد  هميتيتيتل الكيتيتيتخص الفأيتيتيتار املعلوفيتيتيتيتة أو السيتيتيتاعة التوصيتيتيتل جيليهيتيتيتا،ي  عيتيتيتيت  اليتيتيتب أد     يفيتيتيت ا وعيتيتيتالطبع5.ععييتيتيتدا واكييتيتيتة
، فعليتى سيتبيل املثيتاف، جياا كيتاد امليتعلوف أد  يتتا تساعد  سثل يف   الفأار سن التوصيتل جيىل طيت ا  د يتد وغيتري سيتعلوف

سثيتل اطيتم ةيت ذ قطيتع ) ت كي  املبيعات سن خ ف طرا سثل ا صوسات، وعيع عيتدد سيتن القطيتع عسيتعر العيتدد القيتل

                                                           
 .12.ص( 9002امل ظمة العرعية للت مية، :سصر) ،إدارة اإلبداع التنظيميرفعت عبد احلليا الذاعورس، .  1
 .22.ص( 9001دار املسريا للطباعة وال كر،  :عماد) ،تنمية القدرات اإلبداعيةحممد الطيط ، .  2
 112.ص( 9009دار واهل لل كر، : عماد)، في اإلبداع مقدمةناد ا السرور، .  3
 .90.حممد خطر عبد املختار؛ جيجن  ص ال فر د عدوس، سر ع ساعة، ص.  4
 .91.ساعة، صالر ع املرفعت عبد احلليا الذاعورس،  .5
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قيتيتدرا الكيتيتخص عليتيتى التوصيتيتل جيىل أفأيتيتار تتصيتيتف عالصيتيتالة قيتيتد تتيتيتعةر مبعرفيتيتة يفيتيت    ، فيتيتإد  (سيتيتن الصيتيتاعود عسيتيتعر قطعتيتيتني
 1.علوفة، حبيص  طع يف اعتبار  أد  عيت ععفأار لت كي  املبيعات ختتلف عن الفأار املعروفةالسالين التقليد ة وامل

تتعسيتيتد يفيتيت   القيتيتدرا عوصيتيتذها ع صيتيترا سهميتيتا سيتيتن ع اصيتيتر ااعيتيتداك، ويفيتيت ا سيتيتا أوايتيتحأ  :الحساسددية للمشددك ت .2.2
كميتيتيتيتا  قصيتيتيتيتد عاحلساسيتيتيتيتية 2.تيتيتيتيتورنس يف تعر ذيتيتيتيتأ لاعيتيتيتيتداك ععنيتيتيتيتأ عملييتيتيتيتة تبيتيتيتيتدأ عاحلساسيتيتيتيتية للمكيتيتيتيتأ ت وأو يتيتيتيتأ القصيتيتيتيتور

أو املوقيتيتف، و عيتيت  اليتيتب أد ععيتيتض للمكيتيتأ ت اليتيتوع  عو يتيتود سكيتيتأ ت أو حا يتيتات أو ع اصيتيتر ايتيتعف يف البي يتيتة 
الفراد أسرك سن غرييفا يف س حظيتة املكيتألة والتحقيتة سيتن و وديفيتا يف املوقيتف، ويطيتب أد اكتكيتاف املكيتألة  ثيتل 

القيتيتدرا س حظيتيتة الطيتيتياا غيتيتري العاد يتيتة أو اويتيتريا يف حميتيتي   ا طيتيتوا الوىل يف عملييتيتة البحيتيتص عيتيتن حيتيتل  يتيتا، و يتيترتب  هبيتيت  
 3.الذرد أو جيعادا توظيذها أو استخداسها وجيةارا تسا يت حو ا

عيتيتن حليتيتوف  يتيتا يف  و قصيتيتد هبيتيتا أخيتيت  زسيتيتام املبيتيتادرا يف تبيتيت  الفأيتيتار والسيتيتالين ابد يتيتدا، والبحيتيتص :المخدداطرة .2.2
لتحمل املخيتاطرا ال اهيتة عيتن العميتاف اليت   قيتوم هبيتا، ولد يتأ ايسيتتعداد الوقت نذسأ ال س  أود الذرد على استعداد 

  4لتحمل املسؤوليات املمتبة على الب؛
 قصد عالتحليل القدرا على تذأيب الكيت ا املركيتن جيىل ع اصيتر  الولييتة، وعيت ف الع اصيتر عيتن  :التحليل والربط .2.2

و أيتيتيتن تذسيتيتيتري اليتيتيتب يف أد أس سوايتيتيتوك ي  سيتيتيتمى سكيتيتيتألة جيي جياا كيتيتيتاد سعقيتيتيتدا سؤلذيتيتيتا سيتيتيتن أ يتيتيت اا  ععطيتيتيتها اليتيتيتبعض،
ععطيتها غيتيتاسض سلتصيتيتة يف اليتيتبعض اآلخيتيتر، وأوف سيتا   بغيتيت  عمليتيتأ يفيتيتو الييتيتل امليتادا اجملمعيتيتة وسيتيتن ك تتذيتيترك املكيتيتألة جيىل 

تأيتيتو ن ع اصيتيتيتر ا يتيتيتاا   موعيتيتة قطيتيتيتا ا تسيتيتاعد عليتيتيتى جيدراك اليتيتب الع صيتيتيتر املعقيتيتد، أسيتيتيتا اليتيتيترع  فيقصيتيتد عيتيتيتأ القيتيتدرا عليتيتيتى
وتكيتيتأيلها يف ع يتيتاا وتيتيتراع   د يتيتد أو جيييتيتاد الع قيتيتة عيتيتني الةيتيتر والسيتيتبن وتذسيتيترييفا وسيتيتن ك اسيتيتت تا  تولييتيتف ع قيتيتات 

  د دا؛
تعيتيت  جيسأانييتة الذيترد يف المكييتيت  لذيتما سيتن اليتيت سن يف سكيتألة سعي يتيتة دود أد  :ااحتفدا  بااتجداه أو تركيددز اانتبداه .2.2

وحماوليتة اقيقيتأ  ،وعي ها، كما تع  عدم الت ازف عن ا دف وااصرار على تتبعأ والسري يف اهايفيتأَاوف املكتتات عي أ 
عطر قيتيتة سباطيتيترا أو غيتيتري سباطيتيترا، غيتيتري أد قيتيتدرا املبيتيتدك عليتيتى سواصيتيتلة ايهيتيتا  ي تأيتيتود عكيتيتأل ستصيتيتلن، فاملبيتيتدك أة يتيتاا 

سيتيتن أفأيتيتار  لأيتيت  حيقيتيتة أيفدافيتيتأ ااعداعييتيتة ععفطيتيتل صيتيتورا ملأ يتيتة، لنيتيتأ ي  ت يتيتازف عيتيتن  فسواصيتيتلتأ لتحقييتيتة اهايفاتيتيتأ  عيتيتد  
 5.أيفدافأ و ظل يف الوقت نذسأ حمتذظا ل ذسأ عاملرونة امل اسبة ال  تتي  لأ اكتكاف السبل ال  توصلأ  دفأ

                                                           
 .65.ص(9002العرعية للت مية اادار ة، امل ظمة: القايفرا) التسوي  اابتكاري نعيا حاف  أعو مجعة،.1
فدي  ،"فعالية عرناس  سقمال لتحسني القدرات ايعتأار ة لديل طلبة الطغاف الذ ييتة عألييتة الذ يتود ابميليتة"سازد زك  أعو محيدا؛ الكذيع  كري الكذيع، . 2

: االأيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتمو ع ااطيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت ك علييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتأ سيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتن خيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت ف املوقيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتع  ،912. ، ص(9)15، اجملليتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتد مجلددددددددددددددددددددددددة العلددددددددددددددددددددددددوم اإلنسددددددددددددددددددددددددانية 
http://www.sustech.edu/staff_publications/20131112150728326.pdf    10.00الساعة  91/19/9011 وم 

 .121.فتح  عبد الرمحاد  رواد، سر ع ساعة،ص. 3
، ااتتصادية والقانونيةمجلة جامعة دمش ، للعلوم يف " أةر تطبية ع اصر ااعداك اادارس يف التطو ر الت ظيم  دراسة سيدانية"عاطف عو ،. 4

 .902.ص( 9012 اسعة دسكة للعلوم ايقتصاد ة والقانونية، : دسكة) .2العدد  .92اجمللد 
مجلة  "القدرات ااعداعية وع قتها عالداا الوظيذ  ملد رس القطاك العام، دراسة تطبيقية" ‘ وسف عبد عطية حبر؛ توفية عطية توفية الععلة. 5

 .1502.ص( 9011اباسعة ااس سية، : غ ا)  .9 العدد .12، اجمللد للدراسات اإلنسانيةالجامعة اإلس مية 

http://www.sustech.edu/staff_publications/20131112150728326.pdf
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 :ألاساليب العلمية لتنمية إلابداع: ثانيا

اك جيىل التدر ن على توليد الفأار، وطرا ت ذييت يفا، ويفيت  تقيتوم تتعأ سعظا السالين العلمية يف ت مية ااعد
يتيتيتيت   يفيتيتيتيت   عليتيتيتيتى خطيتيتيتيت  وسبيتيتيتيتادة حميتيتيتيتددا ملوا هيتيتيتيتة أو حيتيتيتيتل سكيتيتيتيتأ ت اات طيتيتيتيتاعع عمليتيتيتيت  غالبيتيتيتيتا وعلميتيتيتيت  أحيانيتيتيتيتا، وترك 

الذهيتا والتيت كر، وسيتن أيفيتا يفيت   املعرفيتة واادراك، : السالين على ت كي  العمليات ال ذسية لديل الذيترد واليت  تكيتمل
 : ل  ساوأكثريفا طيوعا ن كر السالين 

 عيتيتيتيتد أليتيتيتيتيأس أوزعيتيتيتيتورد الي الكيتيتيتيترع  لسيتيتيتيتلوي العصيتيتيتيتف اليتيتيتيت يف  يف ت مييتيتيتيتة التذأيتيتيتيتري : أسددددلوب العصددددف الدددد هني.1
عغييتيتة حيتيتل سكيتيتألة  ،ااعيتيتداع ، والعصيتيتف اليتيت يف  يفيتيتو وسيتيتيلة للحصيتيتوف عليتيتى أكيتيتا عيتيتدد سيتيتن الفأيتيتار يف وقيتيتت قصيتيتري

وكيتيتيتيتيتيت ا احلميتيتيتيتيتيت ت ااع نييتيتيتيتيتيتة ويف طيتيتيتيتيتيترا اادارا  ،عطر قيتيتيتيتيتيتة جيعداعييتيتيتيتيتيتة، أو اعتأيتيتيتيتيتيتار فأيتيتيتيتيتيترا  د يتيتيتيتيتيتدا أو اسيتيتيتيتيتيتني خيتيتيتيتيتيتدسات
 : عتمد جناال أسلوي العصف ال يف  على املبادة التاليةو 1. وايسماتيعيات التسو قية

اد حي ميتيتا د الفيتيتر لخيتيت ف سرحليتيتة تولييتيتد الفأيتيتار يعيتيتد سيتيتن ه يتيتن كيتيتل صيتيتور ال قيتيتد والتقييتيتيا،  :النقدددضددرورة تيجيددل  -
 ا وت تقد سيحعمود عن املكاركة عالفأار؛ دركود أد أفأاريفا ست قي  

طن ار حبر ة وأد   دفع خبيالأ و يتمك لعقليتأ البيتذأد فالذرد ين أد     (:عدم وضع تيود للتفكير) الترحيب باانط ق -
 ؛التعبري، فواع القيود  قلل سن اينط ا يف التذأريحر ة 
  بغيت  تكيتعيع أفيتراد ابماعيتة عكيتأل واايت   (:كمية األفكدار هدي المهمدة ولديع ندوع األفكدار) الرغبة في الكمية -

 ؛الفأار، فألما زاد عدد الفأار كلما كاد الب أفطل لتوفري أفأار أصيلة نععد  طرحوا أقصى قدر ملأن س
دافعييتة املكيتاركني يف  لسيتة العصيتف اليت يف ، لد  واملقصيتود هبيتا أد تكيتحن :أ أفكدار اخيدريت وتطويرهداالبنا  علد -

 . ا أو تطو ر ها عد  قدسوا اسي اك   طيذوا الفأار لنخر ن
 :وطبقا   ا السلوي

لتا يتيتيتر  امليتيتيتد ر املكيتيتيتألة امليتيتيتراد دراسيتيتيتتها ايتيتيتمن اي تميتيتيتاك، وييتيتيتن أد تأيتيتيتود سكيتيتيتألة رايف يتيتيتة واات أمهييتيتيتة، يتيتيتيتار - 
 ؛اطماك الفراد اآلخر ن

ظهيتيتيتر ايفتماسيتيتيتأ عايطيتيتيتماك يف تقيتيتيتدمي الفأيتيتيتار ييتيتيتن عليتيتيتى امليتيتيتد ر أد  قيتيتيتود ابماعيتيتيتة عقيتيتيتوا ومحاسيتيتيتة وقيتيتيتدرا، وأد     - 
 ؛والتمتع ععفأار اآلخر ن

 ؛طخصا، و قدر العدد املثاا عإة ا عكر طخصا 66 -6  سا عني ماوال عدد املكمكني -
أد  أيتيتيتود املكيتيتيتاركني سيتيتيتن سسيتيتيتتويل جيدارس ستقيتيتيتاري، و أيتيتيتن التغاايتيتيت  عيتيتيتن يفيتيتيت ا الكيتيتيترين يف املؤسسيتيتيتات الصيتيتيتغريا  -

 ؛على أساج أد يف اك تعارفا عني ابميع

                                                           
 :املوقع ايلأمو  سن خ ف 12.، ص9002 ،"سهارات العصف ال يف  ودوريفا يف ت مية التذأري ااعداع  ع د الط ي"عبد ا  يف انو، .  1

https://ar.scribd.com   90.00على الساعة ، 91/19/9011 وم ع ااط ك عليأ. 

https://ar.scribd.com/
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سعلوسيتات سيتاعقة عيتن كارك يف  لسات العصف ال يف  طخصني أو ة ذ أطيتخاص ليتيس ليتد ها ين أد     -
املكألة امليتراد س اقكيتتها، واليتب حيتىت ي تعيتيقها التذاصيتيل عيتن سسيتاعدا اآلخيتر ن يف ر  يتة املكيتألة واحلليتوف املقمحيتة 

 1؛سن زوا ا  د دا، وين أد  سايفا كل احلاار ن يف اي تماك
 يتيتيتيتدفع جيىل ا قيتيتيتد  أيتيتيتود قصيتيتيتريا  يتيتيتدا مل يتيتيت ي   بغيتيتيت  أد تأيتيتيتود  لسيتيتيتات العصيتيتيتف اليتيتيت يف  حميتيتيتددا الوقيتيتيتيتت، حبييتيتيتص -

 ؛أو طو   حبيص  كعر املكاركود عامللل، ال س  عية طرال الفأار واحللوف القيمة ايستععاف يف طرال اآلراا،
ييتن اد يتد املعيتا ري اليت   يتتا عليتى أساسيتها تقييتيا الفأيتار أو احلليتوف، اليت   تقيتدم هبيتا املكيتاركني وايختييتار سيتيتن  -

  .ري، عكرين أد تأود يف   املعا ري سقبولةعني يف   الفأار واحللوف  تا على أساج املعا 
 2:تر عملية العصف ال يف  عاملراحل التاليةو 

 طرال وطرال وتعر ف املكألة؛ -
 علورا املكألة وجيعادا صياغتها؛ -
 ااةارا احلرا لألفأار؛ -
 تقييا الفأار ال  ع التوصل جيليها خ ف ابلسة؛ -
 .ااعداد لواع الفأار حي  الت ذي  -

، سن خ ف سكيتاركتها يف صيت ع احلليتوف كميتا لألفراد سايفا أسلوي العصف ال يف  يف اسني احلالة ال ذسية 
 3.ف ااعداعيةاعمنايفيب عن تذعيل ال ، أكف عن الطاقات البكر ة الغري سستغلة، والطاقات احلدسية

طر قيتيتة العصيتيتيتف اليتيت يف  تعتيتيتا سيتيتن أقيتيتدم الوسيتيتيتاهل، وأوسيتيتعها طيتيتهرا فيميتيتا  تعليتيتة حبيتيتيتل  وجيمجيتيتاي  أيتيتن القيتيتوف أد  
تأ ولو ييتيتيتيتا املعلوسيتيتيتيتات واسيتيتيتيتتخدام طيتيتيتيتبأات احلواسيتيتيتيتين  ظهيتيتيتيتور وسيتيتيتيتعلأيتيتيتيتن 4.املكيتيتيتيتأ ت وطيتيتيتيترال الفأيتيتيتيتار ااعداعييتيتيتيتة

لفأيتيتار ا عيتيتات القييتيتام  لسيتيتات عصيتيتف ابيتيت  اي تماعيتيتات واللقيتيتااات االأمونييتيتة أصيتيتب  طيتيتاهعا، مل يتيت االأمونييتيتة، فيتيتإد  
االأمونية، عطر قة اللقااات عن ععد والتحاور عا طبأة احلواسين االأمونية، وليس عا ايتصيتاف و هيتا لو يتأ، 

د سو ة رغيتا انتكيتاريفا مود  عملو أصبحت طاهعة، فاملصم   Virtual Teamworksوجياا كانت الذرا ايفمااية 
أيتيتيتن أد  يتيتيتتا عيتيتيتا العيتيتيتامل ويف لقيتيتيتااات وحميتيتيتاورات فور يتيتيتة عيتيتيتا عصيتيتيتف الفأيتيتيتار االأيتيتيتمو      ويفيتيتيت ا  عيتيتيت  أد  ، عيتيتيتا العيتيتيتامل

سن املكيتاركة ( ال عاهن، املورد ن) ااالكركعل و  ؤسسةن العاسلني يف املن كل فرد سأ  طبأة احلواسين، ويف   الطر قة ت  
 5.ا  تي  أكا عدد ملأن سن الفأارمل   ،على القل يف سرحلة توليد الفأار

 ستهدف يف ا السلوي ت مية سهارات الفراد يف جينتيتا   موعيتة كبيتريا سيتن التوافيتة والتبيتادف  :التحليل المرفولوجي.2
املمأ ة للع اصر ال  تدخل يف الك ا حميتل الدراسيتة أو اييفتميتام، و قيتوم يفيت ا السيتلوي عليتى الييتل أس سكيتألة جيىل 

                                                           
 .122.ص(9002دار يفوسة، : اب اهر) ،إدارة الجودة الشاملةمجاف الد ن لعو سات،  .1
 .66.، سر ع ساعة، ص"يف املؤسسة ااعداكاملعارف ابماعية كمورد جيسماتيع  وأةريفا على نكاين "حممد رطدس سلطا ، . 2

3
 .Alex Osborn, créativité, Imagination, Constructive, (Dunod, 1988) p.170. 

 .21.الذاعورس، سر ع ساعة،صرفعت عبد احلليا .4
 .20-22 .ص.ص، سر ع ساعة، إدارة اابتكارجنا عبود جنا، . 5
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حبييتص  أيتن ععيتد اليتب جينتيتا   موعيتة سيتن أععاديفا ا اسة، ك  تا اليل كل ععد سن يف   الععيتاد جيىل ستغرياتيتأ اب هييتة، 
التأو  ات الذأر ة، سن خ ف دس  يف   الع اصر اب هية ععطها عبعض عطر قة  د يتدا، وسيتن ك التوصيتل جيىل حليتوف  
كثيتيتريا قيتيتد تأيتيتود غيتيتري عملييتيتة، عيتيتل قيتيتد تأيتيتود سسيتيتتحيلة التحقييتيتة، وليتيت لب تأيتيتود آخيتيتر خطيتيتوا يف يفيتيت ا السيتيتلوي يفيتيت  

 1.للت ذي ، وال س  عتا يف الوقت نذسأ أكثر احللوف أصالة تقييا احللوف واختيار احلل القاعل
كتاعيتيتة   جياا كيتيتاد عصيتيتف الفأيتيتار  ثيتيتل طر قيتيتة مجاعييتيتة اييتيتاد أكيتيتا عيتيتدد سيتيتن الفأيتيتار ابد يتيتدا، فيتيتإد   :كتابددة األفكددار.3

ع ذسيتيتأ د أفأيتيتار  عإعطيتيتاا الوقيتيتت امل هيتيتا سيتيتن أ يتيتل اخيتيتت ا الذيتيترد الفأيتيتار تثيتيتل طر قيتيتة فرد يتيتة سيتيتن أ يتيتل أد  أتيتيتن و يتيتدود 
يف الوقيتت .وتسعيل أكا عدد سن الفأار ا  قة، ال  ترد على ايف أ يف املواوك املع  أو ملعابة سكألة توا هيتأ

احلاايتيتيتر  و يتيتيتد الأثيتيتيتري سيتيتيتن عيتيتيتراس  احلاسيتيتيتوي اليتيتيت  تسيتيتيتاعد عليتيتيتى التوصيتيتيتل جيىل أفأيتيتيتار  د يتيتيتدا للمكيتيتيتأ ت املطروحيتيتيتة، 
عدا املسيتيتيتتذيد عليتيتيتى أد  ذأيتيتيتر عيتيتيتاحللوف ملكيتيتيتأ ت الا ييتيتيتة اتيتيتيتوس عليتيتيتى ة ةيتيتيتة آيف سيتيتيتؤاف سصيتيتيتما ملسيتيتيتا حييتيتيتص أد  

أ ي غأ عن العقيتل العماف كتطو ر جيسماتيعية التسو ة، اعتأار وتطو ر س ت  أو خدسة  د دا سع التعكيد على أن  
يف   الدوات املسيتاعدا تذييتد يف تسيتر ع عملييتة ايعتأيتار والتطيتو ر، ويف كثيتري سيتن الحييتاد تيتعيت  أد   املبدك ا  ا، جيي  

 يفن الفأار عسرعة ل ا   ص  عواع ورقة وقلا يف سوااع كثريا  توا د فيها الذيترد، اليت س   كيتغل عيتالتذأري عيتن وت
  2.حلوف خ قة للمكاكل املطروحة

يفيت ا السيتلوي كطر قيتة سبسيتطة لتولييتد الفأيتار، تقيتوم  (Alex Osborn) عيتر  أوزعيتورد :القاذمة المعددة مسدبقا.2
ثل كل ع د س ها نوعيتا سعي يتا سيتن التغييتري، أو التعيتد ل للكيت ا حميتل التذأيتري، وتعخيت  أساسا على  موعة سن الب ود، و   

يفيتيت   الب يتيتود طيتيتاعع السيتيت لة اوذيتيت ا عليتيتى التذأيتيتري يف جي اعيتيتات  يتيتا، أو ال ظيتيتر يف جيسأانييتيتة تطبيقهيتيتا عملييتيتا، و تعيتيتني عليتيتى 
 س  رغيتن يف اسيتي أ ويفيت   سيتعف نذسيتأ العد يتد سيتن السيت لة حيتوف امل يتت  اليتالذرد ال س  ستخدم يفيت ا السيتلوي أد  َ 

 3:الس لة سثل
 يفل  أن استخدام امل ت  يف أغرا  أخريل؟ وسا يف ؟ -
 يفل  أن تعد ل ععض سواصذاتأ؟ وسا يف ؟ -

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .95 -12.ص.ص(  1222دار يفوسة،:اب اهر)اتخاذ القرارات في اإلدارةمجاف الد ن لعو سات، .1
 .21.سر ع ساعة،ص، اابتكار إدارة، عبود جنا.2
 .150، 122.ص.صسر ع ساعة، ، إدارة الجودة الشاملةمجاف الد ن لعو سات،  .3



لنشاط اإلبداعيل النظري السياق...............................................................الفصل الثاني   

89 
 

 مستويات إلابداع، أنواعه ومراحله: املبحث الثاني

أد تطرق يتيتا يف املبحيتيتص الوف جيىل سذهيتيتوم ااعيتيتداك وأيفيتيتا خصاهصيتيتأ، امليتيت    ااعيتيتداع  وطيتيترا ت ميتيتيتأ سيتيتوف  ععيتيتد
،  وسصيتيتادر  أنواعيتأسسيتتو ات ااعيتيتداك،  نقيتوم سيتن خيتيت ف يفيت ا املبحيتيتص عتسيتلي  الطيتوا عليتيتى سراحيتل العملييتيتة ااعداعييتة،

 :والب سن خ ف املطلبني التاليني
 مستويات اإلبداع وأنواعه؛ :المطلب األول
 .دوافع اإلبداع، مراحله والنماذج المفسرة له: المطلب الثاني

 مستويات إلابداع وأنواعه :املطلب ألاول 

د العلميتيتاا  عيتيتد ااعيتيتداك سيتيتن أعيتيترز امل ا يتيتا العقلييتيتة اليتيت  سيتيتاعدت عليتيتى تطيتيتور البكيتيتر ة س يتيت  أقيتيتدم العصيتيتور، وقيتيتد حيتيتد  
 .س ها الذردس وابماع  وغرييفا سن أنواك ااعداك ،عدا سستو ات لاعداك

 :أنواع إلابداع: أوال

فيتيتأ ععنيتيتأ ال تيعيتيتة ال امجيتيتة عيتيتن جينكيتيتاا اليتيت س عر   ،ر الوف لاعيتيتداكامل ظ يتيت (Shumpeter) وز يتيتف طيتيتوسبيم  عيتيتد   
بيتيتني طيتيتوسبري عسي يتيت  و 1.طر قيتيتة أو أسيتيتلوي  د يتيتد يف اانتيتيتا ، وكيتيت ا التغييتيتري يف مجييتيتع سأونيتيتات امل تيتيتو  أو كيذييتيتة تصيتيتميمأ

س تو   د د، طر قة  د دا لانتا  أو التسو ة، سصيتدر  د يتد للميتواد الولييتة، ت ظيتيا : مخسة أنواك سن ااعداعات
وليت ا  ، نظيترا لتعيتدد املعيتا ري،ولقد حاوف البيتاحثني سيتن ععيتد  حصيتر أنيتواك ااعيتداك يف تصيت يذات خمتلذيتة2. د د لانتا 

 :هافإن ا ي نريل سانع يف المكي  على ععض س 
 :وبي  فيأ ااعداك يف امل تو ، جيعداعات هار ة وجيعداعات ت ظيمية :تصنيف اإلبداع حسب طبيعته.1

يتيتيتيت :اإلبددددداع فددددي المنتددددوج .1.1 سقارنيتيتيتيتة  (سيتيتيتيتلعة أو خدسيتيتيتيتة)ن جيىل السيتيتيتيتوا و قصيتيتيتيتد عيتيتيتيتأ جيدخيتيتيتيتاف س تيتيتيتيتو   د يتيتيتيتد أو حمس 
 انيتيتيتيتيتن ايسيتيتيتيتيتتعماف امل تظيتيتيتيتيتر أو سيتيتيتيتيتهولة خبصاهصيتيتيتيتيتأ الساسيتيتيتيتيتية، ملي اتيتيتيتيتيتأ التق ييتيتيتيتيتة أو كيتيتيتيتيتل املأونيتيتيتيتيتات الغيتيتيتيتيتري ساد يتيتيتيتيتة، جيىل 

جيعيتداعات  يتا ع قيتة عالمكيبيتة الوظيذييتة للم تيتو ، : وع لب بي  عيتني ةيت ذ أنيتواك لاعيتداك يف امل تيتو  ويفيت 3.ايسته ك
 .وجيعداعات تغري المكيبة التأ ولو ية، جيعداعات تغري خصاهص تقدمي امل ت 

اهص امل يتيتت ، و هيتيتدف عصيتيتذة عاسيتيتة جيىل اسيتيتني ا يتيتدسات وعالتيتيتاا  أيتيتن القيتيتوف أد جيعيتيتداك  امل يتيتت   هيتيتتا عأيتيتل خصيتيت
  4.املقدسة لل عود

ويفيتيتيت  تعيتيتيتا عيتيتيتن جيدخيتيتيتاف طر قيتيتيتة جينتيتيتيتا   د يتيتيتدا، طر قيتيتيتة تقيتيتيتدمي ا يتيتيتدسات أو تسيتيتيتليا  :إبدددداع فدددي طريقدددة اإلنتددداج .2.1
أو يف تألذتيتيتأ أو يف التوز يتيتع، ويف الخيتيتري ن يتيتو  أد ااعيتيتداك  امل تعيتيتات، وتتعسيتيتد نتيعيتيتة يفيتيت ا ااعيتيتداك يف  يتيتودا امل تيتيتو 

 .يف طر قة اانتا   كمل ك لب التغيري يف املواد الولية واملعدات اانتا ية

                                                           
1
. Jean Lachman, Le financement des stratégies de l’innovation, (Economica,1993) p.22. 

2
لعرعية اململأة ا) .1 الطبعة ،على أعو عمكة:ترمجة ،ااتتصادي وتيثره باابتكار التكنولوجينظرة جديدة إلأ النمو  طرر،. ر ب مفر د.  

 52.ص(9009العبيأاد، :السعود ة
3
 . Robert Boyer ; Michel Didier," innovation et croissance", Documentation Française, ( Paris, 1998) P.14.    

4
.Retourne Christopfe, « Analyse de cas concrets d’innovation dans les PME/PMI problématique et 

discussions » Thèse de doctorat non publie, Université de droit d’économie et des sciences d’Aix Marseille III,  
1995, P.21.  
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و قصد هبا التغيريات ال  اصل على سستويل البيع والتوز ع وااطهار، أس كل سا ليتأ ع قيتة  :إبداعات تجارية .3.1
 .ملؤسسة والتعر ف عالع سة التعار ةاسبيعات ف جيىل ز ادا يذة التعار ة، و هدعالوظ
تتوقيتيتف يفيتيت   الخيتيتريا عليتيتى ايتيتو  ت يف تقسيتيتيا وتوز يتيتع ال كيتيتاطات، ويف تركييتيتن الوظيتيتاهف : إبددداعات تنظيميددة .2.1

وسيتيتن ، ، كعليتيتن يفيأليتيتة هار يتيتة  د يتيتدا أو يفيأليتيتة توز يتيتع  د يتيتدا، طر قيتيتة  د يتيتدا يف تسيتيتيري املخيتيت ودداخيتيتل املؤسسيتيتة
اليتيتب  أيتيتن ايعتميتيتاد عليتيتى جيسيتيتماتيعية دولييتيتة أو جيسيتيتماتيعية التخيتيتر   ليتيتبعض وظاهذهيتيتا، سيتيتن أ يتيتل ايتيتماد  يتيتل اقييتيتة أ

 .سرونتها الت ظيمية
تتطلن التغيريات الت ظيمية يف   عادا استثمارات غري ساد ة يف التأيتو ن، سيتن خيت ف توظييتف أفيتراد أكذيتاا يف 

عاااافة جيىل أد ااعداعات يف التسيري واليت  غالبيتا سيتا ايتصاف، هبدف تقو ة الأذااات الساسية يف املؤسسة، يف ا 
 ت اسيتيتيتوهنا لطبيعتهيتيتيتا الساسيتيتيتية، فاملسيتيتيتري غالبيتيتيتا سيتيتيتا ييتيتيتد صيتيتيتعوعة يف تطبييتيتيتة طر قيتيتيتة عمليتيتيتأ، وحسيتيتيتن املختصيتيتيتني جنيتيتيتد أد 

 .سن املكاكل ناهة عن سوا التسيري 58%
ااعيتيتيتداك  اادارس، حييتيتيتص  عيتيتيتاوسيتيتيت ها سيتيتيتن قسيتيتيتا ااعيتيتيتداك حسيتيتيتن طبيعتيتيتيتأ جيىل ااعيتيتيتداك التأ وليتيتيتو   وااعيتيتيتداك 

التأ وليتيتيتو   عيتيتيتن تليتيتيتب ااعيتيتيتداعات اليتيتيت  هتيتيتيتتا عتقيتيتيتدمي امل تعيتيتيتات ابد يتيتيتدا والسيتيتيتالين الذ ييتيتيتة لانتيتيتيتا ، عااايتيتيتافة جيىل 
التحسي ات التأ ولو ية املهمة يف امل تعات والسالين الذ ية، و أتميتل ااعيتداك التأ وليتو   ع يتدسا  يتتا جيدخاليتأ جيىل 

يف ا  ع  أد ااعداك التأ ولو    يتؤدس جيىل  ،(جيعداك أسالين) ستعمالأ يف أسالين اانتا أو ا( جيعداك س ت ) السوا
كميتا  قصيتد عيتأ ااطيت ا الذعليت  لسيتلوي  1.تداخل كل النكيتطة العلمييتة والتأ ولو ييتة والت ظيمييتة واملالييتة والتعار يتة

أسيتيتا 2.تيتيتيتيتيتيتيتعار ة سيتيتن  يتيتيتيتيتيتيتهة أخيتيتريل د يتيتد أو سيتيتادا  د يتيتدا، قصيتيتد تلبييتيتة رغبيتيتات ال عيتيتود سيتيتن  هيتيتة واقييتيتة اليفيتيتيتيتيتداف ال
ااعيتيتيتيتداك اادارس فيتعليتيتيتيتة عكيتيتيتيتأل سباطيتيتيتيتر عا يأيتيتيتيتل الت ظيميتيتيتيت  والعملييتيتيتيتة اادار يتيتيتيتة يف املؤسسيتيتيتيتة، وعكيتيتيتيتأل غيتيتيتيتري سباطيتيتيتيتر 

 3.ع كاطات املؤسسة الساسية

ااعيتيتداك ابيتيتيت رس  عيتيتنيبييتيت  حسيتيتن يفيتيت ا املعييتيتار  :تصددنيف اإلبددداع حسددب درجددة وعمدد  التغييددرات التدددي يحدددثها. 2
 :وااعداك اب ه 

وصيتيتل جيىل امل يتيتت  ابد يتيتد أو العملييتيتة ابد يتيتدا، اليتيت  ختتليتيتف كلييتيتا و تمثيتيتل يف الت   :(الراديكددالي) ابتكددار الجدد ريا .1.2
ا ا سبقها، واقة املؤسسة سن خ  ا قذ ا جيسماتيعية كبريا يف السوا، فهو مبثاعة تقدم كبيتري سذيتا و يتليتف عم يتعم  
أ حييتدذ عليتى فيتمات ستباعيتدا نسيتبيا، خ فيتا ل عتأيتار اب هيت  اليت س خصاهص يفيت ا ال يتوك سيتن ايعتأيتار أن يتوسن 4.قبلأ

                                                           
1
.OCDE, Manuel d’Oslo, Principes directeur proposés pour recueil et l’interprétation des donnes l’innovation 

technologique,1 édition,( Paris : France, 1994) P.36.  
2
. Mellissa Schilling ; François Thérin, Gestion  de l’innovation technologique (Paris, Maxima, 2006) P.11.   

: الردد). 9 العدد .15اجمللد  ،مجلة العلوم التربوية والنفسية، "دراسة ملارسة لاعداك اادارس لديل القادا المعو ني" راس  عباع ة؛ راس  الكقراد،  3.
 .511.ص( 9012العلوم المعو ة وال ذسية،  كلية

 .51.سر ع ساعة، ص الريادة وإدارة المنظمات، السأارنة،ع ف خلف  .4
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، جيايتيتيتيتافة جيىل لباتيتيتيتيتأ الوسيتيتيتيتاهل واجملهيتيتيتيتودات الأيتيتيتيتايلصيتيتيتيتف عايسيتيتيتيتتمرار ة، ويف وقت يتيتيتيتا اليتيتيتيترايفن أصيتيتيتيتبحت سيتيتيتيتن أيفيتيتيتيتا ستط ت  
 1:وتأمن آةار  يف؛ املعلوسات الأثريا واملعمقة وأحيانا  د حد ثة

 انقطاعات تأ ولو ية  أن أد  أود  ا أةار س يفلة على السوا؛ظهور 
احلصص ال سبية سن السوا  أن أد تططري؛ 
دخوف س تعني  دد  أن أد حيتلوا سأانا يف السوا؛ 

واعية املؤسسة الراهدا يف السوا  أن أد تت ع ك؛ 

سن املمأن أد ختتذ  ععض املؤسسات. 
 قيتيتيتوم ايعتأيتيتيتار اب هيتيتيت  عليتيتيتى جيدخيتيتيتاف اسيتيتيتي ات صيتيتيتغريا نسيتيتيتبيا، يف امل تعيتيتيتات  (:التددددريجي) اابتكدددار الجزذدددي .2.2

  2.حسي ات قد تأود  ويفر ة وجيد تراكمها حيقة اعتأارا   ر اععض يف   الت   والعمليات واا رااات، وجيد  
هبيتا أد أيتن للقيتاها أ    ذة، كما أن  ا اصية الساسية   ا ال وك يفو اعتماد  على  هودات عسيطة غري سألد  جيد  

أ  بيتدأ سيتن و أن احلصوف عليها دود ع اا كبري، كميتا أن يت ،تأود الوساهل ستوفرا أدو أن  ،أو سه دسا  أود عاس 
 :و أن حصر أةار  يف3.فأرا صغريا تتحوف ععد الدراسة جيىل س بع للر عية والرعاال

ايعتأار اب رس ليس الوحيد لأ أةار على الت افسية؛ 
ايعتأارات التدريية س ذردا  ا تعةري اعيف لأن تراكمها لأ تعةري سها. 

  4:تصنيف اإلبداع حسب معيار التخطيط. 3
ويف  تلب ااعداعات اليت   يتتا ااعيتداد  يتا، وختطيطهيتا سيتن طيترف اادارا ويفيت  غالبيتا سيتا : اإلبداعات المبرمجة .1.3

 .تأود سستمرا، كتحسني امل تو    هيا
وع يتيتيتد  ،خيتيتيترحيتيتني آل ايتيتيتدذ سيتيتيتناليتيت  يفيتيتيت  ( غيتيتري روتي ييتيتيتة)  عيتيتيتداعات غيتيتري سا يتيتيتةاا :اإلبددداعات غيدددر المبرمجدددة .2.3

 .سةسثل ااعداك يف حل سكألة حر ة تر هبا املؤس ،الطرورا فق 
 :مستويات إلابداع: ثانيا

ااعداك يف املؤسسيتة  هتتا املؤسسة عتحقية ااعداك يف  وانن عد دا سن عملها وأ  اهها، جيا ي  أن اقية 
حيتيتىت  ،كأيتل دود اقيتة اليتيتب يف سسيتتو ات أخيتيتريل فيهيتا، ويفيتو سيتيتا  كيتري جيىل أد لاعيتيتداك سسيتتو ات يعيتد سيتيتن اقيقهيتا

 هيتيتا سيتيتن التذيتيتوا عليتيتى س افسيتيتيها، و أيتيتن تلخيتيتيص سسيتيتتو ات ااعيتيتداك يف املؤسسيتيتة أد   اليتيت س    تتمتيتيتع املؤسسيتيتة عيتيتالتمي  
 :عاآليت

                                                           
يف العلوم ايقتصاد ة  ، س كرا سقدسة ل يل طهادا املا ستري"سؤطر لقياج ت افسية املؤسسات والدوف حالة اب اهرعرااا ايخماك "حممد الطين دو س، .1
ع ااطيت ك عليهيتا  GARDE.pdf-http://douis.free.fr/MAGISTERE/PAGE:االأيتمو  وقيتعامل ستاحة على( 9002 ورقلة،  اسعة: اب اهر)

  .1/19/9011 وم 
 .671.ص (3001سؤسسة  د اباسعية لل كر والتوز ع، : لب اد) ، الطبعة الوىل إدارة وتنمية الم سسات الصغيرة والمتوسطة  واد،نبيل  .2
 .661، 662.ص.أوكيل، سر ع ساعة، صسعيد  .3
في الم تمر العلمي الدولي حول األدا   "ارد البكر ةظمة سن س ظور جيدارا املو جيدارا ايعتأار يف امل " ش؛ عبد الويفاي علمهدس،ز ن الد ن عرو . 4

 .961.ص( 9002 اسعة ورقلة، : اب اهر)، ظمات والحكوماتنالمتميز للم

http://douis.free.fr/MAGISTERE/PAGE-GARDE.pdf
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 ؛(ااعداك الذردس)ااعداك على سستويل الذرد  -
 ؛(ااعداك ابماع )ااعداك على سستويل ابماعة  -
 .ااعداك على سستويل املؤسسة -

حيص أد ااعداك على املستويل الذردس  ثل اللب ة الوىل لاعيتداك ابميتاع ، وااعيتداك ابميتاع   ثيتل السيتاج 
  يتد سيتن ااعيتداك عليتى املسيتتويل الذيتيتردس لاعيتداك عليتى سسيتتويل املؤسسيتة، يف حيتني أد ااعيتداك عليتى سسيتتويل املؤسسيتة  

 .وابماع ، وعالتاا  أن القوف أد الع قة عي ها ع قة تأاسلية وكل سستويل سن ااعداك  ع ز املستويل اآلخر
ف ااعيتيتداك عليتيتى سسيتيتتويل الفيتيتراد ععنيتيتأ تو يتيتأ الذيتيترد حنيتيتو اسيتيتتخدام تذأيتيتري   عيتيتر   1:اإلبددداع علددأ المسددتود الفددردي. 1

 .وقدراتأ العقلية يف جيطار سا حيي  عأ سن سؤةرات خمتلذة، سن أ ل تقدمي جينتا   د د   ذع اجملتمع ال س  توا د فيأ
ظيتاهف القسيتا ال يتن ويفيتو سركيت  الو : قسيتمنيلقد أكد ت الدراسات املتخصصة أد العقل البكرس  تأود سن و 

ا  قة، يف حني القسا ال سر  ثل ابانن الرطيتيد وسركيت  امل طيتة والتذاصيتيل والتخطيتي ، وتعيتد احلاليتة املثالييتة للعقيتل 
املبدك احلالة ال  حيدذ فيها التوازد عيتني القسيتمني، سيتع العليتا أد القسيتا ال يتن  عميتل عليتى أسيتاج احليتدج، يف حيتني 

 .ق القسا ال سر  عمل على أساج الماع  امل ط
 قيتيتيتوم التذأيتيتيتري ااعيتيتيتداع  للذيتيتيترد عايسيتيتيتتذادا الأاسليتيتيتة سيتيتيتن الطاقيتيتيتات العقلييتيتيتة املو يتيتيتودا يف نصيتيتيتذ  دساغيتيتيتأ، عليتيتيتى 
أساج أد ال صف ال ن  عتمد على احلدج واا ام، وال صف ال سر  تعاسيتل سيتع امل طيتة والرقيتام، و عتميتد التذأيتري 

 :ااعداع  على املبادة التالية
جيدراكييتيتيتة تقيتيتيتوم عليتيتيتى أسيتيتيتاج اسيتيتيتتخدام امل طيتيتيتة واحليتيتيتدج سعيتيتيتا، فيتيتيتالذأرا ااعداعييتيتيتة يف ااعيتيتيتداك عملييتيتيتة سذايفيمييتيتيتة  -

املؤسسيتيتيتة تقيتيتيتوم عليتيتيتى أسيتيتيتاج او يتيتيتل املعيتيتيتارف واحلقيتيتيتاهة سيتيتيتن  هيتيتيتة، واسيتيتيتتط ك آراا املسيتيتيتتذيد ن والعميتيتيت ا سيتيتيتن الذأيتيتيترا 
 والب سن أ ل التعرف على توقعاهتا وقيمها واحتيا اهتا؛ ،ااعداعية سن  هة أخريل

 ااعداك سن خ ف التحليل امل ظا للذرص املتاحة؛تبدأ عملية  -
حىت  أود ااعداك فعاي ين أد  أود عسيطا ونطاقأ حمدد، حيص  تا التو يتأ جيىل طيت ا واحيتد و يتتا المكييت   -

فييتيتأ عليتيتى ال تيعيتيتة ال هاهييتيتة املرغيتيتوي الوصيتيتوف جيليهيتيتا، كميتيتا أد ستطلباتيتيتأ املاد يتيتة والوقيتيتت وابهيتيتد اليتيت زم اجنيتيتاز  ييتيتن أد 
 .و اآلخر ستوااع أود يف

ت يتيتاوف العد يتيتد سيتيتن الأت يتيتاي والبيتيتاحثني يف سوايتيتوك ااعيتيتداك الذيتيتردس السيتيتمات اليتيت  تييتيت  الكخصيتيتية املبدعيتيتة عيتيتن 
 :غرييفا، و أن جيمجاف يف   السمات يف ال قاين التالية

اليت  حيص  قط  املبدعني س وات عد دا يف جيتقاد  يتاف ختصصيتها يف تطيتو ر وايتد ص سعيترفتها عامله يتة  :المعرفة -
فأما  تذيتاوت الفيتراد  ،فالذرد ال س  لب قوا التذأري والتحليل سعا يفو القدر سعرفيا على اعتداك الطياا  ارسوهنا،

سوايفيتيتيتن الفيتيتيتراد جيىل  املؤسسيتيتيتات أ طيتيتيتا تتذيتيتيتاوت يف او يتيتيتل يف القيتيتيتدرا عليتيتيتى او يتيتيتل أفأيتيتيتاريفا جيىل نتيتيتيتاه  سلموسيتيتيتة، فيتيتيتإد  
 .س تعات وخدسات أو عمليات

                                                           
 .12، 11.ص.سؤ د عبد احلسني الذطل، سر ع ساعة، ص.  1



لنشاط اإلبداعيل النظري السياق...............................................................الفصل الثاني   

93 
 

: املبيتيتيتدك ليتيتيتيس عالطيتيتيترورا عيتيتيتاا اليتيتيت كاا، جيي أنيتيتيتأ  تمتيتيتيتع مبعموعيتيتيتة سيتيتيتن القيتيتيتدرات التذأري يتيتيتة نو  يفيتيتيتا يفالذيتيتيترد  :الددد كا  -
الكيتيتذافية يف استكيتيتعار املكيتيتأ ت، املرونيتيتة يف تأيتيتو ن ع قيتيتات ارتبيتيتاين عيتيتني الطيتيتياا، التذأيتيتري عصيتيتورا  ولييتيتة، تولييتيتف 

 واستيعاي املعلوسات؛
 1:ة ال  تي يفا ن كر س ها سا  ل  تسا املبدعود  ملة سن السمات الكخصي :الشخصية -

 و قصد هبا ايعتماد على اليت ات يف اقييتة الغا يتات واليفيتداف، والسيتع  عاسيتتمرار  :النزعة إلأ ااستق لية
انكيتيتيتاا سكيتيتيتروعات سسيتيتيتتقلة وي تتصيتيتيتف عالكيتيتيتراكة، خاصيتيتيتة ع يتيتيتدسا تتيتيتيتوفر امليتيتيتوارد املالييتيتيتة الأافييتيتيتة،كما  تليتيتيتب املبيتيتيتدك 

ذيتيترص اليتيت   يتيتتمأن سيتيتن خ  يتيتا التعبيتيتري والتعسيتيتيد احلقيقيتيت  لفأيتيتار  وطموحاتيتيتأ، ويفيتيت ا امليتيتارات ال اتييتيتة للبحيتيتص عيتيتن ال
   طبة أساسا سن ةقة املبدك غري اودودا عقدراتأ على العمل عكأل سستقل؛

 واليتب سيتن  ، تلب املبدك سقوسات ااتية وقدرات فأر ة تأ  أ سن جينكاا سكروعات العماف :الثقة بالنفع
خيتيتيت ف ايعتميتيتيتاد عليتيتيتى نذسيتيتيتأ وقدرتيتيتيتأ عليتيتيتى التذأيتيتيتري واادارا واختيتيتيتاا القيتيتيترارات حليتيتيتل املكيتيتيتأ ت وسوا هيتيتيتة التحيتيتيتد ات 

 2املستقبلية، والب عسبن و ود حالة سن الثقة عال ذس وايطم  اد جيىل قدراتأ وةقتأ هبا؛
  ت اصيتيتها وااصيتيترار عليتيتى ال عيتيتاال واملهيتيتارا يف جيدارا املخيتيتاطر، ور  يتيتة املتغيتيتريات كذيتيترص  تحيتيتتا اقحددب المخدداطرة

 رغا املخاطر؛

 كما  تمي  املبدك عكخصية سرحةالقدرا على العمل يف ظروف عدم التعكد وتقبل الفأار ابد دا ،. 

غالبيتيتا سيتيتا تأيتود طذوليتيتة املبيتيتدعني اتسيتيتمت عيتيتالت وك وسيتيتن امليتيتعلوف أنيتيتأ قيتيتد وا يتيتأ اايتيتطراعات عاهلييتيتة وأوايتيتاك  :الطفولددة -
 ا تماعية صعبة؛

التعليا عالطرورا  ذط  جيىل ز ادا ااعداك، ويف الواقع التعليا ال س  رك  على امل طيتة فقيت   عييتة ااعيتداك،  :التعلي  -
 ع سدركات الذرد؛واملقصود يف ا الثقافة ال  توس  

فعيتيتيتادا ي  ييتيتيتل املبيتيتيتدعود ل نطيتيتيتواا والع ليتيتيتة، عيتيتيتل  ذطيتيتيتلود اينذتيتيتيتاال والتذاعيتيتيتل سيتيتيتع اآلخيتيتيتر ن،  :العدددادات ااجتماعيدددة -
  3.و ستمتعود عتبادف اآلراا والفأار سع الغري

عي ت العد د سن الدراسات أد يف يتاك العد يتد سيتن املعوقيتات اليت  ايتوف دود السيتلوك ااعيتداع  لألفيتراد نو  يفيتا 
 4:يف ال قاين التالية

صيتيتيتحي ، عسيتيتيتبن ع  يتيتيتا عيتيتيتن غيتيتيتري وتتمثيتيتيتل يف جيدراك الفيتيتيتراد العيتيتيتاسلني بوانيتيتيتن املكيتيتيتألة عكيتيتيتأل  :معوتدددات إدراكيدددة -
 سياقها أو تطيية نطاقها، أو صعوعة جيدراك الع قات البعيدا املتطم ة فيها؛

                                                           
1

 .222.ص(9001سرك  وا د سريفيس ل ستكارات والتطو ر اادارس،: سصر) اإلدارة وتحديات التغييرسعيد  س عاسر، . 
ار الكيتيتيتروا لل كيتيتيتر والتوز يتيتيتع، د: الردد). 1 ، الطبعيتيتيتةمدددديل اسدددتراتيجي للمنافسدددة والتميدددز: إدارة المشدددروعات الصدددغيرةفيتيتيت ال حسيتيتيتن احلسيتيتيتي ، .2

 .51.ص(9006
 .210.القاا ، سر ع ساعة، صحممد  وسف .  3
فدي مجلدة جامعدة دمشد  للعلدوم " نظا املعلوسات وأةريفا يف سستو ات ااعيتداك دراسيتة سيدانييتة يف طيتركة التيتعسني الردنييتة" فا   ال عار؛ نازم سلأاوس،.  4

 .962.ص( 9010 اسعة دسكة للعلوم ايقتصاد ة والقانونية، : دسكة) .9العدد  .96، اجمللد ااتتصادية والقانونية
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 كا وف سن الوقوك يف ا طع، وا وف سن املبادرا، والرغبة يف ال عاال السر ع؛:معوتات وجدانية و خصية -
 ،الفيتيتراد وتصيتيترفاهتاوتر يتيتع جيىل الطيتيتغوين اي تماعييتيتة املختلذيتيتة اليتيت  تيتيتدخل يف حييتيتاا  :معوتددات ثقافيددة واجتماعيددة -

 .وال  تؤدس هبا جيىل تب  أسلوي اجملاراا ملا يفو طاهع
قسيتيتا، داهيتيترا، ) يفيتيتو ااعيتيتداك اليتيت س  يتيتتا اقيقيتيتأ أو التوصيتيتل جيلييتيتأ سيتيتن قبيتيتل ابماعيتيتة :اإلبددداع علددأ مسددتود الجماعددة .2
ويفو  ذوا عأثري  موك ااعداعات الذرد ة لألعطاا، نظرا يعتميتاد ااعيتداك ابميتاع  عليتى خاصيتية التيتدا ي، ( ب ة

 تيتعةر يفيت ا ال يتوك سيتن ااعيتداك كميتا ونوعيتا عالعواسيتل 1.وتبادف اآلراا وا يتاا وسسيتاعدا أعطيتاا ابماعيتة لبعطيتها اليتبعض
 2:التالية
 احتمايت ااعداك ع دسا   كاطر أفراد ابماعة  موعة قيا وأفأار تتعلة ععيفداف ابماعة؛حيص ت داد  :الرتية -
البي ة وامل ا  الَ  خن   كع   :المشاركة اخمنة -  زاد ااعداك ال ا  ؛ع   على التعبري حبر ة عن أفأاريفا،   عاد الفرادجيد   
سيتيتاندا واليتيتدعا لعملييتيتة التغييتيتري، و أيتيتن أد  يَتتيتيتعَتى يفيتيت ا فحيتيتىت  تحقيتيتة ااعيتيتداك ييتيتن تيتيتوفري امل :دعدد  ومدد اارة اإلبددداع -

 الدعا سن أعطاا ابماعة؛
 ابماعة املختلذة سن حيص اب س ت  ت  حلوي أفطل سن ابماعة أحاد ة اب س؛ :جنع الجماعة -
 ابماعة حد ثة التأو ن تيل جيىل ااعداك أكثر سن ابماعة القد ة؛ :عمر الجماعة -
 ع  ادا أعطاا ابماعة   داد ااعداك نظرا لتوسع القدرات واملعرفة واملهارات؛ :حج  الجماعة -
 عيتيتيتد ااعيتيتيتداك يف املؤسسيتيتيتات املعاصيتيتيترا، عليتيتيتى اخيتيتيتت ف أطيتيتيتأايفا  يتيتيترد فعيتيتيت    مل :اإلبدددداع علدددأ مسدددتود الم سسدددة. 3

َكَما لًيا، عل عات أسرًا حتميا وس لًحا، وي غيتأ  يتا ع يتأ جياا سيتا أرادت البقيتاا، وعليهيتا أد هعيتل ااعيتداك أسيتلوي عملهيتا 
 :وملارساهتا اليوسية، و أن اقية الب عتوافر الكروين التالية

اك حيتيتيتا  جيىل أطيتيتخاص اوس تذأيتيتري عمييتيتة، وليتيتد ها رغبيتيتة ايسيتيتتط ك، ليتيت ا ييتيتن عليتيتى ايتيترورا جيدراك أد ااعيتيتد -
 املؤسسة توسيع جيدراك الذرد سن خ ف التدر ن و املكاركة يف ال دوات واملؤترات؛ 

 ارورا تعل ا حل املكأ ت عصورا جيعداعية؛ -
ة املهيتارا والقيتدرا ااعداعييتة يف صيت ع  أن ت مي: ارورا ت مية املهارات والقدرات ااعداعية يف ص ع املكأ ت -

سيتيتيتواا فيميتيتيتا  تعليتيتيتة عا يأيتيتيتل  ،املكيتيتيتأ ت سيتيتيتن خيتيتيت ف التكيتيتيتأيب وجيةيتيتيتارا التسيتيتيتا يت عكيتيتيتعد الواقيتيتيتع احليتيتيتاا يف املؤسسيتيتيتة
رو يتيترز  خصيتيتاهص املؤسسيتيتات املبدعيتيتة فقيتيتد قيتيتام أسيتيتا فيميتيتا ييتيتص .الت ظيميتيت ، أو العملييتيتات وأسيتيتالين العميتيتل أو غرييفيتيتا

(Rogres)  سييتيتيتل جيييتيتيتايب للتغييتيتيتري، ي : سيتيتيتن يفيتيتيت    ا صيتيتيتاهص واملتمثليتيتيتة يف عتحد يتيتيتد ععطيتيتيتا" ايعتأيتيتيتارنكيتيتيتر "يف كتاعيتيتيتأ
 3.سرك  ة يف اختاا القرار، قبوف التعقيد، ت ظيا غري رمس ، انذتاحية أ ه ا املؤسسة

                                                           
 .15، العدد في مجلة ااتتصاد الجديد، "ت مية ااعداك الت ظيم  امن بوا  التخطي  ااسماتيع  للموارد البكر ة يف املؤسسة"عاهكة مسسوم، .  1

 .26. ص(9016 اسعة مخيس سليانة، : اب اهر) .1اجمللد 
2
 .52، 52.ص.ص(9006ز املعرفة لل كر والتوز ع، دار ك و : الردد) واابتكار، إدارة اإلبداع ز د س ري عبوس سليا عطرج  لدا؛.  
 .265.ص (9002ار ال هطة العرعية، د: لب اد) .9 ، الطبعةالمبادئ وااتجاهات الحديثة في إدارة الم سساتحسن جيعرايفيا علوين، .3
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 1:وعلى العموم يف اك  موعة سن ا صاهص ال  تي  املؤسسات املبدعة عن غرييفا ندر  س ها سا  ل 
 ااجناز والتعرعة املستمرا؛مليل حنو الذعل و ايها  وا -
وايسيتيتتعاعة ملقمحيتيتاهتا  ،الصيتيتلة الوةيقيتيتة والقيتيتري سيتيتن املسيتيتتهلأني، لأيتيت  تيتيتتمأ ن املؤسسيتيتة سيتيتن تذهيتيتا حا ييتيتاهتا -

 عكعد تطو ر السلع وا دسات؛

 س   العاسلني در ة عالية سن ايستق لية وتع    روال الر ادا وااعداك؛ -

ظيميتيت  سيتيتيتن حييتيتص املسيتيتتو ات والوحيتيتيتدات الت ظيمييتيتة، سيتيتع و يتيتيتود حيتيتد أد  سيتيتن العيتيتيتاسلني يف عسيتيتاطة ا يأيتيتل الت  -
 أنكطة ا دسات املساندا؛

ابميتع عيتيتني احليتيت م والليتيتني يف آد واحيتيتد، فه يتيتاك رقاعيتيتة ستكيتددا حلما يتيتة قيتيتيا وأيفيتيتداف املؤسسيتيتة، ويف نذيتيتس الوقيتيتت  -
 .طرا وااعداكيف اك استق لية وتذو ض السلطة يف السور الخريل لتكعيع روال املخا

را داخيتيتل خ صيتيتة القيتيتوف ااعيتيتداك عليتيتى سسيتيتتويل املؤسسيتيتة  قيتيتوم عليتيتى تطبييتيتة فأيتيترا  د يتيتدا، سيتيتواا كانيتيتت سطيتيتو  
املؤسسيتيتيتة أو تيتيتيتت اسيتيتيتتعارهتا سيتيتيتيتن خيتيتيتار  املؤسسيتيتيتة، ويفيتيتيتيت   الذأيتيتيترا قيتيتيتد تأيتيتيتود ستعلقيتيتيتيتة عيتيتيتامل ت  أو الوسيتيتيتيلة، ال ظيتيتيتيتام أو 

 2:على عاسلني أساسني مها ( ها ية ساااعداك يف املؤسسات خاصة اانت) عتمد العملية، ويفو 
 القاعدا املعرفية يف املؤسسة؛ -
 .تراكا املعرفة سع ال سن -

 مراحله والنماذج املفسرة له ،دوافع إلابداع: املطلب الثاني

 :ال قاين التاليةعتسلي  الطوا  سوف نقوم سن خ ف يف ا املطلن
 حا ة املؤسسات لاعداك؛ -
 .وال ماا  املذسرا لأ يةااعداع العملية سراحل -

 :حاجة املؤسسات لإلبداع: أوال

يف جيطيتيتيتار عومليتيتيتة ايقتصيتيتيتاد وتطيتيتيتور السيتيتيتواا، وجيدخيتيتيتاف التأ ولو ييتيتيتا احلد ثيتيتيتة، أصيتيتيتب  ت ظيتيتيتيا العميتيتيتل املبيتيتيت  عليتيتيتى 
امل طيتيتيتيتة التيتيتيتيتا لورس داخيتيتيتيتل املؤسسيتيتيتيتة غيتيتيتيتري نيتيتيتيتا ع، وسيتيتيتيتن أ يتيتيتيتل رفيتيتيتيتع ايتيتيتيتد ات امل افسيتيتيتيتة ييتيتيتيتن عليتيتيتيتى املؤسسيتيتيتيتات وايتيتيتيتع 

اد يتيتيتة وعليتيتيتى الأذيتيتيتااات املتاحيتيتيتة ليتيتيتد ها عالذعيتيتيتل، وأسيتيتيتام كثيتيتيترا املكييتيتيت  عليتيتيتى تطيتيتيتو ر سوارديفيتيتيتا غيتيتيتري اسيتيتيتماتيعيات عيتيتيتارزا والم 
، أصيتيتيتبحت املؤسسيتيتات يف اليتيتدوف ال اسييتيتيتة حبا يتيتة ساسيتيتة جيىل سعرفيتيتيتة عيتيتداكال  يتيتادا املسيتيتيتتمرا ليتيتوتريا اااملعلوسيتيتات املتيتيتوفرا و 

واكبيتة املؤسسيتات يف اليتدوف الصيت اعية، ملالسثل والعق   لرأمسا ا املعيتريف،  غ فرا الأذيلة ال  تسم   ا عايستالط
 .عداكس طة اانتا ية جيىل س طة اااو ل املعلوسة جيىل سعرفة، وعالتاا اقية الوةبة اينتقالية سن وك ا القدرا على 

 

                                                           
، 209.ص.ص (9002دار حاسيتيتد لل كيتيتر والتوز يتيتع،  :عميتيتاد) ، السددلوك التنظيمددي، سددلوك األفددراد والجماعددات فددي منظمددات األعمددالحسيتني حيتيترمي.1

205. 
 .92.سؤ د عبد احلسني الذطل، سر ع ساعة، ص. 2
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الييتيتيتيتيتوم أحيتيتيتيتيتد اينكيتيتيتيتيتغايت الساسيتيتيتيتيتية والداهميتيتيتيتيتة  ااعيتيتيتيتيتداكعتيتيتيتيتيتا ايتيتيتيتيتدس     :اإلبدددددداعالتحدددددوات العالميدددددة وضدددددرورة .1
 :للمؤسسات، و تعلى الب سن خ ف

  ؛د دااب تعات املاملي انية املخصصة لألحباذ وتطو ر  - 
التحسيتيتيتني املسيتيتيتتمر لذعالييتيتيتة كيتيتيتل أ يتيتيت اا سلسيتيتيتلة القيتيتيتيا، سهميتيتيتا  أيتيتيتن قطيتيتيتاك ال كيتيتيتاين أو حعيتيتيتا املؤسسيتيتيتة، فالأيتيتيتل  -

  .سلع وخدسات اات  ودا عالية جينتا سن خ ف ..." وسسامهني زعاهن"  عمل على تلبية ستطلبات املتعاسلني
  عيتيت ز  (اليتيت س تثليتيتأ تطبيقيتيتات البحيتيتص والتطيتيتو ر واسيتيتني عملييتيتة الت مييتيتة)التأ وليتيتو    وعليتيتى اعتبيتيتار أد  ااعيتيتداك

ايقتصيتيتادس عسيتيتبن العومليتيتة  أيتيتن أد  أيتيتود ليتيتأ أةيتيتار -ايقتصيتيتادس، فيتيتإد  أس تغييتيتري يف ال ميتيتوا  التقيتيت  -ال ميتيتوا  التقيتيت 
يفيتيتيت ا  جيد  1.داا ايقتصيتيتيتادس الأليتيتيت العميقيتيتيتة ليتيتيتيس فقيتيتيت  عليتيتيتى القيتيتيترارات ااسيتيتيتماتيعية للكيتيتيتركات، ولأيتيتيتن أ طيتيتيتا عليتيتيتى 

 تعميتيتل حالييتيتا يف حميتيتيتي    ايقتصيتيتادس، فمعظيتيتا املؤسسيتيتاتويتيتيتياينكيتيتغاف را يتيتع جيىل التحيتيتويت العميقيتيتة اليتيت   عرفهيتيتا ا
 .، وعتعقد املعارف والتأ ولو يا تمي  عسرعة التغري  

د يف أيتو  التحويت التأ ولو ية السر عة والتغريات يف الطليتن ت   ،اينذتاال املت ا د لألسواا ،عوملة ايقتصاد جيد  
أصيتيتب  اآلد  تمييتيت  عالت ا يتيتد ا اهيتيتل للم افسيتيتة واليتيتب نتيعيتيتة  ، فايقتصيتيتاد ابد يتيتدااعيتيتداك ملهيتيتا العواسيتيتل اليتيت  تيتيتدفع جيىل 

فت  أكثر فعكثر للحيتدود الوط ييتة للمبيتاديت التعار يتة ور وج السيتواف ال  بييتة، جياد فالعومليتة سيتن يفيت ا امل ظيتور أدت 
 .جيىل فت  أسواا  د دا وظهور س افسة عاملية

جيىل اايتطراي السيتواا واو يتل الصيت اعات، كما  كهد ايقتصاد احلاا اويت تأ ولو ية س يفلة ال  أدت 
يتيتيت أ أكثيتيتيتر فيتيتيتعكثر حنيتيتيتو صيتيتيت اعات املعرفيتيتيتة والتق ييتيتيتات العالييتيتيتة، الكيتيتيت ا اليتيتيت س يعيتيتيتل املييتيتيت ا فمعظيتيتيتا ا ياكيتيتيتل الصيتيتيت اعية تتو  

 . ااعداكالت افسية للمؤسسة يف ظل الظروف ايقتصاد ة  أمن يف 
ت عصيتيتيتيتيتذة كبيتيتيتيتيتريا املواقيتيتيتيتيتف اديت قيتيتيتيتيتد غيتيتيتيتيتري  ايتسيتيتيتيتيتاك امليتيتيتيتيت يفل لتأ ولو ييتيتيتيتيتا ااعيتيتيتيتيت م وايتصيتيتيتيتيتاف وار يتيتيتيتيتر املبيتيتيتيتيت جيد  

ت جيىل زواف كيتيتيتيتل احليتيتيتيتدود التقليد يتيتيتيتة الوط ييتيتيتيتة، والثقافييتيتيتيتة، اسيتيتيتيتتخدام يفيتيتيتيت   التأ ولو ييتيتيتيتات أد   والسيتيتيتيتلوكات، عالذعيتيتيتيتل جيد  
د املييتيت ا الت افسيتيتية عقيتيتدر سيتيتا أصيتيتب  اسيتيتتخ ص املعلوسيتيتة امل هميتيتة يف أيتيتو  فالوصيتيتوف جيىل املعلوسيتيتة مل  عيتيتد    ، ... واللغو يتيتة

، فاملؤسسات ال  تأود قادرا على تأو ن قاعيتدا سعرفييتة وخيتاا سماكميتة وليتد ها املهيتارات يفو اليفا الوقت امل اسن
جيد قاعيتدا  .يف خلة واستخدام سعلوسات سن خ ف قاعدا املعرفة املو ودا تأود أقدر سيتن غرييفيتا عليتى جيدارا ااعيتداك

وحيتىت ايتاف  املؤسسيتة عليتى يفيت   املعرفيتة  املعرفة يف   تصيتب  أكيتا وأيفيتا سصيتدر قيتوا لتحقييتة سييت ا ت افسيتية للمؤسسيتة،
 2.واملي ا الت افسية فإهنا حبا ة جيىل ايستثمار فيها عكأل سستمر

د جيىل  انن يف   اياطراعات ظهرت أ طا تغريات   ر يتة يف  انيتن الطليتن، فاملؤسسيتة ظهيترت لتلبييتة العيتد
د عليتيتيتى التحسيتيتني املسيتيتيتتمر لل وعييتيتيتة ال عيتيتيتاهن أصيتيتيتبحوا  ذرايتيتود عيتيتيتادا الكيتيتروين و لحيتيتيتو و املتذيتيتاقا لطلبييتيتيتات املسيتيتتهلأني، 

                                                           
1
. Chantal Ammi, Innovations technologiques, (Paris : Lavoisier, 2006) p.202. 

2
الريدادة واإلبدداع اسدتراتيجيات األعمدال : العلمدي العربديالمد تمر فدي " تسيتيري املعيتارف وااعيتداك يف املؤسسيتة"كماف آ ت ز اد؛ حور ة آ ت ز يتاد، . 

ع ااطيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت ك علييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتأ سيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتن خيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت ف املوقيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتع  .2 -2.ص.ص (9002 اسعيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة في دلذييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا،: الردد) ،فددددددددددي مواجهدددددددددددة تحدددددددددددديات العولمددددددددددة
 http://www.philadelphia.edu :التاا

http://www.philadelphia.edu/
http://www.philadelphia.edu/
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سيتتعين تي  ،ااعداعييتةاسيتتخدام طاقاهتيتا  الك ا ال س يعل املؤسسات اليت  ي تعيترف ،واللعوا جيىل سقا يس عاملية
 .لريفانات السوا

، ليتيت ا ي  سيتيتم  لس سؤسسيتيتة أد كبيتيترياالأيتيتل  تحيتيترك عسيتيترعة   د  اسيأييتيتة ايقتصيتيتاد ابد يتيتد تعميتيتل عليتيتى أد   جيد  
 ي  الت افسيتيتيت  ابد يتيتيتد، عيتيتيتل ييتيتيتن عليهيتيتيتا أد تأيتيتيتود داهميتيتيتا سذتوحيتيتيتة لألفأيتيتيتار وطيتيتيترا العميتيتيتل ابد يتيتيتداتظيتيتيتل ةاعتيتيتيتة يف اويتيتيت

 1.وقادرا على جيدسا ها واستغ  ا يف نكاطها الأل  احلد ثة، والوساهل
وتأيتيتود سرنيتيتة وسبدعيتيتة عصيتيتذة سسيتيتتمرا لأيتيت   ،يف ظيتيتل ايقتصيتيتاد ابد يتيتد ييتيتن أد  أيتيتود رد فعيتيتل املؤسسيتيتة سيتيتر ع

تطيتيتيتمن وايتيتيتعية  ييتيتيتدا يف السيتيتيتوا، املسيتيتيتتقبل أكثيتيتيتر فيتيتيتعكثر غيتيتيتري سؤكيتيتيتد، التأ ولو ييتيتيتا تتطيتيتيتور عيتيتيتوتريا  احميتيتيتة، السيتيتيتواا 
 .عد عالوفاات ذعر، ال عود سلب ي  َ 

يف ا التسيتا ف  يتدفع ا  وتتحمل املخاطر املرافقة ل لب؟ جيد   ااعداكملااا تلعع املؤسسات جيىل اقية  :دوافع اإلبداع.2
يفيتيتيت    يف سؤسسيتيتيتة سيتيتيتا، ولأيتيتيتن سيتيتيترعاد سيتيتيتا  أتكيتيتيتف أد   ااعيتيتيتداكللبحيتيتيتص يف اليتيتيتدوافع والسيتيتيتباي الأاس يتيتيتة وراا عملييتيتيتة 

 2:السباي تأاد تأود سكمكة يف مجيع املؤسسات سواا اات اانتا  السلع  أو ا دس  ويف 
يفيتيت  عي يتيتة د  اسيأييتيتة  أطيتيتأا اات عليتيتى اخيتيتت ف البي يتيتة اليتيت  تعميتيتل فيهيتيتا املؤسسيتيت جيد   :المنافسددة الحددادة فددي السددوق -

 عليتيتى املؤسسيتيتات اللعيتيتوا جيىل ااعيتيتداكات، وعلييتيتأ أصيتيتب  ل اسيتيتا وستحركيتيتة، وي  أيتيتاد  يتيتر  يتيتوم دود أد تأيتيتود يف يتيتاك تغيتيتري  
 ؛سن أ ل اوافظة على احلصة السوقية ،وامل خماطر 

واليتيت  أدت جيىل التطبييتيتة الذيتيتورس تقر بيتيتا ل تيتيتاه  الحبيتيتاذ وايكتكيتيتافات  عكيتيتأل عيتيتام :التكنولوجيددة -الثددورة العمليددة  -
لقيتيتيتيتيتد أصيتيتيتيتيتبحت الذيتيتيتيتيتما امل صيتيتيتيتيترسة عيتيتيتيتيتني التوصيتيتيتيتيتل جيىل ال تيتيتيتيتيتاه  أو  -اليتيتيتيتيت  تتعليتيتيتيتيتة عاانتيتيتيتيتيتا  والتصيتيتيتيتيتميا واسيتيتيتيتيتني ابيتيتيتيتيتودا 

، ويفيت ا سيتا طيتع ع عليتى تطيتو ر الحبيتاذ وااكثيتار سيتن -ايكتكافات وهسيديفا يف طيتأل س تعيتات ساد يتة قصيتريا  يتدا
 عل وجيقاسة املختاات ا اصة عاملؤسسات نذسها وتطو ريفا؛ ،التعاقدات سع سراك  البحص واباسعات

نتيعيتة لتقسيتيتيا  ،ويفيتيت ا  عيت  كمييتيتات كبيتريا سيتيتن الرعيتاال وابذيتيتا  أكيتا عالتأيتيتاليف :إمكانيدة اإلنتدداج بكميدات كبيددرة -
  سعار س افسة؛وسن ك جيسأانية البيع عع ،التأاليف الثاعتة على عدد أكا سن الوحدات

وتقيتدمي عيتدد يفاهيتل سيتن امل تعيتات  ،تطيتو ر الأثيتري سيتن امل تعيتات يفيف ا العاسل كاد ليتأ فطيتل كبيتري  جيد   :أامة الطاتة -
  ؛استه ك الطاقةال  تساعد على ايقتصاد يف  ،انيأيةالأهرعاهية وامليأ

سيتواا كانيتت يف طيتأل سسيتاعدات ف ييتة  ،اليت  ت قيتدم ليتدعا عملييتات ااعيتداك :التسهي ت والمساعدات الحكوميدة -
 أو سالية، حيص ي  أاد يلو علد سن ععض امل ظمات ال  ترعى املؤسسات املبدعة خصوصا الصغريا س ها؛

س هيتا سيتا  ،افاتجيد  التطيتور ا اهيتل يف يفيت ا ال يتوك سيتن الوسيتاهل قيتد أديل جيىل الأثيتري سيتن ااايت: تكنولوجيا المعلومدات -
أو يف طيتيتيتأل تصيتيتيتميا سيتيتيتهل وسيتيتيتر ع مل يتيتيتات عيتيتيتل آيف  ،كتليتيتيتب اليتيتيت  تقيتيتيتدسها اينمنيتيتيتت  يفيتيتيتو عكيتيتيتأل سيتيتيتلع وخيتيتيتدسات

 .كما يفو احلاف يف جينتا  عطاقات امل اسبات والتها   ،امل تعات
                                                           

 .2.ص، نذسأ املر ع" تسيري املعارف وااعداك يف املؤسسة"ز اد،  كماف آ ت ز اد؛ حور ة آ ت.1
في الملتقأ الدولي حول الم سسة ، "دور ااعداك التأ ولو   يف اقية املي ا الت افسية للمؤسسة ايقتصاد ة اب اهر ة" هباز ابي ا؛ خاسرا الطايفر،.2

 . 122.ص(9002قاملة، ع 1252ساس  2 اسعة :اب اهر) ااتتصادية الجزاذرية واابتكار
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يتيتيت :المعرفدددي مصدددادر اإلبدددداع. 3 د عييتيتيتم دراكيتيتيتر أد أغلبييتيتيتة ااعيتيتيتداعات ت يتيتيتت  عيتيتيتن البحيتيتيتص الذرايتيتيت  واليتيتيتواع  لذيتيتيترص أك 
يفيتيتيت   الذيتيترص املو يتيتيتودا داخيتيتيتل املؤسسيتيتيتة أو الصيتيتيت اعة، و ةيتيتيت ذ فيتيتيترص سصيتيتيتدريفا د أرععيتيتيتة أنيتيتيتواك سيتيتيتن ااعيتيتداك، وقيتيتيتد حيتيتيتد  

 .خار  
 :وتطا ك  سن :المصادر الدايلية .1.3
 كثيتيتريا يفيتيت  املؤسسيتيتات اليتيت  اعتأيتيترت س تعيتيتات  د يتيتدا عواسيتيتطة أحيتيتد سه دسيتيتيها، أو :األحددداا غيددر المتوتعددة

 Don Cullen، عل جيد  ععطها ااعف أرعاحأ كما يفو احلاف يف طركة ض فرا البحص فيها عن طر ة الصدفةعع

of Transmet Corporation  ت ستخدم يف سقوف امل ازف، أو كما  ال  اكتكذت نوعا سن رقاهة المل يوم ال
 .حدذ سع اكتكاف تصلن الب ستيب وال س أد يل جيىل فواهد ي اصى يف عامل اليوم

 جيد  يف ا املصدر طاهع يف تيتوفري س يتا  أو فرصيتة جيعداعييتة :علي مع ما هو مفترضعدم اانسجام بيت الواتع الف
صيتة  د دا، فايخت ف عني سا حيصيتل فعيت  وعيتني سيتا  ذيتم  حصيتولأ أو الذيترا عيتني الداا الذعليت  واملخطيت   عيتد فر 

 ؛تاز سن خ  ا ععض ااعداعات
 اليتيت  ت تهيتيت  عتقيتيتدمي امل يتيتت  ال هيتيتاه ، كانيتيتت  د  العملييتيتات اانتا ييتيتة املتسلسيتيتلةإ :يددة اإلنتاجيددةلممتطلبددات الع

لتطيتو ر عملييتات أو س تعيتات سيتن خيت ف س حظيتة العملييتة عدقيتة  ،ني وامله دسني اوس املهارا وع عد ال  ظرسصدر للذ ي  
سيتا   خمر يتات، وسيتن أسثليتة يفيت   ااعيتداعاتات ال  تطرأ على املدخ ت ع د او لهيتا جيىل سع المكي  على التغري   ،عالية

 حقل ابراحة وطراهة جي راا العمليات ابراحية؛ كاد يف 
 سيتيتن الطبيعيتيت  أد اصيتيتل تغيتيتريات يف القطاعيتيتات ايقتصيتيتاد ة بيتيتوا أو ايتيتمورا، : تغيددرات فددي الصددناعة أو السددوق

توسيتيتعا أو انأماطيتيتا، نتيعيتيتة لعواسيتيتل ستعيتيتددا س هيتيتا طبيعيتيتة الصيتيت اعة والتطيتيتور التأ وليتيتو   وأاواا املسيتيتتهلأني وغرييفيتيتا، 
ااعيتداك لييتوم فيتإد    التغيتريات فيتإد  املؤسسيتات ييتن أد ت بيتدك وت قيتدم سيتا يفيتو  د يتد، وعال سيتبة لعيتامل اوعليأ وملواكبة يف 

د  العميتاف سيتيحأا عليهيتا والفأار يف  العمليتة النيتن يف ايقتصيتاد ابد يتد، وسيتن دود سيتيل ستيتدفة سيتن الفأيتار فيتإ
 .عالتقادم

 :وتطا سا  ل  :المصادر الخارجية .2.3
 تثل التغريات الد غرافية املصدر ا ار   الكثر أمهييتة، لد ز يتادا السيتأاد وتيتركيبتها : المتغيرات السكانية

العمر يتيتة وامله ييتيتة، تيتيتوز عها ابغيتيترايف وسسيتيتيتتوايفا التعليميتيت  وسسيتيتتويل العماليتيتة كيتيتل يفيتيتيت   العواسيتيتل سيتيتن طيتيتعهنا أد  تكيتيتيتأل 
بيتريا للتغيتريات السيتأانية اليت  عرفتهيتا اليتدوف الصيت اعية يف كالياعاد ال  أعطت أمهييتة ك1.فرصا لتقدمي جيعداعات  د دا

روا ستاععيتيتة دراسيتيتات عالييتيتة املسيتيتتويل، وسيتيتا نيتيتت  عيتيتن اليتيتب سيتيتن نقيتيتص ، جيا أد أكثيتيتر سيتيتن نصيتيتف الكيتيتباي قيتيتر  6791سيتيت ة 
لص اعة الروعوتييتب سيتن خيت ف اسيتتغ ف املسيتتويل اليد العاسلة املؤيفلة يف عدا ة التسعي ات، الك ا ال س دفع عالياعاد 

ا لذ يتيتة الكيتيتباي اليتيت  ن  لأيتيتود الكيتيتهادات يف املييتيتداد، وعلييتيتأ  أيتيتن القيتيتوف أد التغيتيتريات اليتيت  ايتيتدذ يف السيتيتأاد العيتيتا
 2.يتوسلوكياهتا تثل فرصا سرحبة وأقل خطورا يف العمل املقاوي

                                                           
1
  .12.، سر ع ساعة، صسليا عطرج  لدا؛ز د س ري عبوس . 

2
 .Peter Drucker, A Propose du Managenent, (Paris :Village Mondial,2000) P.76. 
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 ملذيتايفيا ويفيت  أسيتور غيتري سلموسيتة، اصل يف   التغريات يف تذسري احلقيتاهة وا :المتغيرات اإلدراكية والمزاجية 
سهميتيتة يف العصيتيتيتر احليتيتيتاا، فاهيتيتيتا  ال يتيتيتاج جيىل اييفتميتيتيتام ال اهيتيتيتد عصيتيتيتحتها ورطيتيتيتاقتها فيتيتيتت  أعيتيتيتواي واسيتيتيتعة أسيتيتيتام املبيتيتيتدعني و 

انتا  الغ  ة ا الية سن السأر ات أو امل بهات ا الية سن الأافيني، وك لب تطو ر س كآت وسرافيتة لا ذيتاا هبيت   
  احلا ات؛
 أو عقواعيتد وس دعميتة سيتا، سوايتوك حيتوف سو  هيتةو  سهيأليتة سعلوسيتات  موعيتة يف  فاملعرفة: المعرفة الجديدة 
 املعرفيتة عيتني التميييت  ييتن ويف يتا لصيتاحبها، التذأيتري يفيأيتل أو جيطيتار اصيتيلها ايتمن ت يتدس  الغاليتن يفو  ،هيتاري
واليت  هعيتل  (الظيتايفرا) الصيترحية للمعرفيتة التأيتو ن، خ فيتاو  التيتدر ن طر يتة عيتن   هييتا للتحو يتل قاعليتة ويفيت  الطيتم ية

ؤسسة قادرا
 
 الت وصيتل أسيتاج يفيت  والكيتاسلة الدقيقيتة املعرفيتة أد   كميتا.والتبيتادف التكيتأيل سيتهلة ظيتوايفر جيحداذ على امل
   عتيتا اليت س الذأيترس امليتاف رأج إداراعيت املعرفيتة جيدارا حييتص هتيتتا1.سيتليمة ةوتسيتو قي وجينتا ييتة اسيتتثمار ة قيترارات جيىل

 ت ظيتيا ك والتق ييتة، وااعداعييتة والت ظيمييتة الذأر يتة امليتوارد اسيتتثماريفيت   املسيتري فوظيذة وااعداك، لألفأار ةرس سصدر
ويفيت ا سيتا  سيتم  للمؤسسيتة املؤسسة،  أنكطة لدعا املعرفة وجينتا  سعلوسات ن ظا ع اا ك   عملياهتا وسن وت سية املعرفة

 يف   تأود أد عكرين ،اانتا ية ورفع التطو ر أكثر، لل عاهن، قيمية س ا ا ظهور يف تتمثل سهمة سأاسن سن اقية
كميتا .ال عيتود سيتع الع قيتة وجيدارا اينمانييتت طيتبأات اسيتتخدام جيىل عااايتافة التعيتاو ، العميتل حيقة مل ا سقتسمة املعرفة
َأ يتن املعرفيتة جيدارا أد    التأيتاليف ختذيتيض مبعيتأ للتطيتو ر أكثيتر والت و يتأ الروتي ييتة، للوظيتاهف امللميتوج التخذيتيض سيتن ت 

 2.للبحص وتو يهها
ليتف أمهيتهيتا حسيتن طبيعيتة املؤسسيتة، فميتث  التغيتريات الد غرافييتة ليسيتت  يتا تااعيتداك السيتالذة اليت كر ختسصادر 

فاهيتيتدا كبيتيتريا ملخمعيتيت  الطراهيتيتة الصيتيت اعية كصيتيت اعة الصيتيتلن، نذيتيتس الكيتيت ا عال سيتيتبة للمعيتيتارف ابد يتيتدا جياا كيتيتاد ااعيتيتداك 
د ايتيتيتيتيتعيف، وليتيتيتيتيت ا عليتيتيتيتيتى املبيتيتيتيتيتدعني وسيتيتيتيتيتيلة ا تماعييتيتيتيتيتة لتحقييتيتيتيتيتة حا يتيتيتيتيتة نتعيتيتيتيتيتت عيتيتيتيتيتن تغيتيتيتيتيتريات د غرافييتيتيتيتيتة فتعةرييفيتيتيتيتيتا  أيتيتيتيتيتو 

 .أد تعخ  ععني ايعتبار اليل كل سصادر الذرص الساعقة( املؤسسات املبدعة)
 :مراحل إلابداع والنماذج املفسرة له: ثانيا

جيد تذسيتيتري ااعيتيتداك وتوصيتيتيذأ عيتيتادا سيتيتا  أيتيتود سيتيتن خيتيت ف نظر يتيتات أو بيتيتاا  ستعيتيتددا،  أيتيتن أد تكيتيتمل حايتيتيتأ 
  3:ري أدعيات ااعداك أد الذأر اادارس  رك  على س يفبني أساسيني مهاويف يف ا اجملاف تك، املختلذة

حييتيتدذ نتيعيتيتة جملموعيتيتة سيتيتن العواسيتيتل اي تماعييتيتة  ااعيتيتداك فقيتيتا  يتيت   املدرسيتيتة فيتيتإد  و   :مدرسددة المحددددات ااجتماعيددة -
يفيتيتيت    الثقافييتيتيتة، وعالتيتيتيتاا فيتيتيتإد  والتغيتيتيتريات ا ار ييتيتيتة وسؤةراهتيتيتيتا عليهيتيتيتا، سثيتيتيتل املتغيتيتيتريات الد غرافييتيتيتة وامليتيتيتؤةرات ايقتصيتيتيتاد ة 

 .سيحدذ ااعداك رت وفقا لكروين حمددا فإد  ال  جياا سا توف ،  على أمهية العواسل اي تماعية ا ار يةاملدرسة ترك  
                                                           

" دراسة سيدانية على عي ة سن الكركات الص اعية الردنية: العواسل التأ ولو ية والت ظيمية املؤةرا يف ااعداك التأ ولو  "صاحل سهدس حمسن العمرس،  .1
 .129، 121.ص.ص(9002دسكة، عدود دار ال كر، )- العدد الثا -91، اجمللد مجلة دمش  للعلوم ااتتصادية والقانونية

  الصدغيرة الم سسدات تيهيدل متطلبدات ملتقدي دولدي حدول "التعيفييتل عملييتة يف أساسيتني كع صيتر ن ااعيتداك و ايعتأيتار" فيتؤاد، س صيتور سيتعيد ؛س يتور اوسيتر ر. 2
 .95.ص(2006 عوعل  عالكلف، أفر ل  عن حسيبة  اسعة: اب اهر) العربية الدول في المتوسطةو 
  .11.ص(9005دار واهل، : الردد)لوىل ، الطبعة االمنتجات الجديدةتطوير سعسود ندمي عأروش؛ سهري ندمي عأروش، .3
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 عتميتد عليتى بيت  خيتاص سيتن الفيتراد  تيتازود عقيتدرات  ااعيتداك وفقيتا  يت   املدرسيتة فيتإد  : مدرسة المحدددات الفرديدة -
وعالتيتاا عليتى الكيتركات أد  وأد  املبدعني  ولدود وي  تا اكتساهبا سن البي ة ا ار ية، وسهارات فرد ة خ قة وملي ا،

 .يف املؤسسة العملية ااعداعيةتبحص عن يف ا ال وك سن الفراد لتسر ع 
 .أد يف اك ارتباين وةية عني الفراد املبدعني والبي ة ال   توا دود هبا  تط  سن خ ف سبادة يفاتني املدرستني

 كيتي  تيف يتاك عيتدا بيتاا  سيتن طيتعهنا  ع اا على املدارج الذأر ة يف حقل ااعداك، فيتإد   :النماذج المفسرة لإلبداع .1
كذيتيتااات داعييتيتة، سيتيتن حييتيتص القيتيتدرا عليتيتى تيتيتدعيا  للعملييتيتة ااعظيتيتل س يتيتا  ت ظيميتيت  سهييتيتع وس هيتيتا التذأيتيتري ااعيتيتداع  يف 

 : ل  وجيطاعة ةقافة ااعداك يف املؤسسة، وسن عني يف   ال ماا  ن كر سا ،الت ظيا وع اا نظا حواف  غري تقليد ة
ؤسسيتة سيتا تعميتل عليتى يفيت ا الخيتري  يتعيت سيتن خيت ف حماوليتة فيترد أو فر يتة عميتل يف س :اإلبداع عدت طريد  الصددفة .1.1

وك نيتادرا  د يتد مل  أيتن ستوقيتع أو مل  أيتن خمطيت  ليتأ، ويفيت ا ال  يت  اف سعيتني، ك  يتتا اكتكيتاف جيعيتداك يف حماولة ااعداك
أ  قيتيتود جيىل اقييتيتة دذ يف ظيتيتل و يتيتود قاعيتيتدا سعرفيتيتة وعليتيتا وتأ ولو ييتيتا هتييتيتو البي يتيتة امل هميتيتة ليتيت لب، كميتيتا أن يتيتوحَييتيت ، يتيتدا

اف عليتى اليتب ايكتكيتافات اليت  ايتدذ ال س قام عأ، ولعل أقيتري سثيت جناحات ملي ا وطهرا واسعة للمؤسسة أو الذرد
كاكتكيتاف النسيتولني لعيت     ،أة اا عمل سؤسسات ص اعة الدو ة يف اكتكاف أدو ة  د دا لع   أسيترا  س س يتة

 .سر  السأرس
اباسعيتيتات واملعايفيتيتد )نتيعيتيتة التذاعيتيتل عيتني العليتيتا واملعرفيتيتة  ةوفقيتيتا لل ميتاا  ا طييتيت دذ ااعيتيتداكحَييتيت :النمداذج الخطيددة .2.1

بني عملية التذاعيتل عيتني والتطور التأ ولو   واحلا ات والرغبات املو ودا يف سوا سعني، والكأل املواا    ( العلمية
 :وفقا لل ماا  ا طية ااعداكيف   الع اصر الث ةة كعساج لعملية 
 حسب النماذج الخطية لإلبداعالمفاهيمي اإلطار : (3 -2) رت   الشكل

 خليتيتيتيتيتيتيتيتيتة سعرفيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة عيتيتيتيتيتيتيتيتيتن طر يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة اباسعيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتات
 وامل ظمات العلمية 

 حا يتيتيتيتيتيتات ورغبيتيتيتيتيتيتات العميتيتيتيتيتيت ا يف السيتيتيتيتيتيتوا سن قبل املؤسسات التأ ولو ية التطورات
 أة اا استه كها لسلع أو خدسات سعي ة

 
 
 

دار واهل، : الردد) ، الطبعة الوىلتطوير المنتجات الجديدةسعسود ندمي عأروش؛ سهري ندمي عأروش،  :المصدر
             .30.ص.ص (3001

يف  ااعيتداكجيد تواي  وتذسري عمليات التذاعل عني خمتلف النكطة  عتا السيتاج اليت س تسيتت د علييتأ بيتاا  
يتيتيتولقيتيتيتد أ  املؤسسيتيتيتات،  ، وكيتيتيت ا سعرفيتيتيتة سيتيتيتا يفيتيتيت  ر عليتيتيتى ااعيتيتيتداكؤة  ة النكيتيتيتطة اليتيتيت  ت يتيتيتداف عيتيتيتني البيتيتيتاحثني حيتيتيتوف سعرفيتيتيتةيتيتيتري   

 أيتيتن التميييتيت  عيتيتني نيتيتوعني سيتيتن ال ميتيتاا  ا طييتيتة ، و ر عليتيتى قيتيتدرهتا ااعداعييتيتةؤة  واليتيت  ت يتيتالعملييتيتات الداخلييتيتة يف املؤسسيتيتة 
 1:مها

                                                           
 .12.صاملر ع نذسأ، ، تطوير المنتجات الجديدةسعسود ندمي عأروش؛ سهري ندمي عأروش، .1

التكنولوجية التطورات تاعدة العل  والتكنولوجيا رغبات الحاجات و ال 
 السوق
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 فأيتيترا يفيتيت ا ال ميتيتوا  عليتيتى أسيتيتاج أد  وتقيتيتوم (: الدددفع التكنولددوجي)وذج الموجدده مددت يدد ل التكنولوجيدداالنمدد
العلماا حيصلود على اكتكافات غري ستوقعة، ك  قوم علماا التأ ولو يا عتطبية يف   املعرفة سيتن أ يتل تطيتو ر أفأيتار 

مك لقسيتيتا س تعيتات  د يتيتدا، ععيتد اليتيتب  يتعيت سه دسيتيتو اانتيتا  عوايتيتع التصيتيتاسيا الولييتة يختبيتيتار امل يتت ، وعلييتيتأ فإنيتأ   يتيت
اد د الطرا الذعالة لتطو ر امل ت  ابد يتد، وسيتن كم  تيتوىل قسيتا التسيتو ة سهميتة عييتع امل يتت  سهمة اانتا   يف املؤسسة 

ليتيتيتيس ليتيتيتأ تيتيتيتعةري يف تطيتيتيتو ر ( العميتيتيت ا) ابد يتيتيتد للعميتيتيت ا اوتمليتيتيتني، وسيتيتيتا  أيتيتيتن س حظتيتيتيتأ يف يفيتيتيت ا ال ميتيتيتوا  أد  السيتيتيتوا
قسيتا البحيتص والتطيتو ر، وعلييتأ فليتيس  س تعات املؤسسة، فالسوا حسن يف ا ال موا   عتا سلتقى فق  ملا  قوم عأ

 :أدنا يف اك دور   كر لوظيذة التسو ة، و أن تثيل الب سن خ ف الكأل 
 موذج الموجه مت ي ل التكنولوجياالن (2 -2) الشكل رت 

دار واهل، : الردد) ، الطبعة الوىلتطوير المنتجات الجديدةسعسود ندمي عأروش؛ سهري ندمي عأروش،  :المصدر
 .30.ص.، ص(3001

 و قيتيتوم ااعيتيتداك لعيتيتن السيتيتوا يف يفيتيت ا ال ميتيتوا  دورا حامسيتيتا يف عملييتيتة  :النمددوذج الموجدده مددت يدد ل السددوق ،
أيتود حميتور تركييت  عميتل التسيتو ة، وأد تأيتود يفيت   احلا يتات يف ا ال موا  على أساج أد  حا ات ال عيتاهن يفيت  اليت  تَ 

ال   يتتا او لهيتا جيىل البحيتص والتطيتو ر انتيتا  س يتت   د يتد، ويفيت ا ال ميتوا  يفيتو عأيتس  ،يف  سصدر الفأار ابد دا
 :والكأل التاا  وا  الب. ال موا  الوف املو أ سن خ ف التأ ولو يا

 السوقالنموذج الموجه مت ي ل : (2 -2) الشكل رت 

  
 .36.،سر ع ساعة،صتطوير المنتجات الجديدةسعسود ندمي عأروش؛ سهري ندمي عأروش،  :المصدر

املو يتأ سيتن خيت ف   قوم يف ا الخري على أساج جيياد حلقيتة وصيتل عيتني ال ميتوا  :اإلبداعالنموذج التفاعلي في .3.1
ويف يتا  يف املؤسسيتة، اعيتداكسن أ ل حيتدوذ عملييتة ا وال موا  املو أ سن خ ف السوا يف بوا  واحد ،التأ ولو يا

 ،سيتيتع قاعيتيتدا العليتيتا واملعرفيتيتة سيتيتن  هيتيتة ، يتيتتا المكييتيت  عليتيتى أد ايعتأيتيتارات ايتيتدذ نتيعيتيتة تذاعيتيتل السيتيتوا عأافيتيتة ع اصيتيتر 
عيتيتيتن طر يتيتيتة انسيتيتيتياي  ااعيتيتيتداكة أخيتيتيتريل، ويف يتيتيتا ايتيتيتدذ عملييتيتيتة والقيتيتيتدرات وااسأانيتيتيتات املو يتيتيتودا يف املؤسسيتيتيتة سيتيتيتن  هيتيتيت

أ  و يتد عيتأ نيتوك سيتن عسيتاطة يفيت ا ال ميتوا  جيي أن يت املعلوسات سن عدا أنكطة ووظاهف وسصادر، ولأن على الرغا سن

والتطوير البحث التصنيع التسويق  العميل 

السوق  خالل من املوجه النموذج  

والتطويرالبحث  (املستخدم)العميل التسويق   التصنيع 

التكنولوجيا خالل من املوجه النموذج  
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يتيتيت ااعيتيتيتداك أيتيتيتن ال ظيتيتيتر جيىل عملييتيتيتة وعلييتيتيتأ . يف املؤسسيتيتيتات ااعيتيتيتداكالكيتيتيتمولية لعملييتيتيتة  ا  موعيتيتيتة الكيتيتيتمولية يفيتيتيت   عليتيتيتى أهن 
وعالتيتيتاا  ،خ  يتيتا او يتيتل املعرفيتيتة جيىل جيعيتيتداك اليتيت   يتيتتا سيتيتن ،املتصيتيتلة سيتيتع ععطيتيتها اليتيتبعضسعقيتيتدا وسماعطيتيتة سيتيتن املسيتيتارات 

 ويفيتيتيت   املسيتيتيتارات تكيتيتيتمل  موعيتيتيتة سيتيتيتن العواسيتيتيتل وامليتيتيتؤةرات ا ار ييتيتيتة والداخلييتيتيتة ،القيتيتيتدرا عليتيتيتى تطيتيتيتو ر س تعيتيتيتات  د يتيتيتدا
ي  يفيت ا ال ميتوا  سيتن و أيتن توايت 1،ادذ نتيعة لعمليات اليترع  عيتني يفيت   العواسيتل ااعداكعملية  أد  جيا  ،للمؤسسة

 :خ ف الكأل أدنا 
 النموذج التفاعلي في اإلبداع: (2 -2)الشكل رت  

 
 

 
 
 
 
  

 سن جيعداد الباحثة: المصدر
  اادارس، و رك يت ع التوصيتل جيليهيتا يف حقيتل ااعيتداك  عتيتا سيتن أحيتدذ ال ميتاا  اليت  :اإلبداعنموذج الشبكة في  .2.1

يطع جملموعة سن الظيتروف والعواسيتل وامليتؤةرات يف  ،كياد ا تماع يف ا ال موا  وعكأل  ويفرس على أد املؤسسة  
ييتيتة  أيتيتود عليتيتى طيتيتأل طيتيتبأة سيتيتن ايتصيتيتاف البي يتيتة الداخلييتيتة وا ار ييتيتة، وأد اليتيترع  عيتيتني عي يتيتة املؤسسيتيتة الداخلييتيتة وا ار 

نييتة يف املؤسسة، وأكثر سيتا  سيتتخدم يفيت ا ال ميتوا  يف املؤسسيتات الياعا على حدوذ ااعداك والتذاعل عكأل  ساعد
 . والسر أية

حييتيتص اتبعيتيتت يفيتيت   الكيتيتركة بيتيتوا   عتميتيتد عليتيتى الفأيتيتار اليتيت  تقيتيتدسها 2:الدانمركيددة Thoistrup نمددوذج  ددركة .2.1
سيتن د بيتو الكيتركة ، واليت  تعخيت  عليتى عاتقهيتا ايتما(product Development Group)  موعيتة تطيتو ر امل يتت 

 .اادارا؛ سد ر املبيعات؛ سد ر تطو ر امل ت  وسد ر اانتا سد ر : خ ف ااعداك املستمر، وتتعلف يف   اجملموعة سن
هتمع يف   اللع ة دور يتا وتعخيت  عليتى عاتقهيتا عملييتة تولييتد الفأيتار وتعرايتها عليتى ستخيت س القيترار كميتا ايتدد 

 .ستطلبات املكروك، وتتاعع عملية التطو ر جيىل غا ة تقدمي امل تو  جيىل السوا
يتيتيت عطيتيتيتاا اجملموعيتيتيتة، واليتيتيتب ععيتيتيتد القييتيتيتام عدراسيتيتيتة ابيتيتيتدويل ايقتصيتيتيتاد ة   يفيتيتيت ا ال ميتيتيتوا  عليتيتيتى خيتيتيتاا وحيتيتيتدج أ رك 

واختبارات السوا واد د فما سراقبة، يف   الخريا تأود مبثاعة مساحات ا راا اسي ات على امل تو ، وععيتد اليتب 
 . تا او ل الذأرا جيىل سكروك تطو ر امل ت  عكأل رمس 

                                                           
 .92-11.ص.ص الر ع نذسأ،، تطوير المنتجات الجديدةسعسود ندمي عأروش؛ سهري ندمي عأروش،  .1
 .22. سؤ د عبد احلسني الذطل، سر ع ساعة، ص. 2

(مجاالت التقدم في املجتمع) آخر ما توصل إليه التقدم في العلوم والتكنولوجيا  

التجاري املنتج  -السوق  -التصنيع -البحث والتطوير -الفكرة  

 الحاجات والرغبات في املجتمع والسوق 

النموذج املوجه 

 من خالل التكنولوجيا

النموذج 
 املوجه من خالل السوق 
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يفيت ا ال ميتوا  لتبيت  ااعيتداك يف املؤسسيتة وت ذييت  ، ويفيتو  صيتل  Richard Levier :1 النمدوذج الد ي تدمده .2.1
 : تطمن  موعة سن املراحل  تتمثل يف

اختيار قاهد فر ة الت ذي ؛ 
اختيار أعطاا الذر ة؛ 
ختصيص املوارد املاد ة ال زسة للمكروك؛ 
دس  فر ة ااعداك سع عاق  أقسام املؤسسة؛ 
دس  امل ت  ااعداع  عإسماتيعية املؤسسة. 

 :  ست د يف ا ال موا  يف تب  ااعداك على أرععة عواسل أساسية تتمثل يف
 تكأيل فر ة التحوف سن ال ظر ة جيىل التطبية؛ 
تكأيل فر ة الوصا ة على رعا ة ااعداك ومحا تأ؛ 
قياج ابايف  ة اط ا امل ت  ابد د؛ 
تطو ر خطة التحوف عكأل سستمر. 
 :خ ف س حظة ال ماا  الساعقة ال كر ن ح  أهنا تكمك يف  موعة سن ال قاين نو  يفا فيما  ل  سن
ااعداك عملية اات سراحل ستعددا ويفو سا سيتا التطرا جيليأ يف الع صر املواا؛ 
أمهية تعاود أقسام املؤسسة وطيوك ةقافة ااعداك؛ 
أمهية فرا العمل يف تع    ااعداك يف املؤسسة؛ 
والقدرات واملهارات التذأري ة مهية توفر ا لذية املعرفيةأ. 

جياا كيتيتاد ااعيتيتداك عملييتيتة فإنيتيتأ عالطيتيترورا  عخيتيت  وقتيتيتا و تطليتيتن  هيتيتدا وعميتيت  حثيثيتيتا، ولقيتيتد  :مراحددل العمليددة اإلبداعيددة.2
اادارا العد يتيتيتد سيتيتيتن ال ميتيتيتاا  اليتيتيت  تيتيتيتدور حيتيتيتوف سراحيتيتيتل العملييتيتيتة ااعداعييتيتيتة، عليتيتيتى اليتيتيترغا سيتيتيتن و يتيتيتود  أدعييتيتيتاتوردت يف 

 :اخت فات طذيذة عني ععطها البعض، وسن أيفا يف   ال ماا  ن كر
أد  جيىل  موعة سن املراحل أسثاف وايج ريل أصحاي ه هة العملية ااعداعية  :(Wallas) نموذج وااا .1.2

 :ااعداك  ر ععرعع سراحل كما يفو سبني يف الكأل أدنا 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .59، 50.ص.املر ع نذسأ، ص.  1
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 مراحل العملية اإلبداعية :(2-2)الشكل رت  

                     
 سن جيعداد الباحثة :المصدر

 :سن خ ف الكأل ن ح  أد ااعداك  ر ععرععة سراحل أساسية ويف 
يف مجيتيتع  يف يفيتيت   املرحليتيتة  أيتيتود القيتيتاها عليتيتى حيتيتل املكيتيتألة قيتيتد اكتسيتيتن سعرفيتيتة عيتيتن اجمليتيتاف، ك  بيتيتدأ :مرحلةاإلعددداد

خيتيتيت ف يفيتيتيت   املرحليتيتيتة ايتيتيتدد املكيتيتيتألة وتذحيتيتيتص سيتيتيتن كيتيتيتل عليتيتيتى حيثييتيتيتات املكيتيتيتألة عكيتيتيتأل سذصيتيتيتل، و  البيانيتيتيتات للتعيتيتيترف
اليتيتيتيت  ن د أد الفيتيتيتيتراد التميييتيتيتيت  عيتيتيتيتني املكيتيتيتيتألة احلقيقييتيتيتيتة والعيتيتيتيترا  ال اهيتيتيتيتة ع هيتيتيتيتا، ويف يتيتيتيتا جنيتيتيتيت وانبهيتيتيتيتا، جيايتيتيتيتافة جيىل ايتيتيتيترورا 
قبيتل البيتدا يف حلهيتا واختيتاا القيترار  ،وفهيتا ع اصيتريفا ت بمع املعلوسات لتحلييتل املكيتألةيصصود   ا أكا سن الوق

 .يفا الكثر جيعداعا
تعيتيتد سرحليتيتة التبصيتيتر سيتيتن أيفيتيتا وأدا املراحيتيتل اليتيت  تيتيتر هبيتيتا العملييتيتة ااعداعييتيتة عليتيتى ااطيتيت ا، ويفيتيت    :مرحلددة التبصددر

سيتيت وات وقيتيتد تقتصيتيتر عليتيتى عطيتيتع دقيتيتاهة، ويف احليتيتالتني ي  أيتيتن الت بيتيتؤ مبيتيتدايفا، وخيتيت ف يفيتيت   املرحليتيتة املرحليتيتة قيتيتد تطيتيتوف ل
، وعيت لب  تحيترر عقليتأ سيتن الأثيتري سيتن (فيتما جي يتازا)ع املكيتألة  انبيتا و قيتوم ععميتل آخيتر القاها على حل املكيتألة  طيت

 :عاختصار يف   املرحلة تثلو الفأار ال  ي صلة  ا عاملكألة، 
 التذاعل عني طخصية الباحص وسعلوساتأ وسواوك البحص؛سرحلة  -
 .سرحلة توليد احللوف وعداهل احللوف املمأ ة -
ا يفيت   املرحليتة فيت   يتر امليترحلتني السيتاعقتني  أيتن أد  يتر هبيتا أس عاحيتص، أس يت يف الواقيتع جيد   :مرحلة البزوغ واا راق

أيترا ابويفر يتة أو العميتل ال ميتوا  ، وتبيتدو سيتادا الذأيترا أو فيهيتا عملييتة اليتمو   املذيتا و للذاملبدعود، وتتمثيتل  هبا جيي  
يتيتيتيتا احلاليتيتيتيتة اليتيتيتيت   سيتيتيتيتتطيع فيهيتيتيتيتا اانسيتيتيتيتاد جيعيتيتيتيتادا ترتييتيتيتيتن أفأيتيتيتيتار    يتيتيتيتا قيتيتيتيتد ن ظ ميتيتيتيتت ور ت بيتيتيتيتت دود ختطيتيتيتيتي ، أس أهن  احليتيتيتيتل وكعهن 

الراحيتة، جيىل المتين السثل، و تا الب سن خ ف س   العقل الظيتايفر ععيتض فيتمات مبا  سم  لأ عالوصوف  ،وتراعطها
اعيتادا ترتييتن املعلوسيتات والع قيتات حيتىت  ،و صب  العقل البيتاطن يف حاليتة اسيتت ذار ،ععدم التذأري يف املكألة املع ية
 1.فيدفة احلل سرا واحدا جيىل العقل الظايفر يف صورا ع وغ جيعداع  سعني ،  ته  جيىل سا  ثل ح  بوا يا

                                                           
 -ة التعيتاراكلييت: القيتايفرا). 61، العيتدد في مجلدة المحاسدبة واإلدارة والتديميت،"الباين القياد ة على ااعداك التأ ولو  "حممد عبد الرحيا اواس ة، .1

 .201.ص(9006 اسعة القايفرا، 

 التبصر

 البزوغ
 وإلاشراق

 التحقق

 إلاعداد
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 و عييتيتد سعابتهيتيتا ليتيترييل سيتيتديل ، و عييتيتد ال ظيتيتر فيهيتيتا الذأيتيتراتيتيتا  تعيتيتني عليتيتى الذيتيترد املبيتيتدك يف يتيتا أد ي1:مرحلددة التحقيدد
 م الذأيتيترا وي   تهيتيت  ع يتيتديفا، عيتيتل جيد  قيتيتد  واد يتيتد طيتيترا تطبيقهيتيتا واملسيتيتتل سات ال زسيتيتة لتطبيقهيتيتا، لد املبيتيتدك     ،صيتيتحتها

 .ال ات  ي  تحقة جيي جياا سر مبرحلة التحقة والت ذي 
:Kuratko &Welsch نمددوذج .2.2

2
البيتيتاحثني جيىل أد ااعيتيتداك عملييتيتة تكيتيتمل أرعيتيتع سراحيتيتل، وقيتيتد أطيتيتار يفيتيتاا ن  

  :حوف طبيعتها والع قة عي ها، وجيد اختلذوا يف تسميتها ويف  أمجع أغلن الباحثني
حيص أعدو ااعداك ال ا   يفو ااعداك ال ات  عن التحقة ومجع املعلوسات؛: سرحلة الماكا املعريف 
املتوافرا عن سكألة سا قبل الوع  هبا؛ أس التذأري يف املعلوسات: سرحلة احلطانة 
ويفيت  تعيتد سيتن أيفيتا املراحيتل كيتود الذيترد  أكيتف الذأيترا واحليتل اليت س  سيتعى جيلييتأ فعيتعا، : سرحلة ا يتاا سيتن الذأيترا

 د الباحثاد على تداخل املرحلتني الثانية والثالثة؛ولقد أك  
تعيتيتد يفيتيت   املرحليتيتة سيتيتن املراحيتيتل احلر يتيتة  يتيتدا، وحيتيتىت  أيتيتود املبيتيتدك نيتيتا   ييتيتن أد  أيتيتود : التقييتيتيا والت ذييتيت  سرحليتيتة

 .قادرا على اد د الفأار القاعلة للتطبية واد د املهارات ال زسة لت ذي يفا

 :حدد سراحل ااعداك يف ال قاين التالية 3:(West) نموذج ويست .3.2
ع يتدسا  أيتود يف يتاك فعيتوا عيتني  ،درك املؤسسة أو ابماعة احلا ة جيىل ااعداكت  : إدراك الحاجة إلأ اإلبداع مرحلة

 ؛التذأري ااعداع  لسد يف   الذعواا  تطلن الداا املتوقع والداا احلاا، مل  
كيتألةسل العميتل حليت مجاعيتةأفيتراد  أفأيتاراتطن يف   املرحلة اقماحات و  :مرحلة المبادرة بطرح األفكار اإلبداعية 
اليت  تسيتيتها يف حيتل املكيتألة؛ أو تقيتود جيىل تولييتد أفأيتيتار  ،قبيتوف الفأيتار ااعداعييتة يفيت   املرحليتيتة خيت فحييتص  يتتا ، سيتا

  د دا، أو رفض تلب الفأار وسن ك تذقد العملية ااعداعية   اا سن و وديفا؛
 تبيتيتيت  وتوظييتيتيتف الفأيتيتيتار ااعداعييتيتيتة تتوقيتيتيتف أمهييتيتيتة يفيتيتيت   املرحليتيتيتة عليتيتيتى أعطيتيتيتاا فر يتيتيتة العميتيتيتل عليتيتيتى : مرحلدددة التطبيددد

 ؛  لبعض التعد  ت اسأاد تطبيقهاوتطبيقها وسوا هة املقاوسة ال  ت قيها الذأرا ااعداعية ال   أن أد تتعر 
يفيتيت  املرحليتيتة اليتيت  تصيتيتب  فيهيتيتا الذأيتيترا ااعداعييتيتة  يتيت ا اعتياد يتيتا سيتيتن أعميتيتاف املؤسسيتيتة،  يتيترتب  مبعيتيتا ري  :مرحلددة الثبددات

  4. س  وفر الذرصة لاعداكقاعة وس ا  العمل الساهد الوةقافة جي رااات الر 

ااعداك ي  سيتري عالطيترورا عيتا سراحيتل ستتالييتة كميتا  بيتدو سيتن يفيت   التصيت يذات، عيتل يفيتو   ريل ععض العلماا أد  
ي  ع  أد نلغ  أمهية جيدراك أد العميتل ااعيتداع  قيتد  يتتا عيتا خطيتوات  جيي أد  عملية ستداخلة يف خمتلف اللحظات، 

  .ة أ طامس ظ  

                                                           
 .11.ص سر ع ساعة،،إدارة اإلبداع التنظيميرفعت عبد احلليا الذاعورس،  .1

2
 . Kuratko Donald F. ; Welsch Harold P, Strategic Entrepreneurial Growth, (U.S.A, Inc. 2001) P.P.153-156.  

3
 يتاف ااعيتيتداك الت ظيميت  يف ال هيت ا احلأوسييتيتة عاململأيتة العرعييتيتة  التو هيتات البحثييتيتة وامل هعييتة يف حبيتوذ الرسيتيتاهل اباسعييتة يف"طيتارا عطييتة عبيتيتد الرمحيتاد، . 

 .922.ص( 9019سعهد اادارا العاسة، : الر ا ) .1 العدد .22، اجمللد في مجلة اإلدارة العامة" السعود ة
 سعهيتيتيتيتد اادارا العاسيتيتيتيتة، :الر يتيتيتيتا ) المدددددير والقاذددددد اإلداري، تحليددددل المهددددارات النفسددددية وااجتماعيددددة فددددي اإلدارةأمحيتيتيتيتد يفيعيتيتيتيتاد،  عبيتيتيتيتد الرمحيتيتيتيتاد.4

 .21.ص(1222
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 إدارة إلابداع ونظرياته: املبحث الثالث

ت مييتيتيتة ااعيتيتيتداك وسيتيتيتيلة املؤسسيتيتيتات لتحقييتيتيتة التمييتيتيت  والتذيتيتيتوا والسيتيتيتبة يف  يتيتيتاف عملهيتيتيتا، واليتيتيتب سيتيتيتن خيتيتيت ف  تعيتيتيتد  
العميتيتل عليتيتى ت مييتيتة الطيتيتر البكيتيتر ة وز يتيتادا قيتيتدراهتا وصيتيتقل خااهتيتيتا علمييتيتا، فطيتيت  عيتيتن تطيتيتو ر ا طيتيت  وايسيتيتماتيعيات 

ع ااعيتيتيتداك، لد لت ظيمييتيتيتة اليتيتيت  تكيتيتيتع  ال زسيتيتيتة لتحقييتيتيتة أيفيتيتيتداف املؤسسيتيتيتة، وأسيتيتيتالين العميتيتيتل وطراهقيتيتيتأ سيتيتيتع تيتيتيتوفري البي يتيتيتة ا
ل نسبيا سن فيترص ااعيتداك، لأيتود ااعيتداك ي حييتدذ عكيتأل عذيتوس وجيبيتا  تطليتن جيغذاف ع صر سن يف   الع اصر  قل  

 :ا املبحص يف ا جيىل ال قاين التاليةيقسول ا سوف نقوم عت.جيحداةأ توفري س ا  ت ظيم  وعي ة عمل تكعع على الب
 اع؛نظريات اإلبد :المطلب األول
 .في الم سسات متطلبات إدارة اإلبداع :المطلب الثاني

 نظريات إلابداع: املطلب ألاول 

 تعيتيتددت نظر يتيتات ااعيتيتداك وت وعيتيتت تبعيتيتا يخيتيتت ف امليتيتدارج واهايفيتيتات البيتيتاحثني وسيتيتن أيفيتيتا يفيتيت   ال ظر يتيتات نيتيت كر سيتيتا
 : ل 
 بداع على املستوى الفردينظريات إلابداع املتعلقة بال : أوال

تعتيتيتا يفيتيت   ال ظر يتيتة سيتيتن أقيتيتدم ايهايفيتيتات املرتبطيتيتة عظيتيتايفرا ااعيتيتداك، وحسيتيتن يفيتيت   ال ظر يتيتة العميتيتاف  :العبقريددةنظريددة .1
جنيت  يف املاايت  يف  يتاف ااعيتداك ومبعيت ف عيتن التعيتاري وا يتاات ا أ  مبعيت ف عم يت ،ااعداعية تظهر فععا يف حلظات جيحييتاا

سيتيتن قييتود العيتيتادا الذيترد ايتيترر  ،تليتيتب عملييتات تذأري يتيتة خاصيتة ( العبقيترس) السيتاعقة للمبيتيتدك، ويفيت ا  عيتيت  أد الذيترد املبيتيتدك
. عليتيتى طيتيتأل سذهيتيتوم  د يتيتد أو عميتيتل أصيتيتيل واليتيتروتني وتأسيتيتري ابميتيتود، وعيتيت لب  يتيتتمأن سيتيتن نسيتيت  الفأيتيتار وتطو ريفيتيتا

وجينتيتا  طيت ا  د يتد خبطيتوا  بيتارا أطيتبأ سيتا  ،العبقرس حسن يف   ال ظر ة لأ القدرا على هاوز حدود املعرفيتة احلالييتةو 
 1.تأود عوةبة يف اجملهوف

الي الروحيت  ل ظر يتة )ف ااعداعييتة حسيتن و هيتة نظيتر فرو يتد اويترك الساسيت  لألعميتا جيد   :نظرية التحليل النفسي.2
سرحليتة سعي يتة د ع يتد  ااعيتداك يف ن يف الصراعات الداخلية للذرد اليت  ظليتت سأبوتيتة، واليت  تول يت أم  ( التحليل ال ذس 

سصيتيتيتيتيتدر ااعيتيتيتيتيتداك يف يفيتيتيتيتيت   ال ظر يتيتيتيتيتة يفيتيتيتيتيتو ال طيتيتيتيتيتعور  جيديف احلقيقيتيتيتيتيتة  .أ تذعيتيتيتيتيتري للمكيتيتيتيتيتاعر والحاسيتيتيتيتيتيس والغراهيتيتيتيتيت وكعن يتيتيتيتيت
 2.ال  تدفع الطخاص اجناز أعما ا ااعداعية ،الكخص ، حيص هتتا يف   ال ظر ة عدراسة الدوافع ال ذسية

  على  موعة سن ايفمااات ويف  ترك   ،حلركة القياج ال ذس تعتا يف   ال ظر ة استداد  :نظرية القياا النفسي .3
 3:س ها
 الب اا العقل  أكا عأثري سن  رد قدرا عقلية واحدا تقاج عاختبار ال كاا؛ -
ااعيتيتداك سذهيتيتوم ييتيتن أد يطيتيتع للبحيتيتص التعيتيتر ن والقييتيتاج، ويفيتيتو سو يتيتود ليتيتديل الفيتيتراد عكيتيتأل ستذيتيتاوت ويفيتيتو  -

 قاعل للقياج والتعليا؛
                                                           

 .11 ،16.ص. فتح  عبد الرمحاد  رواد، سر ع ساعة، ص.  1
 .1.ص 09/01/9012ع ااط ك عليأ يف  وم   //:www.uobabylon.ed.iq.pdfhttp  :لتذاصيل أكثر اطلع على املوقع ايلأمو  التاا. 2
3 
  .22 ،21.ص. فتح  عبد الرمحاد  رواد، سر ع ساعة، ص .

http://www.uobabylon.ed.iq.pdf/
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القيتيتيتدرات اليتيتيت   تأيتيتيتود س هيتيتيتا التذأيتيتيتري ااعيتيتيتداع  احلساسيتيتيتية للمكيتيتيتأ ت واملرونيتيتيتة، الط قيتيتيتة والصيتيتيتالة  سيتيتيتن أيفيتيتيتا -
 .وجيعطاا التذاصيل

 : نظريت ك  سن  يلذورد حلل املكأ ت ونظر ة أسبوردوتتعسد يف1:نظريات حل المشك ت. 2
بوا يتيتيتا سبسيتيتيتطا حليتيتيتل املكيتيتيتأ ت أطليتيتيتة علييتيتيتأ اسيتيتيتا بيتيتيتوا   قيتيتيتدم  يلذيتيتيتود :نظريدددة جيلفدددورد لحدددل المشدددك ت .1.2

المكين العقل  حلل املكأ ت، وع اا على يف ا ال ميتوا   لعيتن خميت ود ااكيترا الذيترد وحصيتيلتأ املعلوساتييتة دورا حيو يتا 
 .يف خمتلف سراحل عملية حل املكألة

قيتيتد  ،ام العصيتيتن للذيتيترد ملثيتيترياسيتيتت ادا عليتيتى يفيتيت   ال ظر يتيتة تبيتيتدأ ا طيتيتوا الوىل يف حيتيتل املكيتيتأ ت عاسيتيتتقباف ال ظيتيت
وقيتيتد  أيتيتود نيتيتا ا سيتيتن البي يتيتة ا ار ييتيتة، ك تتعيتيتر  يفيتيت   املثيتيتريات  ،(عواطيتيتف وانذعيتيتايت) أيتيتود داخليتيت  سيتيتن ابسيتيتا 

سيتيتن خيتيت ف ال سيتيتي  الكيتيتبأ  اليتيت س  عميتيتل كبواعيتيتة تيتيتتحأا يف عبيتيتور كيتيتل  ،لعملييتيتة تصيتيتذية يف ابيتيت ا السيتيتذل سيتيتن اليتيتدساغ
توا يتيتيتد اادراك واملعرفيتيتيتة، وهيتيتيتدر ااطيتيتيتارا يف يتيتيتا أد املثيتيتيتريات املهيعيتيتيتة لل ظيتيتيتام حييتيتيتص   ،املثيتيتيتريات جيىل سراكيتيتيت  اليتيتيتدساغ العلييتيتيتا

خم ونيتيتأ املعيتيتريف اييتيتاد  يفالعصيتيتن تسيتيتم  ليتيتأ عاينتبيتيتا  جيىل و يتيتود سكيتيتألة وجيدراك طبيعتهيتيتا، وسيتيتن ك  بيتيتدأ الذيتيترد عالبحيتيتص 
عيتيتن احليتيتل، يف الوقيتيتت  أيتيتن أد تسيتيتاعد  يف البحيتص ر ييتيتة اليت  ااحليتل امل اسيتيتن للمكيتيتألة، أو  عتميتد عليتيتى املصيتيتادر ا 

 .ال س  أود فيأ الكخص يرس عملية تقييا ملعظا املعلوسات والفأار ال  تذرزيفا عمليات ال اكرا
اعتقيتيتيتد أسيتيتيتبورد أد أفطيتيتيتل طر قيتيتيتة للتوصيتيتيتل جيىل حليتيتيتوف نا حيتيتيتة ملختليتيتيتف املكيتيتيتاكل اليتيتيت  توا يتيتيتأ  :نظريدددة أسدددبورأ .2.2

 .يف  توليد أكا عدد ملأن سن البداهل اوتملة، ك  تا تقييا يف   البداهل الواحدا تلو الخريل ،املؤسسة
ا كيذييتة ن يف تعل يتأم يت َ  ،أد املذتاال لعملية احليتل ايعتأيتارس للمكيتألة سن خ ف يف   ال ظر ة وقد أكد  أسبورد

جيييتاد املكيتيتألة، : وقيتد اقيتيتمال مخيتس خطيتيتوات أساسيتية حليتيتل املكيتأ ت ويفيتيت  ،تذعييتل القيتدرا عليتيتى التحلييتل واسيتيتتخداسأ
 .جيياد احلقاهة، توليد الفأار، جيياد احلل، قبوف احلل

 2:نظريات إلابداع املتعلقة بالبداع على مستوى املؤسسة: ثانيا
ععمساهها، اي عطرال أفأار أصبحت تعرف فيما ععد عال ظر ات وعرفت قام عدد سن علماا اادارا والأت  

حيص قدست يف   ال ظر ات سعابات خمتلذة حوف ااعداك، كما استعرات س س  املؤسسات والعواسل املؤةرا 
 :فيها، وسن عني يف   ال ظر ات جند

فسرت يف   ال ظر ة ااعداك سن خ ف سعابة املكأ ت اليت  تتعيتر  (:March & Simon 8591) نظرية .1
 يتيتا املؤسسيتيتات، جيا توا يتيتأ سعظيتيتا املؤسسيتيتات فعيتيتوا عيتيتني سيتيتا تقيتيتوم عيتيتأ وسيتيتا  ذيتيتم  أد تقيتيتوم عيتيتأ، ويف حماوليتيتة س هيتيتا لسيتيتد 

 .يف   الذعوات تبحص عن البداهل

                                                           
1

 .20 -26.ص. فتح  عبد الرمحاد  رواد، سر ع ساعة، ص. 
للعلدوم  فدي مجلدة بغدداد" أةيتر ااعيتداك اادارس عليتى اسيتني سسيتتويل أداا جيدارا امليتوارد البكيتر ة يف الب يتوك التعار يتة الردنييتة"جنا الع اوس؛ طيت ف نصيتري، . 2

 .52 -51.ص.ص( 9019عغداد للعلوم ايقتصاد ة اباسعة، : عغداد) 22، العدد ااتتصادية الجامعة
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رخيتاا، حبيتص ووعيت ، عيتداهل، فعيتوا الداا، عيتدم : حسن يفيت   ال ظر يتة  يتر ااعيتداك مبعموعيتة سيتن املراحيتل يفيت 
أو ( التغيتيتيتري يف الطليتيتيتن أو تغيتيتيتريات يف البي يتيتيتة ا ار ييتيتيتة)وا يف الداا جيسيتيتيتا لعواسيتيتيتل خار ييتيتيتة جيعيتيتيتداك، وتعيتيتيتود أسيتيتيتباي الذعيتيتيت

 ...(.تعيني سوظذني  دد)لعواسل داخلية 
ااعيتداك، اعتميتدت يفيت   ال ظر يتة عليتى ا ياكيتل الت ظيمييتة ك يتواا لتذسيتري : Burn & Stalker )1621) نظريدة .2

اليت س   هيتا عي يتة العميتل املسيتتقرا، واليت م  العطيتوس ( اآلا)انيأ  اليت م  امليأيت :سا بطيتني سيتن ا ياكيتل مهيتاوع لب قيتد  
 .ل عملية مجع البيانات واملعلوسات وسعابتهاويفو  سه   ،ال س   ها عي ات العمل اات التغري السر ع

ااعيتيتداك تيتيتر سيتيتن خيت ف ةيتيت ذ سراحيتيتل، يفيتيتدفت جيىل جيدخيتيتاف  و لسيتود أد عملييتيتة عيتيتني  : ( 1622Wilson) نظريددة .3
 :و أود الب سن خ ف التغيري، تب  التغيري وتطبيقأ، جيدراك التغيري، اقماال: تغيريات يف املؤسسة ويف 

 جيدراك احلا ة للتغيري املطلوي؛ -
 .توليد املقمحات للتغيري وتطبيقها -

 :يف   ال ظر ة أد نسن ااعداك خ ف يف   املراحل ستبا  ة، والب را ع لعواسل عدا س ها افمات
 ؛(البريوقراطية)التعقيد يف املهام  -
 ت وك نظام احلذ ؛ -
ا  سيتيتهل جيدراك ااعيتيتداك عصيتيتورا مجاعييتيتة مل يتيت ،كلميتيتا زاد عيتيتدد املهميتيتات املختلذيتيتة كلميتيتا زادت املهميتيتات غيتيتري الروتي ييتيتة  -

 وعدم ظهور صراعات؛
 .وت  د سن سسامهة أغلن أعطاا املؤسسة ،احلواف   ا تعةري جييايب لتوليد ايقماحات -

 عتقيتد أصيتحاي يفيت   ال ظر يتة أد املؤسسيتة تسيتعى لوايتع حليتوف روتي ييتة : (Harvey & Mills 1970) نظرية .2
، يف حيتيتني تسيتيتعى يستحطيتيتار حليتيتوف جيعداعييتيتة مل  يتيتتا (ا يتيتاات السيتيتاعقة)كيتيتاكل اليتيت  ع التصيتيتدس  يتيتا سيتيتاعقا ملعابيتيتة امل

كميتيتا .اسيتيتتخداسها سيتيتن قبيتيتل ملعابيتيتة املكيتيتأ ت ايسيتيتتث اهية، سيتيتن خيتيت ف تبيتيت  ا ياكيتيتل الت ظيمييتيتة امليأانيأييتيتة والعطيتيتو ة
در يتيتيتة  كحعيتيتا املؤسسيتيتة وعمريفيتيتا،،ت يتيتاوف أصيتيتحاي يفيتيت   ال ظر يتيتة العواسيتيتيتل اليتيت  تيتيتؤةر يف احلليتيتوف ااعداعييتيتة والروتي ييتيتيتة 

 .امل افسة، التغري التأ ولو   والرمسية يف ايتصايت
يفيت   ال ظر يتة سيتن أكثيتر ال ظر يتات  ولييتة، جيا أهنيتا ت اوليتت املراحيتل املختلذيتة  تعيتد  : 1(Hang & Aiken) نظريدة .2

جيايتيتافة تمثيتيتل يف   ،لعملييتيتة ااعيتيتداك فطيتيت  عيتيتن العواسيتيتل امليتيتؤةرا، وفسيتيترت ااعيتيتداك ععنيتيتأ تغيتيتري حاصيتيتل يف عيتيتراس  املؤسسيتيتة
 :وحددت سراحل ااعداك يف ،خدسات  د دا

 ؛March & Simon تقييا ال ظام وسديل اقيقأ ليفدافأ حسن سا  اات عأ نظر ة: سرحلة التقييا -

 احلصوف على املهارات الوظيذية املطلوعة والدعا املاا؛: سرحلة ااعداد -
 البدا عتأملة ااعداك واحتمالية ظهور املقاوسة؛: التطبية سرحلة -

                                                           
ورتة عمل مقدمدة فدي نددوة اإلدارة اإلبداعيدة للبدراما واألنشدطة فدي الم سسدات الحكوميدة " اادارا ااعداعية الطر ة للمستقبل"عمرو حاسد، .  1

 .121.ص( 9010ظمة العرعية للت مية اادار ة، س كورات امل : القايفرا)، والخاطة
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 .سلوكيات وسعتقدات ت ظيمية: الروتي ية -
، ز يتيتيتادا التخصصيتيتيتات امله ييتيتيتة وت وعهيتيتيتا :أسيتيتيتا فيميتيتيتا ييتيتيتص العواسيتيتيتل امليتيتيتؤةرا يف ااعيتيتيتداك فهيتيتيت  خمتلذيتيتيتة وعالغيتيتيتة التعقييتيتيتد س هيتيتيتا

 .عاااافة جيىل الرمسية والأذااا والراا عن العمل املرك  ة؛
سرحليتيتة : ت ظيتيتر يفيتيت   ال ظر يتيتة لاعيتيتداك ععنيتيتأ عملييتيتة تتأيتيتود سيتيتن سيتيترحلتني مهيتيتا: ((Zeltman & Others نظريددة. 2

ة، واعتميتيتدوا عليتيتى البيتيتدا وسرحليتيتة التطبييتيتة و ميتيتا سراحيتيتل   هييتيتة، كميتيتا وصيتيتذوا ااعيتيتداك ععنيتيتأ عملييتيتة مجاعييتيتة وليسيتيتت فرد يتيت
كالع قيتيتيتيتات الكخصيتيتيتيتية   ،جيي أهنيتيتيتيتا توسيتيتيتيتعوا يف طيتيتيتيترال املكيتيتيتيتألة الت ظيمييتيتيتيتة وأايتيتيتيتافوا ستغيتيتيتيتريات أخيتيتيتيتريل ال ظر يتيتيتيتة السيتيتيتيتاعقة،

 1.وأسلوي التعاسل سع الصراك
 متطلبات إدارة إلابداع في املؤسسات: املطلب الثاني

اي والبيتيتاحثني، والأثيتيتري سيتيت ها   ظيتيتر لاعيتيتداك أصيتيتب  احليتيتد ص عيتيتن جيدارا ااعيتيتداك وتطيتيتو ر  أسيتيترا سعلوفيتيتا عيتيتني الأت يتيت
سيتيتيأود ليت لب تيتيتعةري   ،وا املؤسسيتة ايفتماسهيتيتا عيتإدارا ااعيتيتداك وتطيتو ر وعقيتيتدر سيتا ت يتيت ،عوصيتذأ عاسيتيتل س افسيتة عيتيتالغ المهييتة

 .كبري يف عقاهها وبويفا
جيدارا ااعيتيتداك  ختتليتيتف يف سذهوسهيتيتا عيتيتن ااعيتيتداك اادارس والت ظيميتيت ،  أداف  يتيتريل ععيتيتض البيتيتاحثني اجمليتيت يفيتيت ا  ويف

لتكيتيتأيل  ،عبيتيتارا عيتيتن  موعيتيتة سيتيتن النكيتيتطة والسيتيتالين اليتيت   تخيتيت يفا القيتيتادا اععهنيتيت( Drejer)حييتيتص  عرفهيتيتا درييتيتري 
وجيخرا هيتيتا عكيتأل س تعيتيتات  ،اليتيت  هتيتدف جيىل اذييتيت  الفيتراد عليتيتى تقيتدمي الفأيتيتار ااعداعييتة ،النظميتة وصيتيتياغة ا طيت 

للمسيتتذيد ن  ظيتة جي صيتا اأو خدسات أو تأ ولو يا  د دا، وال  تستمر سن حلظيتة تقيتدمي الفأيتار ااعداعييتة حيتىت حل
 .ال هاهيني

كميتيتيتا  تعليتيتيتى سذهيتيتيتوم جيدارا ااعيتيتيتداك يف قيتيتيتدرا املؤسسيتيتيتة والقيتيتيتاهمني عليهيتيتيتا يف تغييتيتيتري وتطيتيتيتو ر عي يتيتيتة العميتيتيتل، حبييتيتيتص 
وأسيتالين  ،عليتى سسيتاعدا املبيتدعني ودعمهيتا يف تطيتو ر أفأيتار جيايتافية ع املبدعني وأفأاريفا، وتعملعي ة تكع  تصب  

عميتيتيتل أكثيتيتيتر جينتا يتيتيتا ونذعيتيتيتا للمؤسسيتيتيتة، كميتيتيتا  تطيتيتيتمن كيتيتيتيت لب يفيتيتيت ا املذهيتيتيتوم قيتيتيتدرا املؤسسيتيتيتة عليتيتيتى ايسيتيتيتتمرار يف دعيتيتيتيتا 
  2.وسن  قدسها طيلة حياا املؤسسة ،وتكعيع وهتي ة امل ا  والظروف لألفأار ااعداعية

ااعداعية، فط  عيتن  وع اا على سا سبة  تو ن على املؤسسات توفري مجلة سن املقوسات الساسية للعملية
جيياد حلوف سر عة وجيعداعية للمكأ ت اليت  تعمايتها، هتي ة العاسل واملؤسسة للعمل املبدك ا  ا ال س  سها يف 

 .وجيياد السالين ال  تساعد يف الب
 :دور القيادة في تعزيز إلابداع :أوال

يف ظيتيتيتل التغيتيتيتريات العاملييتيتيتة واولييتيتيتة  أصيتيتيتبحت جيدارا ااعيتيتيتداك يف املؤسسيتيتيتات ايتيتيترورا سلحيتيتيتة، ل مويفيتيتيتا واسيتيتيتتمراريفا
اليتيت  تعميتيتل عليتيتى تيتيتوفري البي يتيتة الت ظيمييتيتة  ،والبي يتيتة الت افسيتيتية، وتعتميتيتد عملييتيتة ااعيتيتداك عو يتيتأ خيتيتاص عليتيتى القييتيتادا الذعاليتيتة

 .ل حعر ال او ة يف عملية ااعداكاوذ ا عليأ، جيا أصب  القاهد ال ا    كأ  

                                                           
 .112.ص( 9002عوك سي  لل كر والتوز ع، : القايفرا)، اإلستراتيجيات العلمية لتعل  اإلبداع واابتكاررسطاد الكيخ، .  1
 .91، 96.ص.، سر ع ساعة، صإدارة اإلبداع التنظيميرفعت عبد احلليا الذاعورس، .  2



لنشاط اإلبداعيل النظري السياق...............................................................الفصل الثاني   

110 
 

امليتتذحص لدعييتات ااعيتداك ييتد أد يف يتاك طيتبأ جيمجيتاك عيتني البيتاحثني واملتخصصيتني يف  جيد  : ع تة اإلبداع بالقيدادة. 1
يف يتيتاك ع قيتيتيتة قو يتيتة عيتيتني بيتيتيت  القييتيتادا السيتيتيتاهد وامليتيتردود ااعيتيتداع  يف املؤسسيتيتيتات، و  بيتيتع اليتيتيتب عليتيتيتى أد  ، يتيتاف ااعيتيتداك

سر وسيتيتيتيها سيتيتن خيتيتيت ف ، فالقيتيتادا  يتيتيتؤةرود يف سيتيتلوكيات قيتيتيتدرات املر وسيتيتني ااعداعييتيتيتةعالسيتيتاج سيتيتيتن تيتيتعةري القاهيتيتيتد عليتيتى 
د أدوار سر وسيتيتيتيتيتيها وطيتيتيتيتيتأل السيتيتيتيتيتلطات املم وحيتيتيتيتيتة  يتيتيتيتيتا، فهيتيتيتيتيتا  لأيتيتيتيتيتود سيتيتيتيتيتلطة الثيتيتيتيتيتواي والعقيتيتيتيتيتاي، كميتيتيتيتيتا أهنيتيتيتيتيتا حييتيتيتيتيتددو 

 2:وعليأ  أن للقاهد أد  سايفا يف ت مية القدرات ااعداعية ملر وسيأ سن خ ف 1.سلوكياهتا
وجيعطيتاا الفيتراد القيتدر  ،آراا الفراد وأفأاريفاتدعيا ابانن اانسا  يف املؤسسة وايرتقاا عاانسانية واحمام  -

 الأايف سن احلر ة يف طرال الفأار ابد دا؛
واعتبيتيتار كيتيتل فيتيترد يف املؤسسيتيتة سكيتيتارك فعيتيتاف وليتيتيس  ،وجيعيتيت ا طيتيتعد املكيتيتاركة جيطيتيتاعة روال ااحسيتيتاج عاملسيتيتؤولية؛ -

 س ذ   فق ؛
تكيتيتيتعيع و  ،بيتيتيت  القييتيتيتادا املعرفييتيتيتة اليتيتيت  تسيتيتيتعى بليتيتيتن املعرفيتيتيتة ونكيتيتيتريفا وجيتاحتهيتيتيتا لأيتيتيتل العيتيتيتاسلني يف املؤسسيتيتيتة تبيتيتيت  -

 العاسلني على املبادرا وعدم ايعتماد على القادا؛
 اآلخر ن وأخ  اايايب س ها؛تقومي هاري  -
عطيتيتى للمبيتيتدعني، وأد  ت  كميتيتا  أيتيتن للقيتيتادا اسيتيتتخدام أسيتيتالين ليتيتدعا وتع  يتيت  ااعيتيتداك سيتيتن خيتيت ف املأافيتيتآت اليتيت  -

  تع بوا عقيتاي اليت  ن حيتاولوا ااعيتداك ومل  ذلحيتوا، كميتا  أيتن للقيتادا اسيتتخدام أسيتلوي تذيتو ض السيتلطة للمر وسيتني،
راعيتى سن خيت ف تكيتأيل  موعيتات خمتلذيتة حليتل املكيتأ ت     ،وسن ناحية أخريل  أن  للقاهد ز ادا جيعداك املر وسني

 3.يف تكأيلها ا اا الذ ية
يفو القاهد ال س تتوفر فيأ مسات القييتادا التحو لييتة فييت ع  يف خليتة عي يتة سواتييتة  القاهد املبدك :القاذد المبدع مهام. 2

 4:وعكأل خاص  توقع س أ أد  قوم عيتلاعداك 
 ع على ااعداك سع ترمجة الفأار جيىل واقع عمل ؛كع  الكخصية يف تطو ر س ا  س   سسؤوليتأ علن و تحمل  -
يعيتيتل املكيتيتاركة يف صيتيت ع القيتيترارات حقيقيتيتة وليسيتيتت ، و  بحيتيتص عيتيتن سيتيتبل  د يتيتدا لتكيتيتعيع العيتيتاسلني عليتيتى ااعيتيتداك -

  رد طعارات؛
اليتيتيتيتيت  تتطيتيتيتيتيتمن قبيتيتيتيتيتوي واميتيتيتيتيت   ،ع العيتيتيتيتيتاسلني اليتيتيتيتيت  ن  طرحيتيتيتيتيتود التسيتيتيتيتيتا يت، و قمحيتيتيتيتيتود الفأيتيتيتيتيتار ابد يتيتيتيتيتدا كيتيتيتيتيتع   -

اد وليس عن جيمهاف وتقصيتري، فالعقيتاي ع يتد أس  ا للسماال جيزاا الخطاا طاملا جنمت عن ا ته، و هيو حي  للمخاطرا
 خطع يعل العاسل  يل للطرا التقليد ة املعلوفة سعيا للس سة؛

                                                           
 اسعيتيتة نيتا ف للعليتوم الس ييتيتة، : الر يتا )، رسيتالة سا سيتيتتري غيتري س كيتورا "رسع قيتة البيتاين القياد يتيتة مبسيتتويل ااعيتداك اادا"، عيتادف عيتن صيتيتاحل الكيتقحاا. 1

 .56.ص( 9002
 .111، 162.ص.ع ا حممد سيد ق د ل، سر ع ساعة، ص.  2
 .911، 916.ص.ص(9002سطبعة العكرس، : سصر) ، السلوك التنظيمي، موضوعات وتراج  وبحوا إداريةسيد حممد  اد الري.3
رسيتيتيتالة سا سيتيتيتتري غيتيتيتري س كيتيتيتورا،  ،"دور القييتيتيتادا ااعداعييتيتيتة يف اسيتيتيتني سسيتيتيتتويل الثقافيتيتيتة الت ظيمييتيتيتة يف وزارا الصيتيتيتحة الذلسيتيتيتطي ية"هنيتيتيتى عيتيتيتواد رطيتيتيتيد سيتيتيتاعد،  .4
 .51، 56.ص.ص( 9016 اسعة القصى، : فلسطني)
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 تعكيتيتد أد للعيتيتاسلني جيسأانييتيتة احلصيتيتوف عليتيتى املعرفيتيتة واملعلوسيتيتات، اليتيت  حيتا وهنيتيتا ملعابيتيتة املكيتيتاكل عطيتيترا جيعداعييتيتة  -
و طاليتن  ،هد سيتبيلها عسيترعة جيىل سسيتتو ات اادارا العلييتاالفأار ااعداعية كما  ؤكد على أد    د دا وغري سعلوفة؛

 . وجيي  ف س بع الفأار ااعداعية ،مبعلوسات سرتدا عن سديل قبو ا
 (والب سن خ ف جي اهنيتا ععمهييتة ااعيتداك) جياا كانت القيادا ااعداعية أساج عملية ااعداك :طفات القاذد المبدع.3

 وتيتوفري امل يتا  امل اسيتن لتذعيتري الطاقيتات ااعداعييتة سيتن  هيتة، فه  تسيتعى  ايفيتدا ل راعيتة روال ااعيتداك ليتديل العيتاسلني
سيتتطيع  أ ااعيتداك، عيتل جين يتات صيتذوفر فييتأ تتيت قاهيتد، وعليأ فاملؤسسة ال  تصبو جيىل ااعيتداك اتيتا  جيىل سن  هة أخريل

 1:ت ن كرأد   قل تلب الصذات جيىل سر وسيأ، وسن عني يف   الصذا
 اييفتمام  مع واليل وتوظيف املعلوسات  دسة التذأري؛ -
 ملؤسسة ال   قوديفا؛ا اصة عا الواوال التام للر  ة والرسالة -
 الثقافة العالية املتعددا واملت وعة ال  تكح  العقل والذأر؛ -
 ال ظرا العميقة اات البعد ااسماتيع  طو ل ال ل؛ -
 واد اتأ وحماولة الت بؤ عأ وايستعداد لأ؛ ال ظر جيىل املستقبل -
 ختاا املواقف ال  اقة الطموحات؛ايرتأاز على املبادة والقيا الساسية يف العمل والع قات وا -

 2:يف ا عاااافة جيىل الصذات التالية
 املواقف املختلذة ال  ت طوس على سكألة أو عدا سكأ ت وال  اتا  جيىل حل؛ القدرا على  اهبة -
قيتيتوا الع  يتيتة وااصيتيترار عليتيتى ااجنيتيتاز واميتيتل املسيتيتؤولية يف العميتيتل، والتذأيتيتري اليتيتداوي للوصيتيتوف جيىل حليتيتوف جيعداعييتيتة  -

 للمكأ ت، وامليل لألعماف ال  يد فيأ اد ات؛
 عة، فالذرد املبدك  تلب روال املخاطرا؛تعد املثاعرا سن مسات الكخصية املبد -
، وايعتعيتاد عيتن اليتروتني واملرك  يتة املذرطيتة يف والسيتر ع يف خمتليتف الظيتروف واملواقيتفالقيتدرا عليتى التصيترف اليتواع   -
 .التطلع جيىل العلى داهما ملا حيرك حواف  املر وسني جيىل العمل وع ف امل  د سن ابهد، و التعاسل

 :تعزيز إلابداعفي  الاتصاالتدور  :ثانيا

يف جيطيتيتيتار املعطييتيتيتات املسيتيتيتتعدا يف عيتيتيتامل اادارا والت ظيتيتيتيا، سيتيتيتن عومليتيتيتة وكيتيتيت ا ايهيتيتيتا  حنيتيتيتو التأيتيتيتت ت ايقتصيتيتيتاد ة 
الأيتيتيتايل، والتحيتيتيتوف سيتيتيتن اقتصيتيتيتاد ات الصيتيتيت اعة جيىل اقتصيتيتيتاد ات املعلوسيتيتيتة، وتطيتيتيتور تأ ولو ييتيتيتا ااعيتيتيت م وايتصيتيتيتاف، دفيتيتيتع 

خاصيتة العملييتة ايتصيتالية داخيتل الت ظيتيا  ،الغري سلموسة والعواسيتل السيتلوكيةعالعملية اادار ة حنو المكي  على العواسل 
وتيتوفري  ،تتطلن سن املؤسسة أد تعيد ال ظر يف أسيتالين املمارسيتة الت ظيمييتة القاهميتة ،ال  أصبحت كلها تكأل قيود

 ااسيتيتيتماتيعية رد او امليتيتيتالييتيتوم تعيتيتيتد أيفيتيتا  امليتيتوارد البكيتيتيتر ة أصيتيتيتبحت جياامل يتيتا  امل هيتيتيتا لتذعيتيتري الطاقيتيتيتات ااعداعييتيتة الأاس يتيتيتة، 
عالتذاعيتيتيتيتيتل سيتيتيتيتع الذيتيتيتيترص والتهد يتيتيتيتيتدات اليتيتيتيت  تتطيتيتيتيتيتم ها  سصيتيتيتيتيتدر كيتيتيتيتل جيعيتيتيتيتداك، كميتيتيتيتيتا تسيتيتيتيتم  للمؤسسيتيتيتيتةللمؤسسيتيتيتيتة فهيتيتيتيت  

                                                           
 .95.سر ع ساعة، ص مجاف خري ا ،. 1
 .165.ع ا حممد سيد ق د ل، سر ع ساعة، ص. 2
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عيتيتات  تو يتيتن عليتيتى املؤسسيتيتات البحيتيتص عيتيتن طراهيتيتة وأسيتيتالين  د يتيتدا يف ت ظيتيتيا وجيدارا سوارديفيتيتا، خاصيتيتة  وليتيت ا1.البي يتيتة
 .سن ار ر الطاقات الأاس ة فيهان تتمأفيما  تعلة عإدارا سوارديفا البكر ة حىت 

تسيتيتايفا السيتيتالين ايتصيتيتالية  جيا ، عيتيتد ايتصيتيتاف وسيتيتيلة ايتيترور ة لتذعييتيتل ااعيتيتداك يف املؤسسيتيتةويف يفيتيت ا الصيتيتدد  
ورفيتع اليتروال املع و يتة وز يتادا ارتبيتاين وانتميتاا العيتاسلني  يتا،  ،املعتمدا سن طرف املؤسسة عكأل كبري يف نقيتل املعلوسيتات

سيتيتن طيتيتعنأ أد  عيتيت ز الثقيتيتة عيتيتال ذس والثقيتيتة عيتيتني اليتيترهيس وامليتيتر وج، وسيتيتن يف يتيتا  ،ل عيتيتني العاسيتيتل وامليتيتد رعالتواصيتيت فااحسيتيتاج
أسيتيتام اليتيترهيس، وت ميتيتو عيتيت لب املسيتيتؤولية يف كيتيتل حركيتيتة  قيتيتوم هبيتيتا والرغبيتيتة يف كسيتيتن وتع  يتيت  املأانيتيتة  ،لأيتيتة ااعيتيتداكتطذيتيتو سَ 
 2.العاسل

عيتيتني اليتيترهيس وسر وسيتيتيأ، عتبيتيتادف املعلوسيتيتات وعلييتيتأ  أيتيتن القيتيتوف أد ايتصيتيتاف يفيتيتو أداا لتبسيتيتي  وتأيتيتر س الثقيتيتة 
والتغ  يتيتيتة الرا عيتيتيتة وتبيتيتيتادف ا يتيتيتاات واملكيتيتيتورا وال صيتيتيتيحة، وهيتيتيتدر ااطيتيتيتارا يف يتيتيتا جيىل أد يف يتيتيتاك وسيتيتيتاهل ستعيتيتيتددا لتذعييتيتيتيتل 

سياسيتيتة البيتيتاي املذتيتيتوال واادارا عيتيتالتحوف، اادارا عليتيتى املأكيتيتوف وحلقيتيتات : عملييتيتات ايتصيتيتاف يف املؤسسيتيتات س هيتيتا
حيتىت وجيد كانيتت ق يتوات ايتصيتاف عيتاس  سسيتاعدا يف 3.ذعييتل أطيتأاف ايتصيتاف الفقيت  والعميتودسجياافة جيىل ت ،ابودا

 4:ف  عد سن توفر  موعة سن املعا ري أمهها ،ت مية الذأر ااعداع 
 ارورا اكتماف املعلوسات عني املرسل واملرسل جيليأ؛ -
السيتر اليت س  أ يتأ سيتن ايسيتتذادا س هيتا وفقيتا  ،ين أد تأود املعلوسات املرسلة جيىل املرسل جيليأ عاحلعا الأايف -

 اسأاناتأ وقدراتأ؛
وليتيس ععيتد  ،ت اسن املعلوسيتات املرسيتلة سيتع احليتدذ، أس أد املعلوسيتات املرسيتلة ييتن أد ترسيتل يف وقيتت حيتدوةها -

 .سط  الوقت عذما طو لة ك  ي تذقد قيمتها
عليتيتيتيتى انتقيتيتيتيتاف تسيتيتيتيتاعد  ،تصيتيتيتيتاف فعاليتيتيتيتة تطيتيتيتيت  مليتيتيتيتا سيتيتيتيتبة أد جيدارا ااعيتيتيتيتداك يف املؤسسيتيتيتيتة تتطليتيتيتيتن و يتيتيتيتود ق يتيتيتيتوات ا

نتيعيتيتيتة ايتيتيتعف ايتصيتيتيتاف وقليتيتيتة  أد أكثيتيتيتر املبيتيتيتادرات ااعداعييتيتيتة ختذيتيتيتة املعلوسيتيتيتات والفأيتيتيتار عيتيتيتني القسيتيتيتام املختلذيتيتيتة، جيا
الفأيتيتيتيتار لتبيتيتيتادف ، عيتيتيتل وسيتيتيتيتيلة فقيتيتيت  جيعيتيتيتيت مهيتيتيتيتدر ااطيتيتيتارا جيىل أد ايتصيتيتيتاف ي ييتيتيتيتن أد  أيتيتيتود عملييتيتيتة كميتيتيتا الوقيتيتيتت،  

 5 .لى العملية ااعداعيةع عا  كع  واملكاركة يف القرار مل  
 

                                                           
( 9015 اسعيتيتيتيتة العيتيتيتيتريب علمهييتيتيتيتدس عيتيتيتيتعم البيتيتيتيتواق ، : اب اهيتيتيتيتر).9 ، العيتيتيتيتددفددددي مجلددددة العلددددوم اإلنسددددانية ،"داخيتيتيتيتل املؤسسيتيتيتيتة ايتصيتيتيتيتاف" السيتيتيتيتني علقاايتيتيتيت ،. 1
 .62 ،69.ص.ص

 95 ، العيتيتيتددوااجتماعيدددة اإلنسدددانيةفدددي مجلدددة العلدددوم  ،"امليتيتيتوارد البكيتيتيتر ة يف املؤسسيتيتيتة أسيتيتيتالين ايتصيتيتيتاف الت ظيميتيتيت  ودوريفيتيتيتا يف تذعييتيتيتل"سيتيتيتهيلة عرقييتيتيتة، . 2
 .916.ص( 9016 اسعة قاصدس سرعاال عورقلة، : اب اهر)
 خطيتيتيتيتة حبيتيتيتيتص رسيتيتيتيتالة دكتيتيتيتيتورا  يف جيدارا العميتيتيتيتاف،" ااعيتيتيتيتداك اادارس ليتيتيتيتديل سيتيتيتيتد رس العميتيتيتيتوم وسيتيتيتيتد رس اادارات يف اادارا العاسيتيتيتيتة"صيتيتيتيتاحل حمميتيتيتيتد الألييتيتيتيتن، . 3
  .2/01/9012 يف www.stclements.edu : ع ااط ك عليها سن خ ف املوقع ايلأمو ، 29. ص( 9019اليمن،)
 :ع ااطيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت ك عليهيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا سيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتن خيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت ف املوقيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتع ايلأيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتمو  "الثقافيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة الت ظيمييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة وااعيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتداك اادارس" عسيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتام عيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتن س يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتاور الع يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت س. 4

http://www.riyadhalelm.com/researches   2/01/9012يف. 
 .990.ص( 9001دار  ديوس لل كر، : عماد)، المفاهي  اإلدارية الحديثةعبد الع    أعو نبعة، .  5
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 :في تعزيز إلابداع الحوافز دور : ثالثا

تعطيتيت  ايهايفيتيتات ااعداعييتيتة  ،جياا كيتيتاد اويتيتور ابيتيتويفرس للمؤسسيتيتات املبدعيتيتة املتمييتيت ا  قيتيتوم عليتيتى تب يهيتيتا لبي يتيتة ت ظيمييتيتة
 1:طرعيتها سن خ ف

 تب   موعة سن القيا ال  ت م  ايهايفات ااعداعية؛ -
 ل ااعداك يف كل أنكطة املؤسسة؛ؤص  نظا وأسالين ت   ترمجة القيا جيىل -
 .خلة السالين وال ظا واحلواف  ال  تعمة جي اد العاسلني هب   املبادة وتدفعها ل لت ام هبا -

وعالتيتيتاا يعيتيتد سيتيتن التعكييتيتد يف يتيتا عليتيتى أمهييتيتة احليتيتواف  يف املؤسسيتيتة اليتيت  تتبيتيتأ ااعيتيتداك يف مجييتيتع أنكيتيتطتها، دود أد 
جياا استخدست عطرا تغين فيها العدالة واملوايتوعية، جيي أنيتأ  ،أد احلواف  قد  أود  ا نتاه  سلبية غين على الباف 
ملا  يتا سيتن  ،سن خ ف احلواف  سواا كانت ساد ة أو سع و ة ،ف على حا ات الفراد وحماولة استثارهتاسن املها التعر  

ااياعييتة عليتى ت مييتة روال ااعيتداك والتعد يتد يف  احليتواف  عميتلتحييتص  .ال كيتاين ااعيتداع  يف املؤسسيتةدور يف تكيتعيع 
 2:يف طأل مل، واحلواف  ااياعية قد تأودالع

سثيتيتيتل املأافيتيتيتآت والرواتيتيتيتن اجمل  يتيتيتة واليتيتيت  ايتيتيترك  هيتيتيتود الفيتيتيتراد لتحقييتيتيتة أيفيتيتيتداف املؤسسيتيتيتة، ويفيتيتيت   : حيتيتيتواف  ساد يتيتيتة -
   احلواف  تأود سلموسة وستأررا؛

اليت  ت  يتد سيتن  ،اليت ات وتعميتل عليتى جيطيتباك احلا يتات اي تماعييتةيف  وساهل غري ساد يتة ترايت  : حواف  سع و ة -
سيتيتن  ،الذيترد حيتيتا  جيىل ايعيتيتماف  هيتود  ر عدر يتيتة كبيتريا يف ااعيتيتداك لد  ويفيت  تيتؤة  . تاسيتب الفيتراد وطيتيتديفا حنيتو العميتيتل

 .خ ف تقد ر ر ساهأ وزس هأ يف العمل
يف حاليتيتيتة عيتيتيتدم ايستثيتيتيتاف  ،التهد يتيتيتداتتتعسيتيتيتد يف خيتيتيتوف العيتيتيتاسلني سيتيتيتن العقوعيتيتيتات و أسيتيتيتا احليتيتيتواف  السيتيتيتلبية اليتيتيت  

 .اااعداك ا     سبادة تعار  سعفإهنا ت يف العمل ويف حايت ا طع وااخذاا يف العمل، لألواسر أو التقصري
يتيتيت يف سقدسيتيتيتة العواسيتيتيتل اليتيتيت  ايتيتيتاف  عليتيتيتى املبيتيتيتدعني يف  تقيتيتيتف احليتيتيتواف  املاد يتيتيتة واملع و يتيتيتة ا سيتيتيتبة  أيتيتيتن القيتيتيتوف أدمل 
وكيتيتل سيتيتا  ثيتيتل رأج امليتيتاف الذأيتيترس للمؤسسيتيتة يف  ،اعيتيتداكل اأكثيتيتر كثافيتيتة وعيتيت ور اليتيت  ن  لأيتيتود املعرفيتيتة وا يتيتاا ف ،املؤسسيتيتة

حلظيتيتيتة جيىل  ععيتيتد  ا يتيتاص عيتيتيتالفراد اليتيت  ن  تلأيتيتود القيتيتيتدرا عليتيتى خليتيتيتة املعرفيتيتة ابد يتيتدا، و سيتيتيتتطيعود أد   قلويفيتيتا يف أسد 
أ عقيتيتدر سيتيتا حيميتيتل صيتيتعوعة الوصيتيتوف جيليتيتيها فإن يتيت ،سيتيتةاسيتيتتخدام أفيتيتراد سبيتيتدعني سيتيتن خيتيتار  املؤس خيتيتار  املؤسسيتيتة، كميتيتا أد  

 يتيت ا يعيتيتد  ،ةقافيتة املؤسسيتيتة وسعرفتهيتيتا الطيتم ية سثيتل يفيتيتؤيا الفيتيتراد سيتيأونود ععييتيتد ن عيتيتن ف  يتيتدا، جيايتيتافة جيىل أد  سألديت
سن أد تأود احلواف  واايتحة وداليتة يف املؤسسيتة سيتن أ يتل ااعيتداك، ويفيت  جيطيتارا لأيتل العيتاسلني عليتى ايفتميتام املؤسسيتة 

ويفيت   السيتمة يف  ،واملبتأر ن، وسن الطيترورس أد تأيتود يفيت   احليتواف  سو هيتة ملأافيتعا ال عيتاال يف ااعيتداعاتعاملبدعني 
 3.ف عليها لتأود املؤسسة سيدانا فعاي وخ قا لاعداكو  عَ احلواف  يف  ال   يت  

                                                           
فددي الملتقدأ الدددولي حددول اإلبددداع " احليتواف  كعحيتيتد الركيتاه  الساسيتيتية لت مييتة ااعيتيتداك للميتوظذني داخيتيتل امل ظميتات احلد ثيتيتة"كيتيتواش،   س يتور أوسيتيتر ر؛ زيفييتة. 1

 .12.ص( 9011 اسعة سعد دحلن البليدا، : اب اهر)، والتغيير التنظيمي في الم سسات الحديثة
2

 .126.ا لوف امللأاوس، سر ع ساعة، ص جيعرايفيا.  
 .122، 122ص.، سر ع ساعة إدارة اابتكارجنا عبود جنا،  .3
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  :في تعزيز إلابداع التدريبدور : رابعا

املتغيتيتريا، سريفيتيتود خبليتيتة سيتيتلع وخيتيتدسات ي  أيتيتن تقلييتيتديفا أو ظيتيتل العواسيتيتل البي ييتيتة   يف ايتيتماد البقيتيتاا والتمي يتيت جيد
 صيتيتعن تقلييتيتديفا، السيتيتر اليتيت س  تطليتيتن التيتيتدفة املسيتيتتمر لألفأيتيتار ابد يتيتدا سيتيتن خيتيت ف ار يتيتب روال ااعيتيتداك، وكيتيتل يفيتيت   

 ا الخيتري أد  قيتوم سيتن دود احليترص عليتى التيتدر ن املسيتتمر العواسل ترتأ  عليتى عاسيتل اكتسيتاي املعرفيتة، وي  أيتن  يت
  سيتيتيتاعد عليتيتيتى اختيتيتيتاا ، اليتيتيت س  سيتيتيتاعد يف الوصيتيتيتوف جيىل الفأيتيتيتار ابد يتيتيتدا واحلليتيتيتوف املبتأيتيتيترا للمكيتيتيتأ ت، كميتيتيتا والذعيتيتيتاف

 1.الكثر فعالية يف اقية اليفدافقرارات ال
ااعيتيتداك سيتيتن املمأيتيتن تعلميتيتأ والتيتيتدري  سيتيتن الطيتيتياا املتذيتيتة عليهيتيتا عيتيتني عيتيتددا سيتيتن البيتيتاحثني يف  يتيتاف ااعيتيتداك، أد  

علييتيتأ، أس أد ااعيتيتداك طيتيت ا  أيتيتن احلصيتيتوف علييتيتأ عيتيتن طر يتيتة التيتيتدر ن واليتيتب حسيتيتن اسيتيتتعداد الكيتيتخص، ويفيتيتو ليتيتيس 
سويفبيتة فطر يتة سقتصيترا عليتى أنيتاج دود غيتيترييفا، فميتن املمأيتن تلقييتأ والتيتدر ن علييتيتأ سثيتل الأثيتري سيتن املهيتارات الخيتيتريل  

لت مييتيتة ااعيتيتداك ليتيتديل  تتعيتيتأ سعظيتيتا السيتيتالين والطيتيتراجنيتيتد أد يف يفيتيت ا الصيتيتدد و  2.اخل...كعسيتيتالين القييتيتادا وايتصيتيتاف
ملوا هيتيتة أو حيتيتل املكيتيتأ ت اات  واا يتيتراااتالفيتيتراد عليتيتى تولييتيتد الفأيتيتار، ويفيتيت  تقيتيتوم عليتيتى  موعيتيتة سيتيتن ا طيتيتوات 

ويف يتيتا هيتيتدر 3.الطيتيتاعع العلميتيت  والعمليتيت ، كتصيتيتميا  هيتيتاز  د يتيتد، تطيتيتو ر أسيتيتلوي جيدارس سعيتيتني، جيييتيتاد أسيتيتواا  د يتيتدا
 4:اطارا جيىل أد يف اك  موعة سن الااس  ال  ين جيعداديفا لت مية القدرات ااعداعية لديل الفراد ويف ا

للمواقيتف اليت   عراس  هتدف جيىل طيتح  حساسيتية الذيترد ويف : براما تنمية القدرة علأ استكشات المشك ت -
اليتيت   ،ني عليتيتى سعرفيتيتة السيتيتالينت طيتيتوس عليتيتى سكيتيتأ ت تتطليتيتن احليتيتل، وسيتيتن خيتيت ف يفيتيت   اليتيتااس   يتيتتا تيتيتدر ن املكيتيتارك

 تأ ها سن حل املكأ ت ال  توا هأ يف عي ة العمل؛
هتتا يفيت   اليتااس  عإسيتداد الفيتراد عيتا اات واملهيتارات : براما التدريب علأ مهارات الحل المبدع للمشك ت -

 سن خ ف  موعة ست وعة سن أسالين وطرا احلل ااعداع  للمكأ ت؛ ،املختلذة
ل أو تعييتة وهتدف يف   الااس  جيىل جيحاطة الذرد عطبيعة الصذات الو دانية ال   أن أد تسيته   :التوعيةبراما  -

 عملية ااعداك؛
تسم  يف   الااس  عإعداد الذرد وت مية سهاراتأ يف التعةري على اآلخر ن ل قيتل أفأيتار  املبدعيتة، : براما اإلعداد -

 .أو تكعيعها     الفأار
 
 

                                                           
 .66. ص( 9002دار الذعر، : القايفرا)، (النظرية والتطبي )إدارة العمليات التدريبية سدحت حممد أعو ال صر،  .1
: عغداد) .52، العدد مجلة الفتحفي ، "دور التدر ن يف ت مية سهارات ااعداك اادارس لديل سد رات ر ا  الطذاف"أسل محودس عبيد ابميل ،  .2

 .101.ص( 9019 اسعة د اىل، 
 .12.ص( 9001دار الذعر، : القايفرا)، الطري  إلأ اإلبداع والتميز اإلداريالعتين حممد زو د، .  3
 .922.ع ا حممد سيد ق د ل، سر ع ساعة، ص.  4
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 1:في العمل والتنظيم املرونة: خامسا
ال يفرسييتيتة  )وأبيتيتاين الت ظيتيتيا ابد يتيتدا  (أبيتيتاين العميتيتل املرنيتيتة)  تطليتيتن العميتيتل ااعيتيتداع  أباطيتيتا  د يتيتدا سيتيتن العميتيتل

جيد أطأاف العمل املرنيتة يف ااعيتداك قيتد تصيتطدم مبمارسيتات العميتل التقليد يتة و يتداوف ،(كالت ظيا الع أبويت والكبأ 
يفيتيتيت ا جيىل  انيتيتيتن  ،ل قييتيتيتودا ايتيتيتد سيتيتيتن العميتيتيتل ااعيتيتيتداع حميتيتيتددا، واليتيتيت  تكيتيتيتأ  العميتيتيتل يف احلطيتيتيتور واينصيتيتيتراف يف أوقيتيتيتات 
ومبيتا أن يتيتا يف عصيتر املعرفيتة أصيتيتبحت العد يتد سيتن العميتيتاف ال يف ييتة هيتريل عيتيتن  .تعةرييفيتا السيتلن عليتى الدافعييتيتة يف ااعيتداك

يفيت   البيتاين  اخل، كيتل...ععد سن خ ف سواقع العمل البد ليتة كالعميتاف عيتن ععيتد واملتصيتلني عيتن ععيتد، العميتل يف امل يت ف
 .يف العمل  د دا وسرنة ظهرت سع ت ا د املعرفة وااعداك

ل قواعد العمل سا  تعلة عالت ظيا واحلا ة جيىل الباين ابد دا ال  تيتوفر سرونيتة عالييتة يف الت ظيتيا، جيا سا  أم  و 
( Burnes & Stalker) عتا الت ظيا عاس  أساسيا يف جناال أو فكل عراس  ااعداك، ول ا جنيتد أد عيتورد وسيتتالأر

 : ا عني نوعني سن الت ظياقد سي   ،طركة عر طانية 01 يف دراستهما ليت
وعي تهيتيتا ( التأ ولو ييتيتا)ععيتيتدم التغيتيتري يف عي تهيتيتا الداخلييتيتة الت ظيتيتيا امليأيتيتانيأ  اليتيت س  سيتيتود املؤسسيتيتات اليتيت  تتسيتيتا  -

 ؛(الطلن) ا ار ية
يفيت ا ال يتوك يفيتو السيتاهد يف املؤسسيتات ااعداعييتة اليت  توا يتأ تغيتريات كثيتريا يف عي تهيتا الداخلييتة : العطوس الت ظيا -

 .وا ار ية
جياا كانت اآليت وا ياكل وال ظا تكيتأل أيفيتا املو يتودات يف املؤسسيتات التقليد يتة، فيتإد املعرفيتة اليت   تلأهيتا 

امليتد ر ن قيتادر ن عليتى جي بيتار  وعلى يفيت ا السيتاج مل  عيتد ة،الفراد وامله يود تكأل أيفا سو ودات املؤسسات املبدع
عالقييتيتام عععميتيتا ا سيتيتن خيتيت ف ع قيتيتات يفرسييتيتة، وجيبيتيتا  يتيتتا اليتيتب سيتيتن خيتيت ف خليتيتة الظيتيتروف  ،املبيتيتدعني وأصيتيتحاي املعرفيتيتة
  ال   تا التعبري ع هيتا عيتالتحوف سيتن ا ياكيتل ا رسييتة جيىل ا ياكيتل الفقييتة، وسيتن اادارا كمركيت ،املكععة وع قات الثقة

 أحيتيتيتد جيىل اادارا كوحيتيتيتدا استكيتيتيتار ة خدسييتيتيتة ازاليتيتيتة العقبيتيتيتات اليتيتيت  ايتيتيتوف دود أداههيتيتيتا، ولقيتيتيتد عيتيتيتا   ،للتو ييتيتيتأ والواسيتيتيتر
، ويفيتيت ا سيتيتا  قليتيتن ا يتيترم الت ظيميتيت  " يتيتا ر سيتيتاه "امليتيتد ر ن الت ذييتيت  ني عيتيتن يفيتيت ا التحيتيتوف سيتيتن خيتيت ف قوليتيتأ ل ختصاصيتيتيني 

 .عي ما العاسلود امله يود  أونود يف أعلى ا رمرأسا على عقن، حيص أد اادارا تأود يف أسذل ا رم 
ي  يتيتيتيتيتيتوفر  ،يف املؤسسيتيتيتيتيتيتة املبدعيتيتيتيتيتيتة( الت ظيتيتيتيتيتيتيا الكيتيتيتيتيتيتبأ  والع أبيتيتيتيتيتيتويت)اقيتيتيتيتيتيتع الطيتيتيتيتيتيتأاف الت ظيمييتيتيتيتيتيتة ابد يتيتيتيتيتيتدا يف الو 

 وحسيتيتن، واحن ليتيتأ ع يتيتد انتهيتيتاا املهميتيتة ،ايسيتيتتق لية واملرونيتيتة يف التكيتيتأيل لذر يتيتة التأاسيتيتل يف عيتيتراس  البحيتيتص والتطيتيتو ر
 :ىوجيبا  ساعد عل

اليتيتتعلا السيتيتر ع سيتيتن التذاعيتيتل الأبيتيتري واملت يتيتوك عيتيتني امله ييتيتني واملبيتيتدعني، حييتيتص أد كيتيتل سكيتيتروك  أيتيتود مبثاعيتيتة نسيتيتعة  -
ل ع يتد انتهيتاا املكيتروك، ليكيتأ   واليت   يتتا حلهيتا ،تكارك فيها  موعة سن املبدعني تتذاعيتل وتيتتعلا سيتن ععطيتها اليتبعض

 املكروك اآلخر نسعة  د دا؛

                                                           
 .902 -122.ص. ، سر ع ساعة، صإدارة اابتكارجنا عبود جنا، .  1
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ااعيتيتيتداع   –حييتيتيتص أد تعيتيتيتدد التكيتيتيتأي ت الكيتيتيتبأية سيتيتيتيحقة ايسيتيتيتتذادا سيتيتيتن املهيتيتيت  : ز يتيتيتادا الرافعيتيتيتة التكيتيتيتأيلية -
 -ويف ا سا يعل املعرفة وا اا وكيت ا اهايفيتات البحيتص والتطيتو ر س تكيترا عيتني عيتدد كبيتري سيتن امله ييتني ،مبرات كثريا  دا

 دود حصريفا يف وحدا أو قسا؛ ،ااعداعيني والعاسلني يف املؤسسة
العقبيتات التخصصيتية،  سيتع قليتة ةوي السر ع سن الذأرا جيىل امل يتت لت ظيمية يف اقية الو تساعد يف   الطأاف ا -

 .الع قات الفقية الأثيذة، التذاع ت املت وعة عني الذرا ايستق لية،
 : التمكين: سادسا

لأيتيتيت   تمأ يتيتوا سيتيتيتن أداا املهيتيتام املوكليتيتيتة  ،و قصيتيتد عيتيتالتمأني عملييتيتيتة جيعطيتيتاا السيتيتيتلطات الأافييتيتة لألفيتيتيتراد امليتيتوظذني
جيليها حبر ة دود تدخل سباطر سن اادارا، سع دعا قدراهتا وسهاراهتا سن خ ف تيتوفري امليتوارد ال زسيتة وامل يتا  امل هيتا 

قيتيتدرات الذيتيترد وسوايفبيتيتأ الأاس يتيتة  فيتيتإد   ،، فيتيتإاا كيتيتاد امل يتيتا  الت ظيميتيت   تسيتيتا عالبريوقراطييتيتة اباسيتيتدا والرقاعيتيتة الصيتيتارسةليتيت لب
ر يتر الطاقيتات التعر ف  أن القوف أد الغا ة الساسية للتمأيتني تتمثيتل يف ا يف ا وع اا على1.وف تبقى غري س ذع لةس

وعالتيتيتاا اذييتيت يفا عليتيتى ااعيتيتداك وجيطيتيتراكها يف عملييتيتات ع يتيتاا املؤسسيتيتة، عاعتبيتيتار جنيتيتاال املؤسسيتيتة  الأاس يتيتة ليتيتديل الفيتيتراد،
وأيفيتيتدافها ععييتيتدا السيتيتد، وتعيتيتد كيتيت  سيتيتن املعرفيتيتة، املعلوسيتيتات، سريفيتيتود مبيتيتديل ت يتيتاغا حا يتيتات العيتيتاسلني سيتيتع ر  يتيتة املؤسسيتيتة 

 2.املأافعا والقوا ع اصر أساسية ت أ ن العاسلني سن التصرف حبر ة أكثر اجناز أعما ا
عميتل ليصيتب  عكيتأل ولأ   تحقة التمأني عصورا فعاليتة يعيتد عليتى املؤسسيتة أد تعميتل عليتى جيعيتادا تصيتميا ال

، جيا وأكثيتر فاعلييتة وجيعيتداك سيتن أس طيتخص آخيتر  عميتل مبذيترد  ،م حليتوي أفطيتل قيتد   موعيتات مجاع ، لد العميتل يف 
 3.ثلى لتوليد الفأار القاعلة للتطبية على أر  الواقعتعد فرا العمل طر قة س  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .22.ص( 9010دار حاسد لل كر والتوز ع،: عماد.)1، الطبعة إدارة اإلبداع واابتكار في منظمات األعمالعاكف لطذ  خصاونة، . 1
دار ال ام لل كر : عماد)، ية عمليات إدارة المعرفةلإستراتيجية التمكيت التنظيمي لتعزيز فاعحسني سوسى قاسا الب ا؛ نعمة عباج ا ذا  ، . 2

  .22.ص( 9012 والتوز ع،
-110.ص.ص( 9015سأتبة لب اد ناطرود، : لب اد)، اإلبداع في إدارة األعمال ما ال ي يعرفه ويفعله ويقوله أفضل المبدعيتفرانش ر تكارد، . 3

111. 
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 دور إدارة املعرفة في تنمية إلابداع: املبحث الرابع

الذأر يتيتة ليتيتديل املؤسسيتيتة، مبيتيتا  عيتيت  ايسيتيتتثمار  ديفيتيتا ايسيتيتتثمار يف القيتيتدرات قيتيتوم ااعيتيتداك عليتيتى فأيتيترا أساسيتيتية سذا
يف رأج املاف الذأرس للمؤسسة، ويف ا ايستثمار يف  يتويفر   عيت  جيدارا سعرفيتة سيتا يف عقيتوف الفيتراد، تليتب املعرفيتة اليت  

 .ل قيمة أساسية للمؤسسةتكأ  
ة فقيتيت ، وجيبيتيتا يفيتيت ا  عيتيت  أد ااعيتيتداك ليتيتن  تحقيتيتة مبسيتيتتويل عيتيتاف يف املؤسسيتيتة جياا ركيتيت ت عليتيتى نقيتيتل املعرفيتيتة الصيتيترحي

 (.املعرفة اات القيمة املستقرا يف عقوف الفراد)  تحقة سن خ ف ايعتماد على املعرفة الطم ية
وجياا كانيتيتيتت جيدارا املعرفيتيتيتة هتيتيتيتدف جيىل تقو يتيتيتة ايسيتيتيتتثمار يف املعرفيتيتيتة سيتيتيتن خيتيتيت ف نكيتيتيتر املعرفيتيتيتة اليتيتيت  ع اقت ا يفيتيتيتا يف 

ميتن الواايت  أد يفيت  ن ا يتدفني  رسييتاد يف فسواقف سكاهبة أخريل، وك ا تطو ر املعرفة سن أ ل جيعيتداك سعرفيتة  د يتدا، 
تثمار املعرفيتيتة سيتيتن خيتيت ف تقلييتيتل املكيتيتأ ت املصيتيتاحبة ال ها يتيتة جيىل الوصيتيتوف جيىل ااعيتيتداك، اليتيتب ااعيتيتداك املصيتيتاحن يسيتيت

 1.يستعماف املعرفة عأذااا عالية، واستأكاف املعرفة سن خ ف عملية التطو ر وسن ك الوصوف جيىل سعرفة  د دا
املطلبيتني واليتب سيتن خيت ف دور جيدارا املعرفة يف تع  يت  ااعيتداك  مب اقكةل ا سوف نقوم سن خ ف يف ا املبحص 

 :التاليني
 دور المعرفة في تعزيز القدرات اإلبداعية؛: المطلب األول
 .عمليات إدارة المعرفة وع تتها باإلبداع :المطلب الثاني

 دور املعرفة في تعزيز القدرات إلابداعية: املطلب ألاول 

 ؤسساتاملهمة الساسية     امل د  إف ،القاهمة على املعرفة ؤسساتجياا كانت املعرفة يف  الصل الكثر قيمة يف امل
 :تتمثل يف
 ؛كيذية اوافظة على يف ا الصل  -
يفيت   الخيتريا اليت  تيترتب   ، يتل خليتة القيميتة واقييتة املييت ا الت افسيتيةأاستخداسأ لتوليد سعرفة  د دا سيتن يذية ك -

 عيتد ااعيتداك مبثاعيتيتة يف يفيت ا الصيتدد ا عصيتورا أسيترك سيتن امل افسيتني، و واليتتعل   ،عقاعلييتة املؤسسيتة عليتى خليتة املعرفيتة وجيدارهتيتا
ال س سن املمأن أد   ت  عن سعرفة  د دا، أو سن خ ف دس  املعرفة املو يتودا أصيت  للحصيتوف  ،خمر ات  د دا

   2.على جيعداعات  د دا
 يتيتيتيتويفر جيدارا املعرفيتيتيتيتة اليتيتيتيت  سيتيتيتيتن خ  ميتيتيتيتا تسيتيتيتيتايفا جيدارا املعرفيتيتيتيتة يف اقييتيتيتيتة  يتيتيتيتث د د يفيتيتيتيتاتني املهمتيتيتيتيتني جيالواقيتيتيتيتع يف 
،  أيتن وأسيتالين عميتل  د يتدا وعاعتبار ااعداك عملية او ل املعرفة ابد دا جيىل س تعات  د دا .ؤسسةاملأيفداف 

 .املؤسسةالقوف ععد جيدارا املعرفة يف  املصدر الرهيس   لة واقية ااعداك يف 
 

                                                           
: سصيتر) 22العيتدد  .11، اجملليتد العربيدةمجلة مسدتقبل التربيدة " جيدارا املعرفة سدخل لاعداك الت ظيم  يف اباسعات املصر ة"عبد القادر يفاطا،  يفالة.  1

  .92.ص( 9002 اسعة عني  س، 
2
 .Francois Therin, « Organization learning and innovation in High-small Firms »IEEE Computer Society, vol 5, 

N 3, 2002 P.2. 
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سيتيتيتن خيتيتيت ف يفيتيتيت ا املطليتيتيتن دور املعرفيتيتيتة الصيتيتيترحية والطيتيتيتم ية يف تع  يتيتيت  القيتيتيتدرات ااعداعييتيتيتة،  ليتيتيت ا سيتيتيتوف نوايتيتيت و 
 .وع قتها عااعداك( التذاعل عني املعرفة الطم ية والصرحية)وتطو ر املعرفة 

 1:دور املعرفة الصريحة والضمنية في تعزيز القدرات إلابداعية: أوال
دا أكثيتيتر أمهييتيتة سيتيتن اس قبيتل، و أيتيتن جير يتيتاك اليتيتب يتسيتيتاك لقيتد أصيتيتبحت الفأيتيتار وامل تعيتيتات وا يتدسات ابد يتيت

 يتيتيتايت ااعيتيتيتداك، فقيتيتيتد مسحيتيتيتت التطيتيتيتورات يف  يتيتيتاف تأ ولو ييتيتيتا املعلوسيتيتيتات وتأ ولو ييتيتيتا ال يتيتيتانو والتأ ولو ييتيتيتا احليو يتيتيتة  
عاستأكيتيتاف عيتيتوامل كاسليتيتة، كميتيتا أدت جيىل تقيتيتادم امل تعيتيتات وا يتيتدسات عسيتيترعة ايتيتت ايتيتغ  امل افسيتيتة، والعومليتيتة والأيتيتا 

ةيقيتا عليتن الكيت ا اليت س  عيتل املعرفيتة تتصيتل اتصيتاي و  ،املعرفيتة، نايفييتب عيتن ز يتادا أمهييتة رأج امليتاف الذأيترس ا اهيتل سيتن
فاملؤسسات اليوم أصبحت ت ت  قدرا أوفيتر سيتن املعرفيتة  -وليس سلأية الصوف املاد ة-و ويفر وسقوسات املؤسسات 
 .ال  تعد س بعا لقدراهتا الت افسية
املؤسسيتيتات وي  أيتيتن أد تيتيتعيت سييتيت ا سيتيتن العميتيتل الغيتيتري سيتيتايفر لد أس طيتيتخص  سيتيتتطيع تعيتيتد املعرفيتيتة سيتيتبن و يتيتود 

لد أس طيتيتيتخص  سيتيتيتتطيع  ،أد  ؤد يتيتيتأ، كميتيتيتا ي  أيتيتيتن أد اقيتيتيتة سييتيتيت ا عواسيتيتيتطة آليتيتيتة  سيتيتيتتطيع طيتيتيترا يفا سيتيتيتن عليتيتيتى اليتيتيترف
 نيتيتوك خيتيتاص سيتيتن املعرفيتيتة كميتيتا يف)طيتيترا يفا، فيتيتاملي ا تيتيتعيت سيتيتن طيتيت ا ملليتيتوك سلأييتيتة خاصيتيتة أو عليتيتى القيتيتل  صيتيتعن تقلييتيتد  

( حاليتيتة طيتيتركة سا أروسيتيتوفت، أو توليذيتيتة فر يتيتدا سيتيتن الصيتيتوف املعرفييتيتة واملاد يتيتة كميتيتا يفيتيتو احليتيتاف يف طيتيتركة   يتيتراف جيلأم يتيتب
يتيت  يتيتويفر  جيد  : عمييتيتد كلييتيتة يفيتيتاج لألعميتيتاف  اسعيتيتة كالذورنييتيتا عقوليتيتأ( David Teece)د  دافيييتيتد تييتيتيس ويفيتيت ا سيتيتا أك 

 .ا ة واستغ ف الصوف املعرفيةاملؤسسات يف ايقتصاد ابد د يفو قدرهتا على خلة ونقل ودس  ومح
: يف ظيتيتل أمهييتيتيتة املعرفيتيتيتة، أصيتيتيتبحت أسيتيتيترك طر قيتيتيتة ل  يتيتيتادا اانتيتيتيتا  وتيتيتيتدفة املعرفيتيتيتة يف سعظيتيتيتا املؤسسيتيتيتات تتمثيتيتيتل يف

تبخيتيتري املقيتيتر الرهيسيتيت ، واقتسيتيتام املعرفيتيتة داخيتيتل اجملموعيتيتة الصيتيتغريا أقيتيتل س يتيتأ يف امل كيتيتعا الأبيتيتريا فطيتيت  عيتيتن سيتيتهولة تولييتيتد 
 .الفأار ابد دا
عيتيتأ عتيتيتيتدفة سلسيتيتلة تور يتيتد ااعيتيتداك ت   حميتيتور سلسيتيتلة التور يتيتد التقليد يتيتة مل يتيتت  سيتيتا يفيتيتيتو تيتيتدفة امليتيتواد، فيتيتإد   وجياا كيتيتاد

، كوهنيتا تو يتد يف العقيتوف والع قيتات ال  أصبحت تكأل   ا كبريا سن سي ا املؤسسيتة ،املعرفة خاصة املعرفة الطم ية
 أيتن نسيتخها وايحتذيتاال هبيتا اليت  عرفيتة الظيتايفرا امل ن الوصوف جيليهيتا وتقلييتديفا، عأيتسا  صع  مل   ،والعراف والثقافات

يف الغاليتيتن تقيتيتوم املؤسسيتيتات  .اينمنيتيتتأو طيتيتر   فييتيتد و أو كاسيتيتيت أو يف سواقيتيتع  ساكي يتيتةيف خ انيتيتة أو  ،يف أس سأيتيتاد
 2:عتص يف املعارف املتوا دا هبا سن أ ل

 اسني استخداسها أو اد د فعوا املعرفة فيها؛ -
واو لهيتيتيتا جيىل سعرفيتيتيتة قاعليتيتيتة للتعسيتيتيتيد يف س تعيتيتيتات  ،(ااعيتيتيتداك)املعرفيتيتيتة ابد يتيتيتدا تطيتيتيتو ر آلييتيتيتات وعملييتيتيتات جينكيتيتيتاا  -

  .وخدسات املؤسسة

                                                           
( 9005اليتيتيتدار الدولييتيتيتة ل سيتيتيتتثمارات الثقافييتيتيتة ش م م، : القيتيتيتايفرا)ترمجيتيتيتة أمحيتيتيتد جيصيتيتيت ال،  ،ثدددروة المعرفدددة رأا المدددال الفكدددريسيتيتيتتيورات، . توسيتيتيتاج أ. 1
 .29-21.ص.ص
 .59.، سر ع ساعة، صإدارة المعرفةجنا عبود جنا، .  2
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وجياا كيتيتاد العميتيتل املعيتيتريف  تطيتيتمن س ييتيتا سيتيتن املعرفيتيتة الظيتيتايفرا واملعرفيتيتة الطيتيتم ية، وسيتيتع اليتيتب تقتصيتيتر سعظيتيتا  هيتيتود 
م ية فإهنيتيتيتيتيتا تتعاسيتيتيتيتيتل سعهيتيتيتيتيتا عصيتيتيتيتيتورا جيدارا املعرفيتيتيتيتيتة عليتيتيتيتيتى جيدارا املعرفيتيتيتيتيتة الظيتيتيتيتيتايفرا وحيتيتيتيتيتديفا، وجياا مل تتعايفيتيتيتيتيتل املعرفيتيتيتيتيتة الطيتيتيتيتيت

 .وعلى يف ا الساج سوف نقوم عإعراز أمهية املعرفة الطم ية يف تذعري الطاقات ااعداعية يف املؤسسة1.سي ة
املعرفيتيتة الطيتيتم ية يفيتيت  املعرفيتيتة غيتيتري الرمسييتيتة، ال اتييتيتة واملعيتيتا ع هيتيتا عيتيتالطرا ال وعييتيتة واحلدسيتيتية غيتيتري : المعرفددة الضددمنية. 1

وتسيتيتمى  ،(الفيتيتراد والع قيتيتات) والتعليتيتيا، وتو يتيتد يف الغاليتيتن يف رأج امليتيتاف البكيتيترس ورأج سيتيتاف العميتيت االقاعليتيتة لل قيتيتل 
ويفيت  السيتاج  ،عاملعرفة امللتصقة وال  تو د يف عمل الفراد والذرا داخل املؤسسة، ويف  تعط  خصوصية املؤسسة

طاي املعرفيتيتيتة  أميتيتيتن يف او يتيتيتل املعرفيتيتيتة وجياا كيتيتيتاد ا يتيتيتدف سيتيتيتن اسيتيتيتتق2.املعرفيتيتيتة( جيعيتيتيتداك)يف قيتيتيتدرا املؤسسيتيتيتة عليتيتيتى تطيتيتيتو ر 
وسيتيتن ك جيايتيتيتافتها جيىل الصيتيتيتوف املعرفييتيتة يف املؤسسيتيتيتة، فميتيتيتن الطيتيترورس اد يتيتيتد س ا يتيتيتا املعرفيتيتيتة  ،الطيتيتم ية جيىل سعرفيتيتيتة صيتيتيترحية

 :الطم ية املستهدفة وال  تتمثل يف ا صاهص التالية
  نظا املعلوسات أو يف قاعدا املعرفة؛توفر املعرفة الطم ية تأاليف ايستقطاي، المسي  والا ة والتخ  ن يف -
أو لأوهنيتا  ،يف اك سعرفة ام ية ني ة ي يوز ترسي يفا لسباي كثريا، كارتباطها عالسيترار التأ ولو ييتة والتعار يتة -

 تتعلة مبعارف وخاات ني ة تتطلن محا تها واوافظة عليها؛
املعرفة الصرحية، سن عي هيتا انيتدسا  املعرفيتة الطيتم ية عأذيتااا تتمتع املعرفة الطم ية ك لب مب ا ا أخريل سقارنة سع  -

يتيتيت ن عليتيتيتى املؤسسيتيتيتة أد ي وفعالييتيتيتة الداا، و يتيتيتودا امل تعيتيتيتات وا يتيتيتدسات والتسيتيتيتهي ت املقدسيتيتيتة للعمييتيتيتل، وعالتيتيتيتاا  تو  
الطيتيتم ية  تطيتع ع اصيتيتر املييت ا الت افسيتيتية ا اصيتيتة هبيتا يف بيتيت  واحيتيتد سيتن املعرفيتيتة الصيترحية، كميتيتا ي ييتيتن أد َاتعيت  املعرفيتيتة

عيتيتن طر يتيتة خيتيترو  أصيتيتحاي املعرفيتيتة وختليتيتيها  ،قيتيتدرات املؤسسيتيتات ااعداعييتيتة خوفيتيتا سيتيتن تسيتيتري يفيتيت   املعرفيتيتة جيىل ا يتيتار 
 .عن سؤسساهتا ال  اكتسبوا فيها سعارفها الصيلة وسهاراهتا

تعيتيتيتد عملييتيتيتة اسيتيتيتتقطاي املعرفيتيتيتة الطيتيتيتم ية سيتيتيتن أصيتيتيتحاهبا عملييتيتيتة صيتيتيتعبة وسعقيتيتيتدا، نظيتيتيترا لطبيعيتيتيتة يفيتيتيت   املعرفيتيتيتة غيتيتيتري 
لواايتيتيتحة والةري يتيتيتة، وسيتيتيتع اليتيتيتب  تو يتيتيتن عليتيتيتى املؤسسيتيتيتات سعرفيتيتيتة  يتيتيتايت املعرفيتيتيتة اليتيتيت  اتا هيتيتيتا حليتيتيتل املكيتيتيتاكل اليتيتيت  ا

  .توا هها عطرا جيعداعية، وك ا تطو ر نظا العمل قبل البحص يف تق يات البحص عن املعرفة الطم ية
عرفيتة الطيتم ية نو  مهيتا سيتن خيت ف  و يتد نوعيتاد سيتن التق ييتات يسيتتقطاي امل :تقنيات استقطاب المعرفدة الضدمنية .2

 :حمور ن
ا يتيتدف سيتيتن اسيتيتتخدام أسيتيتالين يفيتيت ا ال يتيتوك سيتيتن التق ييتيتات يفيتيتو التمهييتيتد لعملييتيتة اسيتيتتقطاي  :التقنيددات التقليديددة .1.2

 3:املعرفة الطم ية املستقطبة سن أصحاي املعرفة وخااا اجملاف، و أن تص يذها جيىل
وبي  يف ا نوعني سن املقاع ت :المقاب ت: 

 بيتيتني طبيعيتيتة  ،أو خمطيتيت  واايتيت  ي  أيتيتود  يتيت ا ال يتيتوك سيتيتن املقيتيتاع ت جيعيتيتداد سسيتيتبة :المقدداب ت غيددر المبرمجددة -
ويفيت  تكيتبأ ابيتويت ايسيتتط عية للمقيتاع ت الكيتبأ  املواايع أو الس لة ال  سوف تطرال سن قبيتل سه يتدج املعرفيتة،

                                                           
1
 .901.سر ع ساعة، ص ،ثروة المعرفة رأا المال الفكريستيورات، . توساج أ.  

 .52.سر ع ساعة، ص ،إدارة المعرفةجنا عبود جنا، .  2
 .29-20.ص.سر ع ساعة، صإدارة المعرفة المفاهي  النظ  والتقنيات، سعد غالن  اسني، .  3



لنشاط اإلبداعيل النظري السياق...............................................................الفصل الثاني   

120 
 

وجيااعيتة ابلييتد  ،جيىل اسيتتع ا أععيتاد املعرفيتة املتاحيتة يف  يتاف سعيتني سيتن  هيتة يف ا ال وك سيتن املقيتاع ت  هدفاملا ة، و 
 سيتيتن  هيتيتة أخيتيتريل، ويفيتيت ا ال يتيتوك سيتيتن املقيتيتاع ت ي  أيتيتن ايعتميتيتاد (خبيتيتري اجمليتيتاف) عيتيتني سه يتيتدج املعرفيتيتة وصيتيتاحن املعرفيتيتة

 .لأوهنا ي تذيد كثريا يف استقطاي املعرفة الطم ية ال   سعى وراهها سه دج املعرفة عليها،
واملرونيتيتة يف  ،يميتيتع يفيتيت ا ال يتيتوك سيتيتن املقيتيتاع ت سيتيتا عيتيتني  يتيتدوف العميتيتاف املعيتيتد سيتيتلذا :المقدداب ت  ددبه المبرمجددة -

طيترال السيت لة اليتيت  تيت عأس أ طيتيتا عليتى قبيتوف اا اعيتيتات املرنيتة، جيىل حيتيتني اسيتتع ا احلافيتات الوىل سيتيتن أعميتاا املعرفيتيتة 
ين أد  لتيت م هبيتا سه يتدج املعرفيتة سيتن حييتص امليتدا وعيتدد الطم ية، وهدر ااطارا يف ا جيىل أنأ ي تو د قاعدا سطلقة 

ي ييتيتيتن أد  ، كميتيتيتا(سيتيتيتؤاف 68 -61)السيتيتيت لة، جيي أنيتيتيتأ سيتيتيتن الفطيتيتيتل أد ي    يتيتيتد عيتيتيتدد السيتيتيت لة عيتيتيتن املتوسيتيتيت  املقبيتيتيتوف 
 .تطوف فما املقاعلة حىت ي  كعر خبري اجملاف عامللل وال ذور

جيعيتيتدادا  ييتيتدا سيتيتن قبيتيتل سه يتيتدج املعرفيتيتة، و طيتيتع  يتيتدوف أعميتيتاف  يتيتتا ااعيتيتداد  يتيت ا ال يتيتوك  :المقدداب ت المبرمجددة -
املواايتيتيع املهميتيتة يف  طيتيترال حيتيتوفستذيتيتة علييتيتأ، كميتيتا  رسيتيتا خمطيتيت  واايتيت  ودقييتيتة  طيتيتوات املقاعليتيتة والسيتيت لة اليتيت  سيتيتوف ت  

حقل املعرفة، وحىت  ط  سه دج املعرفيتة يف املقيتاع ت املا يتة ييتن أد  قيتوم عدراسيتة اليلييتة سعمقيتة ووصيتذية ملييتداد 
ملعرفيتيتيتة وحقو يتيتيتا وا يتيتيتاات املرتبطيتيتيتة هبيتيتيتا، فبيتيتيتدود يفيتيتيت   املعرفيتيتيتة واملطليتيتيتوي اسيتيتيتتقطاهبا واو لهيتيتيتا سيتيتيتن حالتهيتيتيتا الطيتيتيتم ية جيىل ا

الصيتيترحية ي  سيتيتتطيع سه يتيتدج املعرفيتيتة ت ذييتيت  املقيتيتاع ت ا يألييتيتة، وسيتيتع اليتيتب يفيتيت ا ال يتيتوك سيتيتن املقيتيتاع ت غيتيتري كيتيتاف عيتيتعس 
و تو ن استخدام وساهل أخريل تساعد يف عملية الوليتو   ،يستقطاي املعرفة الطم ية املستهدفةحاف سن الحواف 

 .جيىل املعرفة الطم ية لديل خبري اجملاف
وتسيتيتمى أ طيتيتا عسيتيتي ار و العميتيتل، حييتيتص  قيتيتوم سه يتيتدج املعرفيتيتة عتتبيتيتع وس حظيتيتة  :الم حظددة والمعايشددة فددي الميددداأ

 ،عليتيتى كيتيتل سهميتيتة  قيتيتوم هبيتيتا ا بيتيتريويفيتيتو يف سييتيتداد عمليتيتأ، والمكييتيت  ( التسيتيتو ة سيتيتث ، اواسيتيتنسيتيتد ر )سهيتيتام خبيتيتري اجمليتيتاف 
أسيتيتباهبا وتقيتيتيتدمي احلليتيتوف امل اسيتيتيتبة، وخيتيت ف عملييتيتيتة  والعميتيتل عليتيتى تذأيأهيتيتيتا جيىل وا بيتيتات وتوصيتيتيتيف كيتيتل سهميتيتيتة واد يتيتد

سيتع ه يتن طيترال  ،امل حظة  عمل سه دج املعرفة عصذتأ الكايفد أو املراقن سن دود التدخل يف حيثيات عمل ا بري
لد امل حظيتيتيتة يف يتيتيتا تعيتيتيت  سعا كيتيتيتة ا بيتيتيتري خيتيتيت ف تعد يتيتيتة عمليتيتيتأ لذهيتيتيتا يفيتيتيت ا العميتيتيتل، السيتيتيت لة جيي يف احليتيتيتايت القصيتيتيتويل، 

وأة يتيتيتاا عملييتيتيتة صيتيتيت ع  ،وتسيتيتيتعيل سعارفيتيتيتأ وجيدراك سراحيتيتيتل تطيتيتيتور سيتيتيتلوك ا بيتيتيتري أة يتيتيتاا سوا هتيتيتيتأ للمكيتيتيتألة سوايتيتيتوك القيتيتيترار
جيي جياا كانيتت القرار، و  ا السبن ي  أن ايستغ اا عيتن أسيتلوي امل حظيتة وسعا كيتة خبيتري اجمليتاف يف سييتداد عمليتأ، 

ذيتيتيت  يفيتيتيت   احلاليتيتيتة  سيتيتيتتخدم سه يتيتيتدج املعرفيتيتيتة ف ،املعرفيتيتيتة املطليتيتيتوي اسيتيتيتتقطاهبا تيتيتيترتب  ععيتيتيتدد كبيتيتيتري سيتيتيتن ا يتيتيتااا املتخصصيتيتيتني
 .وساهل أخريل كالعصف ال يف  التقليدس والعصف ال يف  ايلأمو 

 :وبي  فيها سا  ل  :التقنيات الغير تقليدية.2.2
تأيتيتو ن عي يتيتة  :اليتيت يف  عيتيتن عيتيتاق  التق ييتات عو يتيتود خاصيتيتيتني أساسيتيتيتني مهيتيتاتتمييت  تق ييتيتة العصيتيتف  :العصددف الدد هني

 لة الفأار ا  قة ابد دا؛ واستثمار قدرات العقيتل ابميتاع  يف البحيتص عيتن احلليتوف املثليتى أو ايتذيتاا ابميتاع  
 ابييتيتدا سيتيتنعليتيتى احليتيتل الفطيتيتل للمكيتيتألة سوايتيتوك البحيتيتص، جيا  طيتيتمن أسيتيتلوي العصيتيتف اليتيت يف  تذاعيتيتل كيتيتل العقيتيتوف 

أصحاي املعرفة وخااا اجملاف للوصوف جيىل احلليتوف املبتأيترا سيتن  لسيتات العصيتف اليت يف ، كميتا هيتدر ااطيتارا جيىل أد 



لنشاط اإلبداعيل النظري السياق...............................................................الفصل الثاني   

121 
 

الكيتيت ا املهيتيتا يف سثيتيتل يفيتيت   ابلسيتيتات يفيتيتو تولييتيتد الفأيتيتار والبحيتيتص عيتيتن ابد يتيتد وليتيتيس التأيتيترار، وكيتيت ا سرا عيتيتة حليتيتوف 
 1.املاا  سن أ ل تعلا دروسها وعدم تأرار الخطاا الساعقة

ارتبطيتيتيتت يفيتيتيت   التق ييتيتيتة عيتيتيتالتطور ال يتيتيتوع  املتسيتيتيتارك يف حقيتيتيتل تأ ولو ييتيتيتا املعلوسيتيتيتات  :عصدددف الددد هني االكترونددديال
وايتصاف، والتعةري اايايب ابويفرس لدوات ونظا املعلوسيتات اادار يتة املسيتت دا عليتى احلاسيتوي والكيتبأات يف تغييتري 

او يتيتل املعرفيتيتة الطيتيتم ية جيىل سعرفيتيتة )عملييتيتة الت كيتيت ة  التق ييتيتةا يفيتيت   تيتيتدع   .أسيتيتالين العميتيتل واعتأيتيتار بيتيتاا  أعميتيتاف  د يتيتدا
الولو يتة  جيعطيتااك اسيتتخدام امل حظيتات يف  ،وتتطلن و ود وسيطا لتسعيل الفأار عليتى لوحيتات(  د دا ام ية

ل جيىل ص يتكوسيتيلة لتطيتو ر أفأيتار  د يتدا والتو     الفأار، وتستخدم املؤسسات تأ ولو يا دعيتا القيترارات ابماعييتة  
اآلراا، جيا عإسأيتيتيتيتاد املكيتيتيتيتاركني يف  لسيتيتيتيتة العصيتيتيتيتف اليتيتيت يف  ايلأيتيتيتيتمو  جيدخيتيتيتيتاف أفأيتيتيتيتاريفا عليتيتيتيتى احلاسيتيتيتيتبات  التوافيتيتيتة يف

الكخصيتية لتقامسهيتيتا عليتيتى طاطيتيتة كبيتيتريا، لييتيتتا فيميتيتا ععيتيتد س اقكيتيتتها واد يتيتد أولو تهيتيتا سيتيتن خيتيت ف التواصيتيتل عيتيتني املكيتيتاركني 
ا يتيتيتيتة حليتيتيتيتل سكيتيتيتيتألة سيتيتيتيتا، وتتيتيتيتيتي  ورهيتيتيتيتيس ابلسيتيتيتيتة، كميتيتيتيتا  يتيتيتيتتا توايتيتيتيتي  الفأيتيتيتيتار أو د هيتيتيتيتا وجيعيتيتيتيتادا ترتيبهيتيتيتيتا حسيتيتيتيتن احل

ك تقيتيتوم  ميتيتع الصيتيتوات وتصيتيت يذها عيتيتا ال تيتيتاه ، ويفأيتيت ا تيتيتتا عملييتيتة  ،التأ ولو ييتا آلييتيتة التصيتيتو ت عليتيتى تليتيتب الفأيتيتار
التطيتيتو ر حيتيتىت ا يتيترو  ععفأيتيتار جيعداعييتيتة، وعيتيت لب تسيتيتم  تأ ولو ييتيتا العصيتيتف اليتيت يف  ايلأيتيتمو  عاحلصيتيتوف عليتيتى أكيتيتا 

فطيت  عيتن لألفأار سن خ ف سكاركة ب ة ا ااا يف وقيتت واحيتد،  جيةراامن عدد سن الفأار عسرعة أكا، كما تط
 2.س اقكات أكثر تركي  سع سكاركة أكا

اف حليتيتل سكيتيتأ ت العميتيتل يفيتيت  وسيتيتيلة لتسيتيتعيل واد يتيتد اا يتيترااات اليتيت   سيتيتتخدسها خبيتيتري اجمليتيت :تحليددل السدديناريو
اليت  قيتام هبيتا خبيتري  ،فة مبراقبة وستاععة خطيتوات احليتل، ويف يف ا السياا  قوم سه دج املعر الغري ا يألية والكبأ يفيألية

سيتيتيتيتن عيتيتيتيتدد سأتذييتيتيتيتا عتسيتيتيتيتعيل س حظاتيتيتيتيتأ ومجيتيتيتيتع أكيتيتيتيتا  ،اجمليتيتيتيتاف س يتيتيتيت  حلظيتيتيتيتة اسيتيتيتيتتقبالأ للمكيتيتيتيتألة جيىل حلظيتيتيتيتة جيييتيتيتيتاد احليتيتيتيتل
بعض للأكيتف عيتن املعرفيتة ابويفر يتة املطلوعيتة حليتل املكيتألة، أس أد دور سه يتدج عاملعلوسات ورع  املعلوسات ععطها 

وعلييتيتأ . وتركييتيت  اينتبيتيتا  عليتيتى خوارزسييتيتات عميتيتل خبيتيتري اجمليتيتاف ،عليتيتى امل حظيتيتة ال كييتيتة واملكيتيتايفدا العلمييتيتة املعرفيتيتة  قتصيتيتر
سيتن خيت ف رسيتا والييتل  ،اليل السيتي ار و  عيتد تق ييتة يفاسيتة يف اسيتتقطاي املعرفيتة الطيتم ية  بيتري اجمليتاف  أن القوف أد

والب سن خ ف دراسة حالة كيتل سكيتألة  ،واملتبعة حلل املكأ ت ابويفر ة للمؤسسة ،مةاا رااات امل هعية امل ظ  
 .على حدا ويفر ة 

 تمييت  الذيترد يف حياتيتأ العاسيتة وامليتد ر يف حياتيتأ اادار يتة ععسيتلوي سعيتريف خيتاص، فهيتو  3:أساليب اإلدراك المعرفدي. 3
اد يتيتيتد املكيتيتيتألة، مجيتيتيتع ) مييتيتيتة مبراحلهيتيتيتا املتعيتيتيتدداجيسيتيتيتا أد  ييتيتيتل جيىل السيتيتيتلوي الرطيتيتيتيد القيتيتيتاها عليتيتيتى امل طيتيتيتة والطر قيتيتيتة العل

، أو  يل جيىل السلوي احلدس  القاها عليتى ا يتاا ال اتييتة والتقيتد ر (البيانات، واع عداهل ك اختيار البد ل الفطل
اليتيت ايت، وكميتيتا أطيتيترنا سيتيتاعقا يف ع صيتيتر ااعيتيتداك عليتيتى املسيتيتتويل الذيتيتردس أد العقيتيتل البكيتيترس  تأيتيتود سيتيتن  يتيتانبني ابانيتيتن 

يف حيتيتني ابانيتيتن ال سيتيتر  ثيتيتل ابانيتيتن الرطيتيتيد وسركيتيت  امل طيتيتة والتذاصيتيتيل  ،اليتيت س  عيتيتد سركيتيت  للوظيتيتاهف ا  قيتيتةال يتيتن 
                                                           

1
 .22-25.ص.سر ع ساعة، صإدارة المعرفة المفاهي  النظ  والتقنيات، سعد غالن  اسني، .  

 .910.ص( 9012العلمية لل كر والتوز ع،  دار اليازورس: عماد)، إدارة المعرفة في إطار نظ  ذكا  األعمال عبد الرزاا ال اصر، عاسر.  2
 .26 -51.ص.، سر ع ساعة، صإدارة المعرفةجنا عبود جنا، .  3
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والتخطيتيتي ، وسيتيتع أد احلاليتيتة املثالييتيتة يفيتيت  احلاليتيتة اليتيت   تحقيتيتة فيهيتيتا التيتيتوازد عيتيتني ابيتيتانبني جيي أد امليتيتد ر يف حياتيتيتأ اادار يتيتة 
ليتو؟ أو ...سع البي ة املتغريا سن خ ف ايعتميتاد عليتى أسيت لة سيتااا والتعاسل  ااعداك غلن عليأ امليل جيىل جيحدامها، جيسا 

 .الرطد وامل طة واحلالة القاهمة وعالتاا  عمل على واع اليفداف اوددا ك توفري املوارد سن أ ل اجنازيفا
كميتا السلوي احلدس   يل جيىل ايعتماد على القواعيتد التعر بييتة وحيتس العميتاف،   أد   جيىل ويف ا هدر ااطارا

 أيتيتن أد ن حيتيت  أد احليتيتدج اليتيت س  تأيتيتود عيتيتا خاات يتيتا املمتيتيتدا طيتيتواف حيات يتيتا  تيتيتداخل سيتيتع ال وعيتيت  وعادات يتيتا ا اصيتيتة 
وطر قت ا ال اتية، و س د جيىل سعرفت ا الطم ية والأاس ة وحيتىت اجملهوليتة، اليت   عميتل عليتى تطو ريفيتا أو اعتأاريفيتا، ليت ا سيتن 

 . مأالصعن تعل  
يتيت وتعليتيتيا  والتذسيتيتريعليتيتى املعلوسيتيتات الأثيتيتريا والع قيتيتات امل طقييتيتة القاعليتيتة للعيتيتر     السيتيتلوي الرطيتيتيديف حيتيتني  رك 

اآلخر ن علييتأ، و عميتل يفيت ا السيتلوي عليتى البيانيتات واملعلوسيتات واملعرفيتة الصيترحية القاعليتة للتحد يتد عالطر قيتة امل هعييتة 
 .وال قل والتعليا

يتالسلوي الرطيد  عمل على املعرفة الصرحية، و  أد    تط  ملا سبة ف و  قيتوم عليتى تأ ولو ييتا املعلوسيتات اليت  ا 
املعرفيتيتة جيىل قاعيتيتدا أو سسيتيتتودك عيانيتيتات، ويفدفيتيتأ ال هيتيتاه  يفيتيتو عر ييتيتات اليتيت كاا الصيتيت اع ، يف حيتيتني السيتيتلوي احلدسيتيت  
 عمل على املعرفة الطم ية و قوم على ا اا ال اتية ور  يتة املؤسسيتة كأيتاهن حيت ، وعلييتأ  أيتن القيتوف أد احليتدج يفيتو 

 .د يفو الكثر س همة للمعرفة الصرحيةيلعمية عاملعرفة الطم ية، يف حني السلوي الرطاحلس الداخل  ا
سأميتيتيت د لبعطيتيتيتهما جيي أهنميتيتيتا  السيتيتيتلوي احلدسيتيتيت  والسيتيتيتلوي الرطيتيتيتيد،عليتيتيتى اليتيتيترغا سيتيتيتن التبيتيتيتا ن الواايتيتيت  عيتيتيتني 
واملؤسسيتيتة ال ا حيتيتة يفيتيت  اليتيت  تيتيتدرك  ،وجيبيتيتا أ طيتيتا عاملعرفيتيتة الطيتيتم ية فقيتيت  اليتيتبعض، فاملؤسسيتيتة ي تعميتيتل عاملعرفيتيتة الصيتيترحية

 ييتيتيتيتيتدا أد سعرفتهيتيتيتيتيتيتا الطيتيتيتيتيتيتم ية تثيتيتيتيتيتيتل القسيتيتيتيتيتيتا الكيتيتيتيتيتيتا سيتيتيتيتيتن سعرفتهيتيتيتيتيتيتا، وسيتيتيتيتيتيتع اليتيتيتيتيتيتب ي تو يتيتيتيتيتيتد يف وةاهقهيتيتيتيتيتيتا أو يف قواعيتيتيتيتيتيتد 
أس تتوا يتيتيتد يف )ا اصيتيتيتة يف حيتيتيتل املكيتيتيتأ ت  يف خااههيتيتيتا وتذيتيتيتاع هتا وأسيتيتيتاليبها، وجيبيتيتيتا تو يتيتيتد وسسيتيتيتتودعات عياناهتيتيتيتا

 .(لأ ها ي  ستطيعود ااع غ ع ها أو تذسرييفا تذسريا وااحا ع  غمو حدج الفراد ال  ن  ستبصرود هبا، و 
ع يتيتدسا تعميتيتل املؤسسيتيتة عاملعرفيتيتة الصيتيترحية اليتيت  تتلأهيتيتا فهيتيت ا  عيتيت  أهنيتيتا تعميتيتل عيتيتاب ا الصيتيتغر سيتيتن  :فجددوات المعرفددة. 2

وسيتن ك اقييتة القيمة ل عاه ها يف السوا  جينكاا، وع دسا تعمل املؤسسة سن أ ل (الصرحية+الطم ية) سعرفتها الألية
سييتيت ا ت افسيتيتية، فهيتيت  عيتيت لب تعميتيتل مبعرفيتيتة أكيتيتا لأيتيتن تبقيتيتى أقيتيتل سيتيتن سعرفتهيتيتا الألييتيتة، ويف كلتيتيتا احليتيتالتني يف يتيتاك فعيتيتوات 

 .فعوا املعرفة الصرحية والطم ية، وفعوا العمل: سعرفية ال   أن جيمجا ا يف فعوتني أساسيتني
يفيت  أقيتل  ،جيد املعرفيتة الصيترحية واجملسيتدا يف جي يترااات وقواعيتد وأنظميتة املؤسسيتة :يةفجوة المعرفة الصريحة والضدمن

وفيترا العميتل واليت اكرا الت ظيمييتة يف املؤسسيتة، و أيتن تثييتل اليتب  بيتل  ،عأثري عما يفيتو ستيتاال سيتن سعرفيتة ليتديل الفيتراد
 1(.املعرفة الصرحية) أأكا عأثري ملا  ظهر س ( املعرفة الطم ية والأاس ة)  ليد املعرفة ال س سا يتذ  س أ

العميتيتيتل أد الذيتيتيترد أو املؤسسيتيتيتة  عميتيتيت د عقيتيتيتدر سيتيتيتن املعرفيتيتيتة أقيتيتيتل مليتيتيتا  -تعيتيتيت  فعيتيتيتوا املعرفيتيتيتة :العمدددل -فجدددوة المعرفدددة
دارا املعرفيتة لا اعيتة يفيت   الذعيتوا يف جي ( Pefeffer and Sotton) عرفيتاد، ولقيتد أدخيتل كيت  سيتن عذيذيتر وسيتوتود 

                                                           
1
. Nicholas Bahra, Competitive knowledge Management, First Published, (Palgrave, 2001), P.100. 
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وقيتيتد و يتيتدا أد يفيتيت   1مليتيتااا املؤسسيتيتة ي اقيتيتة أكثيتيتر جياا كانيتيتت تتليتيتب سعلوسيتيتات وخيتيتاات كثيتيتريا  يتيتدا؟ : التسيتيتا ف عيتيتن
 2:الذعوا تع  سكألة اات ععد ن

وكيتيتيت ا عيتيتيتدم  ،البعيتيتيتد الوف  تمثيتيتيتل يف ايتيتيتعف الأذيتيتيتااا يف جيدارا املعرفيتيتيتة اليتيتيت  ي تسيتيتيتتطيع أد اقيتيتيتة تقاسيتيتيتا املعرفيتيتيتة -
مبأيتيتيتاد توا يتيتيتد املعرفيتيتيتة، حيتيتيتىت  يتيتيتتا نقيتيتيتل املعرفيتيتيتة سيتيتيتن اليتيتيت  ن  تلأوهنيتيتيتا جيىل اليتيتيت  ن ي اسيتيتيتت ك خيتيتيتراه  للمعرفيتيتيتة اليتيتيت  تتعليتيتيتة 

 وك ا اعف احلوار عني العاسلني؛ ، تلأوهنا يف املؤسسة
يف تطبية املعرفة، ويف ا  ع  أد ع قيتة جيدارا املعرفيتة عالقسيتام الخيتريل ي  بعد الثا   تمثل يف اعف الأذاااال -

 ،خيتاات واملعرفيتة، سيتا يعيتل جيدارا املعرفيتة تعميتل يف  هيتة واادارات الخيتريل يف  هيتة أخيتريلتتسا عالتقاسيتا املتبيتادف لل
 : أن جير اك ظهور يف   الذعوات جيىل.ا   عأس سلبا على تطبية املعرفة يف املؤسسةمل  
 أسباب متعلقة بالم سسة ذاتها: 
الطيتيتأاف الت ظيمييتيتة اليتيت  تسيتيتاعد عليتيتى نقيتيتل املعرفيتيتة وتباد يتيتا، كيتيتالت ظيا الكيتيتبأ ، الذيتيترا امليتيتدارا ااتييتيتيتا،  نقيتيتص - 

 ، عاااافة جيىل نقص ا اا يف جيدارا املعرفة؛مجاعات املمارسة
 نقص احلواف  سن أ ل استخدام املعرفة واعتأاريفا وتقامسها يف املؤسسة؛ -
جيىل العميتيتل كعقسيتيتام ووحيتيتدات ست افسيتيتة وي اليتيت س  يتيتدفع عاملؤسسيتيتة  ،وظيذ القبلييتيتة ال امجيتيتة عيتيتن تقسيتيتيا العميتيتل اليتيت -

 .تعمل كذر ة واحد
يف جييازيفاو أن  :أسباب متعلقة باألفراد: 
ا اا ال اتييتة، فيتالذرد حبا يتة جيىل خيتاات يف جيدارا ااتيتأ خاصيتة فيميتا  تعليتة عطيترا اسيتتغ ف املعرفيتة ال اتييتة  نقص -

 يف ااكرهتا وحدسها وسهارهتا ال يف ية؛
  . رود أد تقاسا املعرفة  ع  فقداد ط ا سن القوا والمهية الفراد الدوافع الطيقة، لأود ععض -

 يتريل املختصيتود يف  يتاف املعرفيتة أد العيتامل الييتوم أصيتب   تعاسيتل سيتع سيتا  طليتة  :اإلبدداعالعمل المعرفي والقدرة علأ .2
جيىل حيتد عاتيتت  ،والبيانات سواديفا الولييتة والعقيتل البكيترس أداهتيتا ،عليأ عص اعة املعرفة، حبيص تأود الفأار س تعاهتا

واليتب ععيتدسا اكتسيتبت املعرفيتة  .ا تماع  سعاصيتر -أحد املأونات الساسية لأل نظام اقتصادس تكأل فيأ املعرفة
لتها سن وسيلة تسايفا يف حسن ايستخدام والتعاسل سع السلع وا يتدسات، جيىل سيتلعة يف حيتد خصاهص  د دا حو  

 3.ااهتا  ا زعاه ها وقيمتها ايقتصاد ة والتعار ة و ا أسواا خاصة هبا
، اليتيتيتيت  ن أصيتيتيتيتبحا وعميتيتيتيتاف املعرفيتيتيتيتةولقيتيتيتيتد رافيتيتيتيتة التطيتيتيتيتور يف صيتيتيتيت اعة املعرفيتيتيتيتة عيتيتيتيتروز سصيتيتيتيتطلحني مهيتيتيتيتا العميتيتيتيتل املعيتيتيتيتريف 

الكيتيتأل  سيتيتتخدساد للديليتيتة عليتيتى املهيتيتن والوظيتيتاهف والفيتيتراد ايتيتمن اقتصيتيتاد املعرفيتيتة، يف الواقيتيتع  كيتيتأل العميتيتل املعيتيتريف 
ال يتيتوك املأيتيتافو واملعيتيتادف سيتيتن حييتيتص القيميتيتة والمهييتيتة يف القيتيترد احليتيتادس والعكيتيتر ن، وجياا   ويفيتيتو ،الراقيتيت  للعميتيتل اانسيتيتا 

                                                           
1
. Cliff figallo Nancy Rihne, Building the knowledge Management  network best practices, tools, and 

techniques for putting  conversation to work, Willy technology publishing, 2002,  p.296. 
2
 . Karl Wiig, People focused knowledge Management, ELSIVIE, P.298. 

3
 .Peter.F. Druker, “Knowledge worke and knowledge Society the Social transformations of this century”, 1994, 

P.7 http://www.ksg.harvard.edu 

http://www.ksg.harvard.edu/
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جينتا ييتة العميتل املعيتريف يفيت   فيتإد   ،البد  تكأل املعييتار الكثيتر أمهييتة يف القيترد املاايت  - كانت جينتا ية العمل املادس
يفو أوف سن طو ر سذهوم جينتا ية املعرفيتة عقوليتأ ( J.Kessels)الكثر أمهية يف الذما القادسة، و عد  وز ف كيسلس 

 1:أد جينتا ية املعرفة تستل م
 ؛(تأو ن املعرفة) وسعابة املعلوسات اات الع قة ععمل املؤسسة اد د -
 تطو ر القدرات ابد دا على أساج يف   املعلوسات واملعرفة؛ -
 .تطبية يف   القدرات يف القيام ععمليات التحسني وااعداك يف العمليات وامل تعات وا دسات -

 ليتة قيتيتويل  ،ميتاف املعرفيتةالفأيتار واملعلوسيتات عيتيتني ع  سيتعى العميتل املعيتريف جيىل كيتيتل سيتا سيتن طيتعنأ اليتيتمو   لتبيتادف
فطيتيت  عيتيتن تكيتيتعيعها  ،ف سعهيتيتا تيتيتوافر ليتيتد ها ايسيتيتتعداد لقبيتيتوف الفأيتيتار ابد يتيتدا سيتيتن اآلخيتيتر ن والتأي يتيت ،عاسليتيتة سدرعيتيتة

ا    يتد سيتن طاقيتاهتا املعرفييتة، كميتا مل   ،وت ظيمها عا ر  ة سكمكة عني عماف املعرفة ،على اكتساي املعرفة اات القيمة
أد العميتيتل املعيتيتريف  عتميتيتد عليتيتى صيتيتيغة عميتيتل الذر يتيتة والت ظيتيتيا املصيتيتذويف، ليتيت ا  قيتيتاف أد العميتيتل املعيتيتريف يفيتيتو أقيتيتل العميتيتاف 

 .ت ظيما عال سبة حلركية وع قات أفراد  سقارنة عالعماف التقليد ة
عسيتيتد اليتيتب و عتيتيتا العميتيتل املعيتيتريف مبثاعيتيتة كييتيتاد اايت  تحيتيترك عت يتيتاغا وت سيتيتية اايت لصيتيتاحل العاسيتيتل واملؤسسيتيتة، و ت

اليت  تيت    يتؤيا العميتاف القيتوا والسيتلطة ال زسيتة لعما يتا، وتتعسيتد يفيت   ا اصيتية يف  ،عدر ة كبريا يف فأرا التمأني
 .عاعتباريفا رك ني أساسيني يف عملية ص ع القرار ،طبيعة التعاسل عني عماف املعرفة وستخ س القرار

فهيتو  سيتعى داهميتا يسيتتأماف اليت قص  ،الرصيد املعيتريفعاسل املعرفة دورا وااحا يف استخدام واستثمار   لعن
واقييتيتة جيايتيتافة عليتيتى امليتيتماكا س يتيتأ، وعلييتيتأ  أيتيتن القيتيتوف أد عاسيتيتل املعرفيتيتة  سيتيتعى كذيتيترد سبيتيتدك  ليتيتة قيميتيتة سعرفييتيتة سطيتيتافة 

وتباد يتيتا وتطو ريفيتيتا وتطبيقهيتيتا يف صيتيتيغة  ، د يتيتدا، أو جيدارهتيتيتا ععسيتيتلوي سسيتيتتحدذ سيتيتن خيتيت ف تولييتيتد الفأيتيتار ا  قيتيتة
 .أو استخداسات  د دا للم تعات وا دسات املو ودا ،دا أو خدسات  د داس تعات  د 

ع اا على سا سبة  أن القوف أد ااعداك والعمل املعيتريف  أميت د ععطيتهما اليتبعض، ومهيتا يف تذاعيتل سسيتتمر، 
 لو  د د سن أفأيتار وسعيتارف سبتأيترا، يف حيتني  كيتأ  فااعداك  كأل خاصية أساسية لس عمل سعريف  غ  أ مبا يف

  2.وحيو ا عاها  غا تها اوددا ،العمل املعريف الوعاا ال س  ستوعن نتاه  ااعداك واعتأارات عماف املعرفة
 :حلزونية املعرفة: ثانيا

حيتيتوف الكيتيتركات ا  قيتيتة للمعرفيتيتة، كييتيتف تعميتيتل املؤسسيتيتات  6776لقيتيتد ككيتيتذت الدراسيتيتة الراهيتيتدا ل وناكيتيتا عيتيتام 
وهسيتيتيتيتيديفا عسيتيتيتيترعة يف تأ ولو ييتيتيتا وس تعيتيتيتيتات  د يتيتيتدا، واليتيتيتيتب عاعتبيتيتيتيتار  ،ابد يتيتيتداالياعانييتيتيتة ال ا حيتيتيتيتة يف جيييتيتيتاد املعرفيتيتيتيتة 

ؤسسات عملها الساسيت   تمثيتل يف ااعيتداك املسيتتمر، و يتريل نوناكيتا املؤسسيتات ا  قيتة ساملؤسسات ا  قة للمعرفة 
د  عميتيتيتل وليتيتيتيس  يتيتيترد آليتيتيتة ملعابيتيتيتة البيانيتيتيتات، وعالتيتيتيتاا عملييتيتيتة خليتيتيتة املعرفيتيتيتة يفيتيتيت  سهميتيتيتة كيتيتيتل فيتيتيتر  ،للمعرفيتيتيتة كأيتيتيتاهن حيتيتيت 

                                                           
1
 .B.Gravey ;B.Williamson, Beyond knowledge Management (Harlow : Pretice Hall,2002) P.47. 

 مجلة تنمية، " تمع املعرفة وتعةري  يف العمل العريف، حبص سيدا  يف القطاك املصريف" غساد العمرس؛ ع ك السأارنة؛ أد ن  وسف ا كاي،.  2
 .121.ص( 9002 اسعة املوصل، : عغداد) ،21، اجمللد 22، العدد الرافديت
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مبثاعيتة طر قيتة حييتيتاا العيتاسلني فيهيتا، عأيتس ال ظيترا التا لور يتة اليت  ت ظيتر للمؤسسيتيتة  وجينكيتا يفاعاملؤسسيتة، مبيتا يعيتل املعرفيتة 
 1(.الصرحية) وأد املعرفة املذيدا يف  املعرفة الرمسية ال ظاسية ،ععهنا آلة ملعابة املعلوسات

رفة الطيتم ية والصيترحية، لأيتود املعرفيتة الطيتم ية تعيتد تسعى املؤسسات يف  اف عملها لتحقية التذاعل عني املع
أصل ظهيتور املعرفيتة الصيترحية، كميتا أد نكيتر املعرفيتة الصيترحية داخيتل املؤسسيتة  يتؤدس جيىل ت قيحهيتا ونقيتديفا وتصيتحيحها، 

اا القييتام ععملييتات الت قيتي  للمعرفيتة اليت  نكيتعت يف ر وج الفيتراد  يتر   ،لتصب  عدوريفا أص  للمعرفة الطيتم ية ابد يتدا
يفيت ا ،   SECIعيتيتم الباحيتص نوناكيتا بوا يتا  يت ا التذاعيتل أمسيتا  حبل ونييتة املعرفيتة واملعيتروف اختصيتارا وقيتد قيتد   2.الصيترحية

اليت  تتكيتأل  ،الخري ال س  قوم على فأرا  ويفر ة سذاديفا و ود حركة حل ونييتة تذاعلييتة للمعرفيتة الصيترحية والطيتم ية
سن اويت املعرفة الصرحية والطم ية وتذاع ت الفراد وابماعيتات سيتع يفيت   البيتاين املعرفييتة، ترافقهيتا أرعيتع عملييتات 

اليتيتيتيتيتيت س  ثيتيتيتيتيتيتل اختصيتيتيتيتيتيتارا  SECIوقيتيتيتيتيتيتد ظهيتيتيتيتيتيتر بيتيتيتيتيتيتوا  . او لييتيتيتيتيتيتة للمعرفيتيتيتيتيتيتة تقيتيتيتيتيتيتود جيىل تكيتيتيتيتيتيتأيل سعرفيتيتيتيتيتيتة ت ظيمييتيتيتيتيتيتة  د يتيتيتيتيتيتدا
، 6776س    Socialization, Externalization, Combination, Internalizationللمصطلحات 

 :، و أن تواي  الب سن خ ف الكأل أدنا ليمثل جيطارا سبتأرا لذها حركيات تكأيل املعرفة يف املؤسسة
 دورة إبداع المعرفة :(1 -2) رت  الشكل

              
 Expliciti)املعرفة الصرحية، (tacite knowledge)املعرفة الطم ية  (o)، املؤسسة (i)الفراد ، (g) موعات

knowledge)  
ع ااط ك عليأ سن خ ف املوقع  212.ص" جيدارا املعرفة املذهوم واملداخل ال ظر ة"حسن العلوا ،  :المصدر

http.//www.unpan1.un.org. 
 د يتيتدا  وايتيت  الكيتيتأل أرععيتيتة أبيتيتاين رهيسيتيتية لتحيتيتويت املعرفيتيتة الطيتيتم ية والصيتيترحية اليتيت  تقيتيتود جيىل تأيتيتو ن سعرفيتيتة 

 :يف  كاآليت

                                                           
 .290.، سر ع ساعة، صإدارة اابتكارجنا عبود جنا، .  1
العدد  في مجلة علوم ااتتصاد والتسيير والتجارة،، "تذاعل املعرفة الصرحية واملعرفة الطم ية داخل املؤسسة ودور  يف جينكاا القيمة"حبا  ة حممد، .  2
 .21.ص(  9015، 2 اسعة اب اهر : اب اهر) ، 20
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جيىل سعرفيتة ايتم ية  د يتدا، ( الباط ة) تتمثل يف   العملية يف او ل املعرفة الطم ية: (Socialization) التنشئة.1
 أيتيتن اكتسيتيتاي  كميتيتا1.اوحييتيتدذ اليتيتب سيتيتن خيتيت ف التذاعيتيتل عيتيتني الفيتيتراد سيتيتواا يف سأيتيتاد العميتيتل أو سيتيتن خيتيت ف اليتيتتعل  

، واليتيتب سيتيتن خيتيت ف امل حظيتيتة ،املعرفيتيتة الطيتيتم ية وفقيتيتا  يتيت   العملييتيتة عطر قيتيتة سباطيتيترا سيتيتن اآلخيتيتر ن دود اسيتيتتخدام اللغيتيتة
ا يتيتاا والتعرعيتيتة  ة التيتيتدر ن العمليتيت  عليتيتى أداا الوظيذيتيتة املبيتيتدأ ااتيتيتأ، وتعيتيتد  طب يتيتاواكيتيتاا واملمارسيتيتة، ويف سيتيتياا العميتيتاف    
جيا عيتيتدود و يتيتود طيتيتأل سيتيتن أطيتيتأاف ا يتيتاا املكيتيتمكة  صيتيتب  سيتيتن الصيتيتعن  2.م يةسذتيتيتاال أساسيتيت  يكتسيتيتاي املعرفيتيتة الطيتيت

 3.على الذرد أد  تخيل نذسأ ملارسا لعملية تذأري فرد آخر
على تكيتعيع عملييتة الت كيت ة، سيتن خيت ف القييتام  Hondaتعمل العد د سن املؤسسات وس ها الياعانية ككركة 
يل يفيتيت   ابلسيتيتات سكيتار ع البحيتيتص والتطيتيتو ر، وغالبيتيتا سيتا هيتيتر  لسيتات العصيتيتف اليتيت يف  حليتل املكيتيتأ ت اليتيت  توا ههيتيتا 

وسرحييتيتة، لتكيتيتعيع املكيتيتاركني عليتيتى ااعيتيتداك وسكيتيتاركة املعرفيتيتة فطيتيت  عيتيتن ع يتيتاا الثقيتيتة عيتيتني أعطيتيتاا فر يتيتة  يف عي يتيتة غيتيتري رمسييتيتة
ل عملييتيتيتيتيتة الت كيتيتيتيتيت ة التيتيتيتيتيتدر ن، الت يتيتيتيتيتاوي اليتيتيتيتيتوظيذ  عيتيتيتيتيتني اادارات اللقيتيتيتيتيتااات وسيتيتيتيتيتن عيتيتيتيتيتني اآللييتيتيتيتيتات اليتيتيتيتيت  تسيتيتيتيتيته   .العميتيتيتيتيتل
آلييتيتات ماعيتيتات الدور يتيتة، العصيتيتف اليتيت يف  لتبيتيتادف الفأيتيتار، عملييتيتات ايسيتيتتقباف للميتيتوظذني ابيتيتدد، وتيتيتتلخص واي ت

 :عملية الت ك ة سن خ ف
 ؛(العاسلود قد ي حيددود املكألة عدقة جياا كانت يف   الخريا سعقدا)كألة احلقيقة التعرف على امل -
أ ت، وسن التأ ولو يا الداعمة لعملية الت ك ة طرال الفأار سن خ ف اختاا أكثر سن سدخل حلل املك -

 4.عاااافة جيىل العصف ال يف  ايلأمو  ،جند املؤترات الذيد و ة والسمعية، الدعا ايلأمو  جملتمعات املمارسة
تتطيتيتمن يفيتيت   العملييتيتة او يتيتل املعرفيتيتة الطيتيتم ية جيىل سعرفيتيتة صيتيترحية  :(Externalization) التجسدديد أو اإليددراج. 2

ويفيتيت ا  عيتيت  أد يفيتيت   العملييتيتة تعميتيتل عليتيتى   5.تبيتيتادف املعرفيتيتة عيتيتني الفيتيتراد هيتيتاطيتيتأل سذيتيتايفيا أو فرايتيتيات، و  يتيتت  ع عليتيتى 
ليسيتيتت عالعملييتيتة اليسيتيتريا  اترمجيتيتة املعرفيتيتة الطيتيتم ية جيىل أطيتيتأاف صيتيترحية  سيتيتهل عليتيتى عقييتيتة اجملموعيتيتات اسيتيتتيعاهبا، جيي أهنيتيت

لأيتيتود املعرفيتيتة الطيتيتم ية  صيتيتعن جي طيتيتاحها يف الغاليتيتن، وعالتيتيتاا  أيتيتن القيتيتوف أد التعسيتيتيد  طيتيتمن تبيتيتادف املعيتيتارف عيتيتني 
الفراد يف املؤسسة، ويفو سا حيصل ع دسا  قوم الفراد عالتعبري عن املعرفة الطيتم ية وترمجتهيتا جيىل أطيتأاف قاعليتة للذهيتا 

املذيتيتيتايفيا  ،سيتيتيتتخدام أسيتيتيتالين التعبيتيتيتري اليتيتيت  تسيتيتيتاعد الفيتيتيتراد عليتيتيتى اليتيتيتب سثيتيتيتل الألميتيتيتاتسيتيتيتن خيتيتيت ف ا سيتيتيتن قبيتيتيتل اآلخيتيتيتر ن
سيتيتن أ يتيتل صيتياغة وتكيتيتأيل خمتليتيتف املذيتيتايفيا واد يتيتد  ،والقصيتص، ويفيتيت  عيتيت لب تسيتيتم  مبيتيترور املعرفيتة الطيتيتم ية املأتسيتيتبة

وةيتاهق  كييتف ويف ا سا أطار جيلييتأ كرسلليت  سيتلطاد ع يتد حد ثيتأ عيتن طيتر    6.امل هعيات وع اا حمتويل املعارف الظايفرا

                                                           
1
 .Jean-claude Tarondeau, Le Management des savoirs (Paris :PUF,2002) P.38. 

2
 .Gilles Balmisse, Gestion des connaissances outils et applications du knowledge management 

(Paris :Vuibert,2005) P.21. 
 .191.ص( 9005سرك  ا اات امله ية لادارا، : القايفرا) اإلدارة بالمعرفة، تغيير ماا يمكت تغييرهتوفية عبد الرمحاد، . 3
 .910-902.ص.ص سر ع ساعة،،إدارة المعرفة في إطار نظ  ذكا  األعمالعاسر عبد الرزاا ال اصر، . 4

5
.Gilles Balmisse. Op.cit, p.21.  

6
 .Rivard Luicie ; Roy Marie- Ghristine, Gestion stratégique des connaissances (Canada : Les presses de 

l’université LAVAL , 2005) P.18. 
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املعرفة الطم ية ال   تلأها  راحوا القلن، قد تيتت عر تهيتا يف اانسيتاد اآلا اليت س أصيتب  قيتادرا عليتى اليتب سيتا دام 
 1. راال القلن  تحأا فيأ

تعيتيتيتد عملييتيتيتة التعسيتيتيتيد يفيتيتيت  سرحليتيتيتة سأمليتيتيتة انكيتيتيتاا املعرفيتيتيتة يف سرحليتيتيتة الت كيتيتيت ة، وفيهيتيتيتا  صيتيتيتب  الذيتيتيترد  يتيتيت ا سيتيتيتن 
أسيتيتا فيميتيتا ييتيتص آلييتيتات التعسيتيتيد فتتطيتيتمن  .ب  ستأاسليتيتة سيتيتع أغيتيترا  وأفأيتيتار ابماعيتيتةابماعيتيتة وأغراايتيتأ وأفأيتيتار  تصيتيت

تطيتيتيتو ر ال ميتيتيتاا  وصيتيتيتياغة أفطيتيتيتل املمارسيتيتيتات واليتيتيتدروج املتعلميتيتيتة، وتسيتيتيتهل التأ ولو ييتيتيتا عملييتيتيتة التعسيتيتيتيد سيتيتيتن خيتيتيت ف 
واليت  تتطليتن خيتاا  ،ال  ت طوس على تأاسل املعرفة يف نظا املعلوسات حلل املكأ ت غري املهيأليتة ،يف دسة املعرفة

 2.عكر ة
يفيتيتو العملييتيتة اليتيت   يتيتتا سيتيتن خ  يتيتا او يتيتل املعرفيتيتة الصيتيترحية جيىل سعرفيتيتة : (Combination) التجميددع أو التددرابط. 3

سيتيتن أ يتيتل  ،صيتيترحية  د يتيتدا، حييتيتص  يتيتتا تركييتيتن أ يتيت اا ستعيتيتددا سيتيتن املعرفيتيتة الصيتيترحية سيتيتن عيانيتيتات وسعلوسيتيتات أو كلتيهميتيتا
ميتيتث  املؤسسيتيتة اليتيت  تسيتيتتخدم املعلوسيتيتات اليتيت  ف 3،اسيتيتت ك امل  يتيتد سيتيتن اجملموعيتيتات املعقيتيتدا ابد يتيتدا سيتيتن املعرفيتيتة الصيتيترحية

وتتطليتن عملييتيتة 4.لتأتكيتيتف سيتا  بيتاك وسيتا ي  بيتاك واليتب لتولييتيتد أسيتالين عييتع  د يتدا ،اصيتل عليهيتا سيتن نظيتام التوز يتع
دود أد  سيتيتبقها أنكيتيتطة   د يتيتداصيتيترحية أيتيتار سعرفيتيتة تجيا ي  أيتيتن اع ،عملييتيتات ايف ييتيتة جيدراكييتيتة سسيتيتبقة التعمييتيتع و يتيتود

تتعلة عذها املعرفة الصرحية احلالية، واستيعاي سعانيها وفها سطاسي ها أة اا ملارسة العمل سن قبل أصحاي املعرفيتة، 
فيتيتيتيتة يف سيتيتيتيتن خيتيتيتيت ف ااايتيتيتيتافات املعرفييتيتيتيتة القي ميتيتيتيتة لصيتيتيتيتحاي املعر  ،لييتيتيتيتتا ععيتيتيتيتد اليتيتيتيتب او لهيتيتيتيتا جيىل سعرفيتيتيتيتة سأتوعيتيتيتيتة  د يتيتيتيتدا

 :خ ف عملية الرع   تا ايعتماد على العمليات الث ةة التالية 5.املؤسسة
 رع  وتأاسل املعرفة الصرحية عاملعرفة املتاحة سن داخل وخار  املؤسسة؛ -
اي تماعيتيتات، ) سيتيتن خيتيت ف اسيتيتتخدام أسيتيتالين ال كيتيتر ،نكيتيتر املعرفيتيتة الصيتيترحية ابد يتيتدا عيتيتني العيتيتاسلني يف املؤسسيتيتة -

 ؛(العرو 
 .وع لب تصب  قاعلة ل ستخدام( ا ط ، التقار ر، عيانات السوا) املعرفة الصرحية ابد دا عالوةاهة رع  -

جيىل سعيتارف ( الصرحية) رف الظايفراوتع  يف   العملية او ل املعا: (Internalization) أو اإلديال الت ويت.2
 Learning) اليتتعلا عيتن طر يتة العميتلام ية، و كمل اليتب اكتسيتاي املعرفيتة عيتن طر يتة العميتل أو سيتا  طليتة علييتأ 

by doing).6  عااايتيتافة جيىل التيتيتدر ن أة يتيتاا العميتيتل، كميتيتا  أتسيتيتن الفيتيتراد املعرفيتيتة الطيتيتم ية يف املواقيتيتف ايفماايتيتية

                                                           
1
 .16.ص( 9002اليفلية، : عماد) مديل تطبيقي،: إدارة المعرفة ،سلطاد كرسلل ، ترمجة عتصرف حعازس يفيثا عل .  

 .915.عاسر عبد الرزاا ال اصر، سر ع ساعة، ص.  2
: الر ا ) المعرفة النظ  والعمليات،إدارة جيرسا عيسرا؛ فرناند   را يف ساعريواف، ترمجة حممد طحاتأ ويفن، سرا عة عبد اوسن عن فاحل اللحيد، .  3

 .22.ص( 9015سعهد اادارا العاسة، 
 .22.ص( 9002اليفلية، : عماد) مديل نظري: إدارة المعرفةحعازس يفيثا عل ، .  4
 .21.سعد غالن  اسني، سر ع ساعة، ص.  5

6
.Francoise Rossin(avec la collaboration de Sandrine Leriche)  Transfert des savoirs stratégie, moyens 

d’action solution adaptées votre organisation( Paris : La Voisier,2008) P.51.
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سيتيتيتيتن خيتيتيتيت ف قيتيتيتيترااا الأتيتيتيتيتن أو قصيتيتيتيتص اآلخيتيتيتيتر ن، أو عطر قيتيتيتيتة سباطيتيتيتيترا سيتيتيتيتن خيتيتيتيت ف اواكيتيتيتيتاا أو  ،عطر قيتيتيتيتة غيتيتيتيتري سباطيتيتيتيترا
 .التعاري
الياعانييتيتيتة وقيتيتيتدرهتا عليتيتيتى ايسيتيتيتتعاعة للتغيتيتيتريات الطارهيتيتيتة، والتلبييتيتيتة السيتيتيتر عة لطلبيتيتيتات   عيتيتيتود سيتيتيتر جنيتيتيتاال املؤسسيتيتيتاتو 

زعاه ها وتطو ر س تعاهتا، جيىل قدرا يف   املؤسسات على توليد املعرفيتة ابد يتدا، سيتن خيت ف القييتام مبختليتف العملييتات 
ي أداا ملعابيتيتيتة املعلوسيتيتيتات امليتيتيت كورا آنذيتيتيتا، عأيتيتيتس تقالييتيتيتد اادارات الغرعييتيتيتة اليتيتيت  كانيتيتيتت تيتيتيتريل أد املؤسسيتيتيتات سيتيتيتا يفيتيتيت  جي

 1.واملعارف املذيدا والرمسية فق 
 :مفهوم با وإبداع املعرفة: ثالثا

 The concept of" وال  تعلة سواوعها مبذهوم عا N.konoكونو  قام نوناكا عدراسة سكتمكة سع ناعور

Ba " يتيتدا  ويفيتيت ا الذطيتيتاا  أيتيتن أد  أيتيتود ساد يتيتاسيتيتن خ  يتيتا أد املعرفيتيتة قر  يتيتة الذطيتيتاا املتقاسيتيتا سيتيتن الع قيتيتات، واليتيت  أك 
خيتاات، أفأيتار، )أو عقليا ( فيد و ة عن ععد عر د الأمو ، سؤترات) افمااياأو ( املأتن أو نطاا أعماف س تكر)

 2(.سعتقدات سكمكة
 يفيتو التميييت  عيتني املعرفيتة واملعلوسيتات، فاملعرفيتة حسيتن نوناكيتا ،سذهيتوم عيتا سيتأ نوناكيتا سيتن خيت فقد   أيفا ط ا جيد  

ي تو يتيتيتد جيي يف فطيتيتيتاا ستقاسيتيتيتا، فهيتيتيت  نيتيتيتوك سيتيتيتن ايرتقيتيتيتاا عاملعلوسيتيتيتات لتأيتيتيتود سعرفيتيتيتة ع يتيتيتد ارتباطهيتيتيتا عذطيتيتيتاا ع قيتيتيتات 
 تطيتيتيت  سيتيتيتن خيتيتيت ف يفيتيتيت    .وتذاعيتيتيتل ستقاسيتيتيتا، وجياا نقليتيتيتت املعرفيتيتيتة خيتيتيتار  فطيتيتيتاهها املتقاسيتيتيتا فإهنيتيتيتا تما يتيتيتع جيىل سعلوسيتيتيتات

اجمليتيتاف احلييتيتوس مبثاعيتيتة   توليتيتد وت ميتيتو ايتيتم أ، جيا  عيتيتد الر  يتيتة أد سذهيتيتوم عيتيتا يفيتيتو اجمليتيتاف احلييتيتوس انكيتيتاا املعرفيتيتة الطيتيتم ية اليتيت
احلاايتيتيت ة التذاعلييتيتيتة لت كيتيتيت تها وجيدخا يتيتيتا يف الفيتيتيتراد، وسيتيتيتن ك املسيتيتيتاعدا يف عملييتيتيتة ااخيتيتيترا  ورعطهيتيتيتا عابماعيتيتيتة واملؤسسيتيتيتة  

  SECI.3ويف ا سا  أن تذسري  سن خ ف بوا   ،كمعرفة صرحية
وجيبيتا يفيت  حصيتيلة عملييتة  ،عملية جينكاا املعرفيتة ي اصيتل عصيتورا تلقاهييتة ويف يف ا السياا هدر ااطارا جيىل أد

تطيتيتيتيتن املعرفيتيتيتيتة ا اليتيتيتيت ايت وابميتيتيتيتاع ، ليتيتيتيت ا يعيتيتيتيتد سيتيتيتيتن تيتيتيتيتوفري عي يتيتيتيتة افأر يتيتيتيتة ا تماعييتيتيتيتة تسيتيتيتيتتدع  وظيتيتيتيتاهف اادراك واليتيتيتيتتعل  
بيتيتاين سيتيتيتن وهيتيتدر ااطيتيتارا جيىل أد يف يتيتيتاك عيتيتدا أ. الت ظيمييتيتة، واليتيت  تعيتيتيتد طيتيترطا أساسيتيتيا لتأيتيتيتو ن واعتأيتيتار سعرفيتيتة  د يتيتيتدا

 :الذطااات ا اصة عتأو ن املعرفة تتمثل يف
 عد يف ا الذطاا ايترور ا  ليتة املعيتارف ابد يتدا سيتن خيت ف عملييتة الت كيت ة :  Orginating Ba فضا  المعرفة.1

، كميتيتا تتطليتيتن اري املكيتيتمكة سذتيتيتاال أساسيتيت  لتحو يتيتل ونقيتيتل املعرفيتيتة الطيتيتم يةعييتيتة، واليتيت   عيتيتد فيهيتيتا احليتيتوار والتعيتيتاي تما
ل اللقيتيتاا املباطيتيتر عيتيتني الفيتيتراد وو يتيتود ةقافيتيتة ت ظيمييتيتة، فخليتيتة س يتيتا  س اسيتيتن للحيتيتوار املعيتيتريف  قيتيتوم عي يتيتة ساد يتيتة تسيتيته  تيتيتوفر 

 4.على توفر قيا اياعية حمذ ا لتحويت املعرفة
                                                           

1
  .Kurt Schneider, Experience and knowledge management in software engineering 

(Germany :Springer,2009) p.33.  
: اب اهر) 19 ، العدداإلنسانيةمجلة العلوم " سصدر لتحقية املي ا الت افسية يف ظل اوي  ايقتصادس ابد د: ، اادارا الذعالة للمعرفةفر د كورتل.  2

 .911.ص( 9001 اسعة حممد خيطر عبسأرا، 
3
 .209. جنا عبود جنا، جيدارا املعرفة، سر ع ساعة، ص.  

4
. Nonaka.I.Kujiro& Kanno Noboru," The concept of Ba building a foundation for knowledge ceation " 

California Management, Review , Spring, vol 40, n03,1998 p.46.  
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يفيتيت ا الذطيتيتاا يفيتيتو أكثيتيتر تعقييتيتدا وانتظاسيتيتا سيتيتن الذطيتيتاا الوف، جيا  يتيتتا سيتيتن :  Interacting Ba فضددا  المعرفددة. 2
 توىل ت ذييت  املكيتروعات عاملؤسسيتة، وسيتن  ،اختيار الفراد سن أصحاي املعرفة لتكأيل فر ة عمل خ ف يف ا الذطاا

و لعيتن احليتوار دورا كبيتريا يف يفيت ا اجمليتاف، حييتص  يتتا  ،خ ف يف ا الذطاا  تا او ل املعرفيتة الطيتم ية جيىل سعرفيتة صيترحية
وسيتن ك ز يتادا قيتدرهتا عليتى  ،راد أفطيتل، وع لب تصب  قيتدرات الفيتارات جيىل سذايفيا وسصطلحات سكمكةاو ل امله
 .ااعداك

رفيتيتة الصيتيتيترحية جيىل سعرفيتيتة ايتيتيتم ية، اليتيتيت س  يتيتتا سيتيتن خ ليتيتيتأ او يتيتل املعيفيتيتيت ا الذطيتيتاا : Exercising فضددا  المعرفددة. 3
الب سن خ ف املمارسة املبتأرا والداا الذعاف، عاااافة جيىل عملية التعلا املستمر يف سييتداد العميتل سيتواا عصيتورا و 

غيتيتري سباطيتيترا، كميتيتا  يتيتتا اليتيتب سيتيتن خيتيت ف التعرعيتيتة وفهيتيتا احلقيتيتاهة ابد يتيتدا ال اععيتيتة سيتيتن أبيتيتاين املعرفيتيتة الظيتيتايفرا، سباطيتيترا أو 
وعيت لب  ،و عد تعاسل فرا العمل سع ععطيتها اليتبعض داخيتل املؤسسيتة أو خار هيتا سيتببا يفاسيتا يف تطيتور الذطيتاا املعيتريف

 1.ت داد قدرا أعطاا الذر ة على ااعداك
حييتيتص ( اينمنيتيتت والكيتيتبأات املرتبطيتيتة هبيتيتا) تعليتيتة يفيتيت ا الذطيتيتاا عالعيتيتامل ايفماايتيت  : Cyber Ba فضددا  المعرفددة. 2

ا  يتيتؤدس جيىل تولييتيتد سعرفيتيتة مل يتيت ،ها تأ ولو ييتيتا الوسيتيتاين الرقمييتيتة املتعيتيتددادعم   يتيتتا تبيتيتادف املعرفيتيتة الصيتيترحية عصيتيتورا رقمييتيتة تيتيت
 .صرحية  د دا

السيتيتاعقة اليتيت كر، واليتيت  تسيتيتاعد عليتيتى خليتيتة  ويف كيتيتل الحيتيتواف تقيتيتع عليتيتى عيتيتاتة اادارا سهميتيتة تكيتيتأيل الذطيتيتااات
وعيتيت لب جنيتيتد املؤسسيتيتات الياعانييتيتة . املعرفيتيتة يف املؤسسيتيتة ويفيتيت ا العميتيتل  تطليتيتن  هيتيتود ت ظيمييتيتة  بيتيتارا ودعميتيتا سيتيتن القييتيتادا

وجيياد حلوف للمكأ ت ال  توا هها واسني تولييتد الفأيتار ااعداعييتة جيىل  ،ع د سوا هتها سكألة وسطة ااعداك
عوصيتذها الع صيتر ابيتويفرس يف عملييتة خليتة  ،واليت  أطليتة عليهيتا نوناكيتا غيت ارا املعلوسيتات ،را املتعدداايعتماد على الذ

 2.ااعداك
 دور عمليات إدارة املعرفة في تعزيز القدرات إلابداعية :املطلب الثاني

و ظهر الب التيتعةري عليتى الععيتاد  املؤسسة وفاعلية أنكطتها، رفة دورا يفاسا يف التعةري على أدااتلعن جيدارا املع
لعملييتيتيتات جيدارا  جيا  أيتيتيتن.داا العيتيتيتام للمؤسسيتيتيتة كأيتيتيتلال وعالتيتيتيتاا( امل تعيتيتيتات) الفيتيتيتراد، العملييتيتيتات، املخر يتيتيتات: التالييتيتيتة

 :عطر قتني أساسيتني مهاعلى املؤسسات  املعرفة  أد تؤةر
عمليات جيدارا املعرفيتة عليتى خليتة املعرفيتة، ويفيت ا  عميتل عليتى اسيتني أداا املؤسسيتة عليتى سسيتتويل الععيتاد  تساعد -

 الساعقة؛
 .تعمل عمليات جيدارا املعرفة على جيحداذ اسي ات سباطرا على تلب الععاد -

 :ول ا سوف نقوم سن خ ف يف ا املطلن عتسلي  الطوا على نقطتني أساسيتني مها
 الت ظيمية ادارا املعرفة على الععاد السالذة ال كر؛التعةريات  -

                                                           
 .102.سعد غالن  اسني، سر ع ساعة، ص.  1
 .202.جنا عبود جنا، جيدارا املعرفة، ص.  2
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 .عمليات جيدارا املعرفة وااعداك -
:التأثيرات التنظيمية لدارة املعرفة: أوال

1 
 :تؤةر جيدارا املعرفة على املوظذني سن خ ف :(الموظفيت) أثر إدارة المعرفة علأ األفراد .1

سيتيتيد التيتيت و ت مبيتيتا يف اليتيتب التع ،جيدارا املعرفيتيتة اليتيتتعلا الذيتيتردس عطيتيترا خمتلذيتيتةز تعيتيت    :التدديثير علددأ تعلدد  المددوظفيت .1.1
،  قيتوم أعطيتاا الذر يتة عتوةييتة سيتن سكيتروك سيتا تقر يتر حيتوف اليتدروج املسيتتذادا جيعيتداد والتذاعل اي تماع ، فميتث  ع يتد

د ابيتيتدد سيتيتن احلصيتيتوف عليتيتى املعرفيتيتة يف املكيتيتروك، وعيتيت لب  يتيتتمأن املوظذيتيتو  املعرفيتيتة الطيتيتم ية اليتيت  اكتسيتيتبويفا أة يتيتاا عملهيتيتا
اليتيتيت  اكتسيتيتيتبها الذر يتيتيتة السيتيتيتاعة سيتيتيتن خيتيتيت ف اسيتيتيتتخدام التقر يتيتيتر، وسيتيتيتن ك  أتسيتيتيتن املوظذيتيتيتود ابيتيتيتدد سعرفيتيتيتة ايتيتيتم ية عيتيتيتا 

يف حيتني  سيتاعد التذاعيتل اي تميتاع  عليتى اكتسيتاي  ،(سيتن قبيتل أعطيتاا الذر يتة قرااا التقر يتر الصيتر   املعيتد  ) الت و ت
  دةات غري الرمسية، أو سن خ ف مجاعات املمارسة؛املعرفة سن خ ف احلوار واوا

ا سيتيتن ععطيتيتها جياا كانيتيتت جيدارا املعرفيتيتة تكيتيتعع العيتيتاسلني عليتيتى اليتيتتعل   :التدديثير علددأ تدددرة العددامليت علددأ التكيددف .2.1
سيتيتن خيتيت ف املعرفيتيتة اليتيت   ،اليتيتب سيتيتيمأ ها سيتيتن حيتيتل املكيتيتأ ت اليتيت  توا ههيتيتا املؤسسيتيتة اليتيتبعض عصيتيتذة سسيتيتتمرا، فيتيتإد  

اكتسيتيتبويفا، كميتيتا أد جيدراك الفأيتيتار ابد يتيتدا وايطيتيتماك يف امل اقكيتيتات احليتيترا هعلهيتيتا أكثيتيتر اسيتيتتعاعة للتغيتيتريات وتقيتيتب  
 .للتغيري، وع لب  تلب العاسلود القدرا على التأيف سع عي ة العمل

ي ات على العملييتات الت ظيمييتة كالتسيتو ة، تعمل جيدارا املعرفة على جيدخاف اس :أثر إدارة المعرفة علأ العمليات .2
الذعالييتة، الأذيتااا، : اانتا ، و أن هميع أةار جيدارا املعرفة على العملييتات سيتن خيت ف ةيت ذ أععيتاد رهيسيتيةو التص يع 

ايعتأيتيتيتار، حييتيتيتص اسيتيتيتن جيدارا املعرفيتيتيتة ابوانيتيتيتن املرتبطيتيتيتة عالعملييتيتيتات الت ظيمييتيتيتة سيتيتيتن خيتيتيت ف عيتيتيتدا وسيتيتيتاهل، مبيتيتيتا يف اليتيتيتب 
عرفيتة وأفطيتل الفأيتار سيتن عمليت  املكيتاركة والت كيت ة اي تماعييتة، وتيتوفري احلليتوف العملييتة للمكيتأ ت اليت  استخرا  امل

ات جيدارا املعرفيتيتة عليتيتى ري توا يتيتأ املؤسسيتيتة سيتيتن خيتيت ف التو ييتيتأ واليتيتروتني، وفيميتيتا  ليتيت  سيتيتوف  يتيتتا طيتيترال طيتيترال سبسيتيت  لتيتيتعة
 .الععاد السالذة ال كر

وأخيت  أفطيتل القيترارات املمأ يتة،  ،عالذعالييتة أداا العملييتات الكثيتر س هميتة قصيتد  :التيثير علأ فعالية العمليات .1.2
وتسيتيتيتاعد جيدارا املعرفيتيتيتة عليتيتيتى اليتيتيتب سيتيتيتن خيتيتيت ف اختييتيتيتار وت ذييتيتيت  القيتيتيترارات الكثيتيتيتر ت اسيتيتيتبا سيتيتيتع عملهيتيتيتا، لد جيدارا املعرفيتيتيتة 

سيتيتيتن  ، وسيتيتيتن ك احليتيتيتد  الذعاليتيتيتة تسيتيتيتاعد العيتيتيتاسلني يف اختييتيتيتار املعلوسيتيتيتات القي ميتيتيتة والطيتيتيترور ة يف سراقبيتيتيتة الحيتيتيتداذ ا ار ييتيتيتة
ا  عيتيت  التقلييتيتل سيتيتن تعيتيتد ل ا طيتيت ، يف املقاعيتيتل جنيتيتد أنيتيتأ جياا كانيتيتت جيدارا مل يتيت ،املذا يتيتآت اليتيت  قيتيتد توا يتيتأ قيتيتادا املؤسسيتيتة

املعرفيتيتة ايتيتعيذة فإهنيتيتا تيتيتؤدس جيىل حيتيتدوذ أخطيتيتاا و أيتيتود خطيتيتر تأيتيترار أخطيتيتاا املاايتيت  عالييتيتا، يفيتيت ا فطيتيت  عيتيتن ارتذيتيتاك 
 .سعدف دوراد املوظذني ا ااا

يتيت :ثير علددأ كفددا ة العمليددةالتددي .2.2 ن جيدارا املعرفيتيتة املؤسسيتيتة لتأيتيتود أكثيتيتر جينتا ييتيتة وكذيتيتااا، فعليتيتى سيتيتبيل املثيتيتاف ي تأ 
سيتيتن تطبييتيتة طيتيتبأات تقاسيتيتا املعرفيتيتة، مليتيتا أتيتيتاال  يتيتا القيتيتدرا عليتيتى نكيتيتر املعرفيتيتة عسيتيترعة  Toyotaاحلصيتيتر تأ يتيتت سؤسسيتيتة 

                                                           
 .192-116.ص.، سر ع ساعة، صوالعمليات النظ  المعرفة إدارةجيرسا عيسرا؛ فرناند   را يف ساعريواف، .  1
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أساسية تتعلة ع كر املعرفة واليتب سيتن خيت ف داخل طبأة اانتا ، سع العلا أهنا قد قاست مبعابة ة ذ سعط ت 
 :اعتأار وساهل هتدف جيىل

تكعيع العطاا على سكاركة املعرفة سع س ع تسرهبا للم افسني؛ 
ه ن الع اصر الدخيلة ال  تسعى للحصوف على املعرفة سن دود سساعدا اآلخر ن على التعلا؛ 
ختذيض ال ذقات ا اصة عإنتا  الباين املختلذة سن املعرفة القي مة . 
هبيتيتدف جينتيتيتا  حليتيتوف  ،تعتميتيتد املؤسسيتيتات عليتيتى عملييتيتة سكيتيتاركة املعرفيتيتة :أثددر إدارة المعرفددة علددأ إبددداع العمليددة .3.2

سبتأرا للمكأ ت وتطو ر عمليات ت ظيمية أكثر جيعداعا، حيص تسايفا جيدارا املعرفيتة سيتن خيت ف  لسيتات العصيتف 
ااعداعية، كما ي  ذوت ا يف يفيت ا السيتياا ااطيتارا جيىل سذهيتوم عيتا اليت س  عيتد سذهيتوم او صيتلة، ال يف  يف تع    العملية 

 .جينتا  املعرفة يةول ا  تعني توافر قاعدا ليت عا لدعا عمل
البكيتيتيتر ة واميتيتيتيص يف الع قيتيتيتات عيتيتيتني ت افسيتيتيتية امليتيتيتوارد عيتيتيتن جيدارا القيميتيتيتة و  Carneiroكميتيتيتا أفصيتيتيتحت دراسيتيتيتة 

م  موعة سن ايعتبارات فيما يص كيذييتة تيتعةري يفيت   الع قيتات، جيا قدم ااعداك وجيدارا املعرفة، وقد قد  املؤسسات وتَ 
عتباريفيتيتا سصيتيتدرا رهيسيتيتيا يف اختيتيتاا القيتيترارات وصيتيتياغة ايسيتيتماتيعيات البد ليتيتة،  عيتيتد جيدارا املعرفيتيتة أداا جيسيتيتماتيعية قيميتيتة عا

وعالتاا ين أد تأود جيدارا املعرفة قادرا على مجع  هود ااعداك وتطو ر املعرفيتة، وقيتد أايتاف أد ااعيتداك  أيتن أد 
عليتى اادارا أد تيتدفع  بغيت   أود وظيذة ادارا املعرفة خاصيتة جياا كانيتت املعرفيتة ستعلقيتة عيترأج امليتاف الذأيترس، ع يتديفا  

 1.ص اك املعرفة ل  ادا سستو اهتا املعرفية
 : ظهر أةر جيدارا املعرفة على املخر ات سن خ ف: (المنتجات) تيثير إدارة المعرفة علأ المخرجات .3

قيمة تأ ن جيدارا املعرفة املؤسسة سن تقدمي س تعات  د دا أو حمس ة اات  :يل  منتجات ذات تيمة مضافة .1.3
سطافة أكا سقارنة مب تعاهتا الساعقة، جيا تسم  جيدارا املعرفة سن خ ف جيعداك العملية للمؤسسة سن تقدمي س تعات 
 د دا ستمي ا عن امل تعات الخريل سواا سن حيص طرال حلوف ملعابة املكأ ت يف أداا امل تعات أو طرا 

 . د دا يف ايستخدام
تساعد جيدارا املعرفة خاصة املؤسسات ايستكار ة  :نتجات المستندة إلأ المعرفةتيثير إدارة المعرفة علأ الم .2.3

للوصوف عسرعة جيىل أفطل املعارف املتاحة ود ها، وعالتاا  أن القوف أد جيدارا  ،وال  تعمل يف  اف الا يات
 .لطماد البقاا يف ظل حمي  طد د التغري سسعلة أساسية املعرفة تعد  

 
 
 
 
 

                                                           
1
 .Alberto Carneiro, « How does knowledge management influence innovation and competitiveness” Journal of 

knowledge management, Vol 4, NO.2,(UK: MCP, 2000),P.87.  
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 :عالقة عمليات إدارة املعرفة بالبداع:ثانيا

 1:  ظر للمعرفة سن خ ف و ه  نظر خمتلذتني مها على ال حو التاا
طيتواف الوقيتت، وطيتألت ليت لب  حسن أصحاي يف   الو هة املعرفيتة سو يتودا يف امليتورد البكيترس :المعرفة غاية -

مليتيتا ييتيترس للمعرفيتيتة  ، كميتيتا   ظيتيتر أصيتيتحاي يفيتيت   الو هيتيتةلقيتيتيانظيتيتا سعرفيتيتة سعقيتيتدا  رسييتيتة البيانيتيتات واملعلوسيتيتات وا يتيتاات وا
مهيتيتا يف املدرسيتيتة، أسيتيتا فيميتيتا ييتيتص ا يتيتاات فتعاسليتيتت سيتيتع قواعيتيتد البيانيتيتات وتغييتيتري وسكيتيتاركة ع تعل   ،سيتيتن عملييتيتة جي صيتيتاف

 .ا على املد ر فها كل البونظا املعلوسات اادار ة وال ظا ا بريا ودعا القرارات، ويفو سا حيت  
ويفيت   جيياديفيتا وتراكمهيتا، أيتن  رك ت الو هة الثانية على أد املعرفة عملية  ا كي ونيتة اقتصيتاد ة :المعرفة عملية -

سيتيتا مل  يتيتتا اسيتيتتخداسها يف سعيتيتاد سهميتيتة يجنيتيتاز أيفيتيتداف املؤسسيتيتة سيتيتن خيتيت ف تع  يتيت  العملييتيتة  ،ليسيتيتت غا يتيتة يف حيتيتد ااهتيتيتا
 .العاسلني عدي سن ااعداعات الذرد ةسن خ ف مجاعات  ،(حل ونية املعرفة) اي تماعية املتعلقة عإعداك املعرفة

تولييتد، ختيت  ن : تاطيتيا سيتع و هيتة ال ظيتر الثانييتة سيتيتا المكييت  عليتى العملييتات ابويفر يتة ادارا املعرفيتة واملتمثليتة يف
 .توز ع وتطبية املعرفة، وأةر كل عملية سن العمليات الساعقة على ااعداك

انتكيتار  يت ي سثييتل  يتا، و ر يتع اليتب لسيترعةاملعرفة داخل املؤسسات مبعيتد ت ا د اييفتمام عتوليد  :توليد المعرفة.1
املعتمد جيىل حد كبري عليتى املعرفيتة، ليت ا تعيتد املعرفيتة والقيتدرا عليتى تولييتديفا  ،املعرفة يف السواا ال  حيتدم فيها الت افس

 2.سن أكثر املصادر أمهية يف اقية أداا ستمي  وسستدام للمؤسسات
تعتيتيتا عملييتيتة تكيتيتخيص املعرفيتيتة سيتيتن السيتيتور املهميتيتة يف أس عرنيتيتاس  ادارا املعرفيتيتة، جيا تعيتيتد عملييتيتة  :تشددخيص المعرفددة -

 ويفر يتيتة رهيسيتيتية، تسيتيتايفا عكيتيتأل كبيتيتري يف جيطيتيت ا واد يتيتد طيتيتأل العملييتيتات الخيتيتريل وعمقهيتيتا، واليتيتب را يتيتع لل ظيتيتام 
. ت وعيتراس  العملييتاتاليت س  تطليتن أوي وقبيتل كيتل طيت ا عملييتة تكيتخيص املعرفيتة لوايتع سياسيتا ،املعريف يف املؤسسة

فمن خ ف عملية التكخيص  تا اد د الذعوا املعرفية، وال  تثيتل سيتا يفيتو سو يتود سيتن سعرفيتة فعيت ، سقاعيتل سيتا ييتن 
على املؤسسة سعرفتأ، كما  تا خ ف يف   ا طوا اد د الطخاص احلاسلني للمعرفة، واد يتد أسيتاكن توا يتد املعرفيتة 

 3.يف قواعد املعرفة وسستودعاهتا
جيىل املعرفة عوصذأ أهنا ليست غاسطة حبد ااهتا، عل جيد الغاسض فيها  تمثل يف الدور ( Alvesson)ار أط

والب سن  ،د ل ا املعرفة امل همة لواع احللوف امل اسبة للمكأ تال س تؤد أ يف املؤسسة، فعملية التكخيص اد  
 4.خ ف استخدام آليات ايكتكاف والبحص

                                                           
( 9012 اسعة ابلذة، : اب اهر) 11 ، العدد2، اجمللد مجلة دراسات وأبحاا "ع اا امل ظمة املتعلمةدار ة يف دور القيادا اا" صاس سقيم ،.  1
 .121.ص
: اب اهر)1 ، العددفي المجلة الجزاذرية للتنمية ااتتصادية، "أةر جيدارا املعرفة على الداا يف املؤسسة ايقتصاد ة" حممد زرقود؛ احلا  عراعة، .  2

 .195.ص(9015 سرعاال عورقلة، اسعة قاصدس 
 .92.حممد رطدس سلطا ، سر ع ساعة، ص.  3
 .61.ص( 9002 دار ك وز املعرفة،: عماد)، والمعلومات حديثة في إدارة المعرفة اتجاهاتمجاف  وسف عد ر، .  4
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كيذييتة تكيتخيص سعرفتهيتا : املؤسسة توا يتأ ايتد ني أساسيتيني يف تكيتخيص املعرفيتة مهيتاملا سبة  أن القوف أد 
واليتيت  تيتيت    يتيتا قيميتيتة سطيتيتافة وسييتيت ا  ،الداخلييتيتة سيتيتن  هيتيتة، واحلصيتيتوف عليتيتى املعرفيتيتة املطلوعيتيتة حليتيتل املكيتيتاكل اليتيت  توا ههيتيتا

والتذأيتيتري ااعيتيتداع   و يتيتتا أسيتيتر املعرفيتيتة املطلوعيتيتة عطيتيتر قتني، جيسيتيتا سيتيتن خيتيت ف البحيتيتص العلميتيت . ت افسيتيتية سيتيتن  هيتيتة أخيتيتريل
 1.والتعلا، أو سن خ ف استقطاي العقوف ا بريا املبدعة سن خار  املؤسسة

تعد املعرفة وجيدارا املعرفة وسيلة لتحقية أيفداف املؤسسة، و    الوسيتيلة أيفيتداف سعي يتة، 2:تحديد أهدات المعرفة -
عتميتيتيتيتد وعليتيتيتيتى ايتيتيتيتوا أيفيتيتيتيتداف املعرفيتيتيتيتة ت   وعيتيتيتدود يفيتيتيتيت   اليفيتيتيتيتداف تصيتيتيتيتب  جيدارا املعرفيتيتيتيتة تألذيتيتيتيتة وعملييتيتيتيتة ي  يتيتيتدويل س هيتيتيتيتا،

نيت كر س هيتا  ،السالين للعمليات املعرفية الخريل، ل ا ين على جيدارا املعرفة أد تعمل على تطيتو ر أيفيتداف واايتحة
 :على سبيل املثاف ي احلصر سا  ل 

اسني العمليات؛ 
 تسهيل ااعداك؛ 
التو أ حنو ال عود؛ 
 والت بؤتسهيل عمليات التخطي  واختاا القرارات. 
ععيتيتد عملييتيتة تكيتيتخيص املعرفيتيتة تيتيتعيت عملييتيتة تولييتيتد املعرفيتيتة، وجنيتيتد يف يتيتاك سصيتيتطلحات  :مضددموأ عمليددة توليددد المعرفددة -

استصيتاص املعرفيتة، اعتأيتيتار املعرفيتة، أسيتر املعرفيتة، اكتسيتاي املعرفيتيتة، : عد يتدا اسيتتعملت للديليتة عليتى يفيتيت   العملييتة س هيتا
 3: ل طراا املعرفة، و أن  تواي  يف   املصطلحات كما 

أس القدرا على الذها وايستعاي للمعرفة الظايفرا؛ :امتصاص المعرفة 
؛(املعرفة الطم ية)ملعرفة الأاس ة يف عقوف الفراد و قصد هبا احلصوف على ا :أسر المعرفة 
؛(غري سأتكذة وي سست سخة)تع  توليد سعرفة  د دا و  :ابتكار المعرفة 
سصادريفا املختلذةأس احلصوف عليها سن  :اكتساب المعرفة. 
أس احلصيتيتوف عليتيتى املعرفيتيتة و يتيتتا اليتيتب عيتيتن طر يتيتة الكيتيتراا املباطيتيتر أو عيتيتن طر يتيتة عقيتيتود ايسيتيتتخدام  : ددرا  المعرفددة

 والتوظيف؛
واقت اههيتا سيتن سصيتيتادريفا  ،مجييتع يفيت   املصيتطلحات تكيتري جيىل العملييتيتة اليت   يتتا سيتن خ  يتا احلصيتيتوف عليتى املعرفيتة

الداخلييتيتة سثيتيتل سسيتيتتودعات املعرفيتيتة، أو سيتيتن خيتيت ف املكيتيتاركة يف ا يتيتاات وامليتيتؤترات وال يتيتدوات، أو سيتيتن خيتيت ف  املختلذيتيتة
اخل، أو سن سصادريفا ا ار ييتة اليت  تتيتوىل جيدارا املعرفيتة احطيتاريفا عيتا احليتدود الت ظيمييتة ...البيانات املالية وايقتصاد ة

واملؤترات عن ععد، كميتا  أيتن أد اصيتل  ولو ية سثل النمنتأو املكاركة فيها، و ساعديفا يف الب التطورات التأ 

                                                           
 .192.أمحد عمر مهكرس، سر ع ساعة،ص.  1
 .26.حممد عواد ال  ادات، سر ع ساعة، ص. 2
رسالة سا ستري " عمليات جيدارا املعرفة وع قتها عتطو ر سستويل الداا سن و هة نظر جيسارا س طقة القصيا" عن عبد الع    الغ يا، جيعرايفياساس  عن . 3

 .91.ص( 9012 اسعة نا ف للعلوم الس ية، :  الر ا)وم اادار ة غري س كورا، يف العل
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املؤسسيتيتيتيتة عليتيتيتيتى املعرفيتيتيتيتة سيتيتيتيتن خيتيتيتيت ف القييتيتيتيتام عايسيتيتيتيتتخبارات التسيتيتيتيتو قية واليلهيتيتيتيتا، وسيتيتيتيتن الحبيتيتيتيتاذ الكاد ييتيتيتيتة، وا يتيتيتيتااا 
 1.ر ن والعاسلني ابدداكاملؤسسات، وسن املستعاياافة جيىل التعاود عني  ،املتخصصني يف الص اعة

وتطو ر الفأار واحللوف كقيا سطافة، والقيتدرا عليتى امليت   عيتني  ،عتوليد املعرفة القدرا على ااعداككما  قصد 
 .لتأو ن سعاد  د دا سن يف ا امل    ،املعرفة الصرحية والطم ية

 تطيتيت  سيتيتن يفيتيت ا التعر يتيتف أد اليتيتدس  عيتيتني املعرفيتيتة الظيتيتايفرا والطيتيتم ية،  يتيتؤدس جيىل تولييتيتد سعرفيتيتة  د يتيتدا عيتيتل  يتيتؤدس 
 :عداك، و أن تواي  الب سن خ ف الكأل املوااجيىل در ة اا

 معرفة جديدة إبداععملية  :(6 -2)الشكل رت  

 
 عداد الباحثةسن جي :المصدر

الكيتيتأل أد تولييتيتد املعرفيتيتة يفيتيتو عملييتيتة جيعيتيتداك سعرفيتيتة  د يتيتدا، و يتيتتا اليتيتب سيتيتن خيتيت ف سكيتيتاركة فيتيترا العميتيتل   وايتيت  
 سيتيتيتايفا يف جيييتيتيتاد احلليتيتيتوف ابد يتيتيتدا للمكيتيتيتأ ت عصيتيتيتورا  ،ومجاعيتيتيتات العميتيتيتل الداعميتيتيتة لتولييتيتيتد رأج سيتيتيتاف سعيتيتيتريف  د يتيتيتد

د املؤسسيتيتة عالقيتيتدرا عليتيتى التذيتيتيتوا وااجنيتيتاز، واقييتيتة سأانيتيتة سيتيتوقية عالييتيتة يف العد يتيتد سيتيتيتن اعتأار يتيتة وسسيتيتتمرا، كميتيتا  يتيت و  
اجمليتيتيتيتايت سثيتيتيتيتل ملارسيتيتيتيتة ااسيتيتيتيتماتيعية، فيتيتيتيتت  خطيتيتيتيتوين عميتيتيتيتل  د يتيتيتيتدا، تطيتيتيتيتو ر سهيتيتيتيتارات العيتيتيتيتاسلني وسسيتيتيتيتاعدا اادارا يف 

ز ايتيتيترورا فهيتيتيتا عيتيتيتعد املعرفيتيتيتة وااعيتيتيتداك عملييتيتيتة س دو يتيتيتة اات اهيتيتيتايفني، املوايفيتيتيتن وايحتذيتيتيتاال هبيتيتيتا، ويفيتيتيت ا سيتيتيتا  عيتيتيت   توظييتيتيتف 
 2.فاملعرفة سصدر لاعداك، وااعداك جياا سا اقة  صب  سصدرا ملعرفة  د دا

، أد  الفراد يفا اليت  ن  توليتود عملييتة تولييتد املعرفيتة( Nonaka & Tekeuchi) وقد أطار نوناكا وتاكوط  
يفيتيتيت ا سيتيتيتا  عيتيتيت  أد  املؤسسيتيتيتة ي تسيتيتيتطيع فعيتيتيتل اليتيتيتب عيتيتيتدود الفيتيتيتراد، وعلييتيتيتأ ييتيتيتن عليتيتيتى املؤسسيتيتيتة أد تيتيتيتدع ا واذ يتيتيت  كيتيتيتل 
النكطة املتعلقة عاكتساي املعرفة وتوز عها، والب سن خ ف تيتوفري البي يتة امل هميتة ليت لب، عطر قيتة أخيتريل  أيتن فهيتا 

عيتيتن  ،ليتيتديفا الفيتيتراد، وعلورهتيتيتا عليتيتى سسيتيتتويل ابماعيتيتة امل ظميتيتةعملييتيتة تولييتيتد املعرفيتيتة ععهنيتيتا عملييتيتة توسيتيتيع للمعرفيتيتة اليتيت   و 
 3.طر ة احلوار واوادةة والتكارك يف ا اا

يتيتيت السيتيتيتيااويف يفيتيتيت ا  سيتيتيتن خيتيتيت ف سيتيتيتا أمسييتيتيتا   ،اكيوطيتيتيت  عليتيتيتى أد تولييتيتيتد املعرفيتيتيتة  قيتيتيتود جيىل توسيتيتيتيعهاتد نوناكيتيتيتا و أك 
 :تني سن الد  اسيأيات مهاسن خ ف  موع، و تا الب (ع طرال يف ا الع صر سن قبل)املعرفة  حبل ونية

                                                           
( 9012اليتيتدار اب اهيتيتر لل كيتيتر والتوز يتيتع، : اب اهيتيتر)1، الطبعيتيتة المعلومددات فددي إدارة المعرفددة التنظيميددةأثددر اسددتخدام تكنولوجيددا مجانيتيتة ز يتيتاد اليتيت عن، . 1
 .25.ص
 اسعيتة : الردد) ، رسيتالة سا سيتتري غيتري س كيتورا"سيت الع قيتة عيتني ستطلبيتات جيدارا املعرفيتة وعملياهتيتا وأةريفيتا عليتى تييت  الداا املؤس"سيتوزاد صيتاحل دروزا، .  2

 .20.ص( 9002الكرا الوس  للدراسات العليا، 
  .921.ص(  اسعة الأوفة، : العراا) 1، العدد مجلة آداب الكوفة،"جيدارا املعرفة وأةريفا يف اقية ااعداك امل ظم "عباج س عل سكرف، .  3

•  معرفة ضمنية

•  معرفة صريحة
مبتكرة معرفة دمج إبداع مدخالت  مخرجات 
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او ل املعرفة الطم ية جيىل سعرفة صرحية؛ 
 او ل املعرفة سن املستويل الذردس جيىل املستويل ابماع. 

عيتل ايترورا اسيتتخدام يفيت    ،د توليد سعرفة اات  ودا عالية ليس يفدفا حبد ااتيتأأ نست ت سن العر  الساعة 
كيتيتيتيتاد ااعيتيتيتيتداك  ثيتيتيتيتل  هيتيتيتيتودا حثيثيتيتيتيتة تقيتيتيتيتوم هبيتيتيتيتا املؤسسيتيتيتيتة  ليتيتيتيتة جياا  املعرفيتيتيتيتة لل هيتيتيتيتو  عالقيتيتيتيتدرات ااعداعييتيتيتيتة للمؤسسيتيتيتيتة، و 

ا  عيتيت  و يتيتود س تعيتات وخيتيتدسات ترايتيت  ال عيتاهن، فيتيتإد ااعيتيتداك   طليتة سيتيتن قيتيتدرات جيعداعييتة فرد يتيتة وفرقييتيتة وسؤسسيتية، مل يتيت
رصيد سعريف ام  وصر   لديل العاسلني يف املؤسسة، وسع و ود رصيد سعيتريف حقيقيت  تسيتتطيع املؤسسيتة أد تيتدس  

 البي يتيتة امل اسيتيتبة ليتيت لب سيتيتن خيتيت ف فعيتيتاف يفيتيت   املعرفيتيتة يف  ميتيتل عملياهتيتيتا ااعداعييتيتة، وليتيت ا  تو يتيتن عليهيتيتا تيتيتوفريعكيتيتأل 
سيتع ايترورا اييفتميتام عيتاملورد البكيترس عاعتبيتار  رصيتيد سعيتريف  سيتاعد  ،عطاا الوع  املعريف أولو ة سيتن قبيتل اادارا العلييتاجي

  1.املؤسسة يف خلة س تعات وخدسات  د دا ترا  زعاه ها
توا أ خطيترا كبيتريا  ؤسساتمهية ال اكرا الت ظيمية، فامل أتكري عملية خ د املعرفة جيىل :تخزيت المعرفة واسترجاعها. 2

عيتاي  لهيتا الفيتراد اليت  ن  غيتادرود لسيتبن أو آلخيتر، وعليتى يفيت ا السيتاج  عيتد  نتيعة فقداهنا الأثري سيتن املعرفيتة اليت  حيم
اليت  تعتميتد و  ،رتذيتاك سعيتدف دوراد العميتلسات ال  تعيتا  سيتن جييسيما للمؤس ،خ د املعرفة وايحتذاال هبا سهما  دا

 2.عصذة العقود املؤقتة على التوظيف
أد عملية خ د املعرفة تعيتود جيىل اليت اكرا الت ظيمييتة، واليت  اتيتوس عليتى املعرفيتة املو يتودا يف  (Barnes)أوا   

خ نة يف قواعد البيانات االأمونييتة، واملعرفيتة اانسيتانية املخ نيتة أطأاف خمتلذة، مبا فيها الوةاهة املأتوعة واملعلوسات امل
يف ال ظا ا بريا، واملعرفة املو ودا يف اا رااات والعمليات الت ظيمييتة املوةقيتة، واملعرفيتة الطيتم ية املأتسيتبة سيتن الفيتراد 

رع  ابميتيتاع ، جيا تلعيتيتن وطيتيتبأات العميتيتل، وسيتيتع سيتيترور اليتيت سن تيتيتماكا املعرفيتيتة الت ظيمييتيتة و سيتيتاعد يف اليتيتب عر ييتيتات اليتيت
 يتيتيتتا حذيتيتيت  و 3.تأ ولو ييتيتيتا املعلوسيتيتيتات دورا حامسيتيتيتا يف توسيتيتيتيع اليتيتيت اكرا الت ظيمييتيتيتة واسيتيتيتم اك املعلوسيتيتيتات واملعرفيتيتيتة املخ نيتيتيتة

 4:املعرفة يف ة ةة أطأاف
سيتيتيتن خيتيت ف نظيتيتا احليتيتيتواف   ،يفيتيتا حذظيتيتيتة ا يتيتاات، وليتيت ا  تو يتيتيتن عليتيتى املؤسسيتيتة اوافظيتيتيتة عليتيتى خيتيتااهتا :األفددراد -
 للخاات جيىل الصذوف التالية يف السلا الوظيذ ؛ وجي رااات اينتقاف امل ظاتكعيع، وال

 يتيتيتيتتا حذيتيتيتيت  عليتيتيتيتى سسيتيتيتيتتوايفا الدوار املتأاسليتيتيتيتة لع اصيتيتيتيتر الذر يتيتيتيتة والتوةييتيتيتيتة امليتيتيتيت ظا يجنيتيتيتيتازات العميتيتيتيتل  :الجماعددددات -
 وخاات املؤسسة؛

                                                           
 اسعيتيتة البصيتيترا، : العيتراا) 1 العيتيتدد .5، اجملليتيتد مجلدة دراسددات إداريددة، "دور تولييتيتد املعرفيتيتة يف تع  يت  ااعيتيتداك الت ظيميتيت "، طيتايفر حمسيتيتن س صيتيتور الغيتالن.  1

 .125.ص( 9011
كلييتيتة العليتيتوم : عغيتيتداد) 20العيتيتدد  ، مجلددة كليددة بغددداد للعلددوم ااتتصددادية، "فيتيتة وأةريفيتيتا يف القيتيتدرات ااعداعييتيتةعملييتيتات جيدارا املعر "سيتيتاسرا أمحيتيتد عليتيت ،.  2

 .965.ص( 9019ايقتصاد ة، 
دور نظيتا املعلوسيتات يف ع يتاا القاعيتدا املعرفييتة للم ظميتات دراسيتة تطبيقييتة يف الب يتوك "نيتازم حمميتود سلأيتاوس؛ فيتا   مجعييتة ال عيتار؛ حسيتني أمحيتد القطيتا ، .  3

 .251.ص (9019العرعية للت مية اادار ة، س كورات امل ظمة : القايفرا)، في م تمر منظمات متميزة في بيئة متجددةالردنية، 
 .22.، سر ع ساعة، ص"جيدارا املعرفة سدخل لاعداك الت ظيم "هنلة عبد القادر يفاطا، .  4
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سيتيتيتاك ا اهيتيتيتل ملسيتيتيتاحات وايت ،الوسيتيتيتيلة الكيتيتيتاهعة يف حذيتيتيت  املعرفيتيتيتة واليتيتيتب را يتيتيتع لأذااهتيتيتيتا ودقتهيتيتيتا :الحواسددديب -
  .التخ  ن هبا

ويف يتيتاك وسيتيتيتاهل أخيتيتيتريل  يتيتيت د املعرفيتيتيتة كيتيتيتدليل املعرفيتيتيتة، وبيتيتيتوا  جيدارا الوةيتيتيتاهة الليتيتيت  ن  سيتيتيتتخدساد يف الوصيتيتيتوف جيىل 
املعرفة املخ نة، و عد  ويفر تطبيقات جيدارا املعرفة جيدارا وخت  ن واسم اك املعرفة، حيص  ثل ختيت  ن املعرفيتة  سيترا عيتني 

واسيتيتم اعها يف الوقيتيتت امل اسيتيتن وععسيتيتهل طر قيتيتة، لتطبيقهيتيتا يف حيتيتل املكيتيتأ ت واسيتيتتخداسها يف تغييتيتري التقيتيتاين املعرفيتيتة 
 :تتطلن عملية حذ  املعرفة توفر ة ذ خطوات رهيسية تتمثل يف 1.أو اسني العمليات

 مة وابد را عاحلذ ؛اينتقاا للمعرفة القي   -
 ا؛خت  ن املعرفة عن طر ة الرطذة والتوةية أو كتاعي -
 .اد ص ال اكرا سن وقت آلخر -

عملييتيتيتات تولييتيتيتد املعرفيتيتيتة، خت   هيتيتيتا واسيتيتيتم اعها  طيتيتيتمن اقييتيتيتة أيفيتيتيتا يفيتيتيتدف  بيتيتيتر  ع تيعيتيتيتة سذاديفيتيتيتا أديف الخيتيتيتري 
أمههيتيتا  ، واليتيت  سيتيتنادارا املعرفيتيتة، ويفيتيتو عملييتيتة توز يتيتع املعرفيتيتة وتقامسهيتيتا سيتيتن أ يتيتل تطبيقهيتيتا يف خمتليتيتف النكيتيتطة الطيتيترور ة

 .التعلا وااعداك
تكمل عملية توز ع املعرفة ك  سن تقاسيتا املعرفيتة ونكيتريفا ونقيتل املعرفيتة وتكيتاركها، جيا تعتيتا اتاحيتة  :المعرفةتوايع  .3

أو وايتيتيتيتعها يف جيطيتيتيتيتار نظيتيتيتيتا وجي يتيتيتيترااات تسيتيتيتيتم  عتوز عهيتيتيتيتا عليتيتيتيتى كافيتيتيتيتة املهتميتيتيتيتني هبيتيتيتيتا، أسيتيتيتيترا حيو يتيتيتيتا  ،املكيتيتيتيتاركة يف املعرفيتيتيتيتة
وتسيتت د  كيتل سيتن ليتأ ع قيتة هبيتا أو عيتعس  يت ا س هيتا،للمؤسسة ال  تتلب يف   املعرفة، حيص  ؤدس اليتب جيىل اسيتتذادا  
 2:عملية املكاركة يف املعرفة على ة ةة سصادر سهمة للمعرفة تتمثل يف

 على سستويل املؤسسة، املورد ن، ال عاهن؛ :داخل الص اعة -
 الكركات ايستكار ة، املعايفد البحثية وسراك  ايعتأار؛ -
وال كيتيتيتيترات ايلأمونييتيتيتيتة ( اانمنيتيتيتيتت واينمانيتيتيتيتت) طيتيتيتيتبأات احلاسيتيتيتيتويسيتيتيتيتؤترات، س كيتيتيتيتورات، : املصيتيتيتيتادر العاسيتيتيتيتة -

ل عملييتة نقيتل وسكيتاركة املعرفيتة يفيت   الخيتريا اليت  تسيته   ،و موعات ال قاش ال  تساعد على جينكاا مجاعات املمارسة
 .عني الطراف املكاركة فيها

عملييتيتيتة التوز يتيتيتع ويفيتيتيت  سسيتيتيتعلة جيد تيتيتيتوفري املعرفيتيتيتة امل اسيتيتيتبة للكيتيتيتخص امل اسيتيتيتن ويف الوقيتيتيتت امل اسيتيتيتن،  عيتيتيتد  يتيتيتويفر  
ليست سهلة جيا  عتمد جناحها جيىل حد كبري على الثقافة الت ظيمية الساهدا يف املؤسسة، فاملؤسسيتات القاهميتة جيدارهتيتا 

ل فيترا العميتيتل عليتى الرقاعيتة والسيتلطة، هيتيتد صيتعوعة يف عملييتة توز يتع املعرفيتيتة، لد السيتر وااطيتراف حييتد سيتيتن فيترص تكيتأ  
ويفيتيت  اعتبيتيتارات ايتيتيترور ة لتحو يتيتل املعرفيتيتة الذرد يتيتة جيىل سعرفيتيتة ت ظيمييتيتة، كميتيتا أد ا يأيتيتيتل وتذاعلهيتيتا سيتيتع ععطيتيتها اليتيتبعض، 

الت ظيم   لعن دورا يفاسيتا يف نقيتل املعرفيتة، فا يأيتل الت ظيميت  ا رسيت  اليت س  تسيتا ععيتدم املرونيتة، حييتد سيتن عملييتة نقيتل 
اصيتيتة عاملعرفيتيتة بطيتيتا غيتيتري رمسييتيتا املعرفيتيتة وتقامسهيتيتا والتكيتيتارك فيهيتيتا، عليتيتى العأيتيتس سيتيتن اليتيتب جياا اختيتيت ت ق يتيتوات التوز يتيتع ا 

                                                           
 .121.رحب  سصطذى علياد، سر ع ساعة، ص. 1
 .102.سعد غالن  اسني، جيدارا املعرفة، سر ع ساعة، ص.  2
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أساسأ الثقة والتعاود، سيتا نقل املعرفة عكأل أسرك وأكثيتر فعالييتة، و سيتاعد يف اليتب اسيتتخدام وسيتاه  تأ ولو ييتة 
 1. ستطورا

وهبيتيتيت ا الصيتيتيتدد و يتيتيتن الت و يتيتيتأ جيىل أد املعرفيتيتيتة الصيتيتيترحية  سيتيتيتهل تيتيتيتداو ا وتوز عهيتيتيتا سيتيتيتن خيتيتيت ف جيسيتيتيتتخدام الدوات 
عاتيتيتت تكيتيتأل التحيتيتدس الكيتيتا ادارا  ،عرفيتيتة الطيتيتم ية املو يتيتودا يف عقيتيتوف العيتيتاسلني وخيتيتااهتاالتأ ولو ييتيتة، يف حيتيتني امل

 2:لطماد تبادف املعرفة الطم ية ال  تعد أساج ااعداك ين توفر  موعة سن الكروينو . املعرفة
عالسيتاد ع يتد تقيتامسها طيتعور الفيتراد ) تكارك املعرفة الطم ية  أود أكثر جناحا ع دسا تسيتود الثقيتة عيتني الفيتراد -
 ، وال  ادذ سن خ ف احلوارات الكخصية ومجاعات املمارسة؛(املعارف
 .تبادف املعرفة الطم ية  أود أفطل يف الوااك غري الرمسية والكخصية - 

سيتيتن الواايتيت  أد عملييتيتة سكيتيتاركة املعرفيتيتة هتيتيتدف جيىل تطيتيتو ر القيتيتدرات الذأر يتيتة للميتيتوارد البكيتيتر ة، وتيتيتدعيا املخيتيت ود 
للمؤسسة سن خ ف نقل وتبادف املعرفة الطم ية والظايفرا، وادذ عملية نقل املعرفيتة جيسيتا سيتن خيت ف سكيتاركة  املعريف

املعرفة الظايفرا عني الفراد وابماعات واملؤسسات سن خ ف اسيتتخدام ايتصيتايت، أو سيتن خيت ف الت كيت ة اليت   يتتا 
عرفيتيتة ايتيتم ية  د يتيتدا،  وعلييتيتأ  أيتيتن القيتيتوف أد عملييتيتة سيتن خ  يتيتا سكيتيتاركة ونقيتيتل املعرفيتيتة الطيتيتم ية مبيتيتا  يتيتؤدس جيىل خليتة س
وسيتيتن أ يتيتل ايتيتماد جنيتيتاال عملييتيتة توز يتيتع املعرفيتيتة ييتيتن  سكيتيتاركة املعرفيتيتة تعيتيتد عملييتيتة سهميتيتة ليتيتدعا ااعيتيتداك وأداا املؤسسيتيتة،

تيتيتوفر آلييتيتات فعاليتيتة، يفيتيت   الخيتيتريا قيتيتد تأيتيتود رمسييتيتة سثيتيتل التقيتيتار ر وأدليتيتة العميتيتل والتيتيتدر ن واي تماعيتيتات الرمسييتيتة واليتيتتعلا 
العمل، وقد تأود غري رمسية سثيتل اي تماعيتات وال يتدوات واحللقيتات ال قاطيتية اليت  ي تتخيت  طاععيتا رمسييتا وعيتادا  أة اا

 .سا تأود خار  أوقات العمل
جيد آخر عملية سن عمليات جيدارا املعرفة تذم  استخدام املعرفة وتطبيقها، و أن تعر يتف عملييتة  :تطبي  المعرفة.2

املمارسيتيتيتيتة وااسيتيتيتيتتخدام وااسيتيتيتيتتذادا سيتيتيتيتن املعرفيتيتيتيتة يف الواقيتيتيتيتع، واادارا ال ا حيتيتيتيتة للمعرفيتيتيتيتة يفيتيتيتيت  اليتيتيتيت  تطبييتيتيتيتة املعرفيتيتيتيتة ععهنيتيتيتيتا 
 ،تسيتيتيتتخدم املعرفيتيتيتة يف الوقيتيتيتت امل اسيتيتيتن، واملعرفيتيتيتة تبقيتيتيتى عد يتيتيتة الذاهيتيتيتدا جياامل تطبيتيتيتة وتطيتيتيتيف قيميتيتيتة لعميتيتيتاف املؤسسيتيتيتة

 حيتيتيتيت  أد الدراسيتيتيتيتات وسيتيتيتيتن امل 3.وتسيتيتيتيتايفا يف حيتيتيتيتل املكيتيتيتيتأ ت اليتيتيتيت  توا يتيتيتيتأ املؤسسيتيتيتيتة حيتيتيتيتىت وجيد كانيتيتيتيتت اات  يتيتيتيتودا
والحبيتيتاذ املتعلقيتيتة عيتيتإدارا املعرفيتيتة مل تعيتيت  ايفتماسيتيتا كبيتيتريا  يتيت   املرحليتيتة، عليتيتى اعتبيتيتار أنيتيتأ لطامليتيتا ع جيعيتيتداك املعرفيتيتة فسيتيتيتا 

 .عالذعل تطبيقها وايستذادا س ها
 د يتدا تسم  عملية تطبية املعرفة ععمليات التعلا ابماع  والذردس ابد يتدا، واليت  تيتؤدس جيىل جيعيتداك سعرفيتة  

الذيترا ستعيتددا ا يتاات الداخلييتة، سبيتادرات العميتل، سقمحيتات ا بيتري اليتداخل ، : ويف اك أسيتالين لتطبييتة املعرفيتة س هيتا
جيىل أنأ  أن التميي  عيتني ةيت ذ آلييتات لتطبييتة  Grantويف يف ا الصدد أطار  .سقا يس للسيطرا على املعرفة اعتماد

 4:املعرفة ويف 
                                                           

  06/02/9011يف  http://hrdixssion.com ع ااط ك عليأ سن خ ف املوقع  "واملداخل ال ظر ةجيدارا املعرفة املذهوم " حسن العلوا ، . 1
2
 .Alwis Ragna Seider ; Hartmann Evi, “the significance of tacit knowledge on company’s innovation 

capability”, Proceeding des 9, ISI, 2004, P.P.376-379. 
3
 .251.سر ع ساعة، ص حممود سلأاوس؛ فا   مجعية ال عار؛ حسني أمحد القطا ،نازم  . 

 .65. سر ع ساعة، ص ،رفعت الذاعورس.  4

http://hrdixssion.com/
http://hrdixssion.com/
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و قصد هبيتا  موعيتة حميتددا سيتن القواعيتد واي يترااات والتعليميتات اليت   يتتا وايتعها لتحو يتل املعرفيتة  :التوجيهات -
كقييتام أحيتيتد عميتاف اانتيتا  عايتصيتاف عيتيتا بري ليسيتعلأ عيتن كيذييتة حيتيتل ،الطيتم ية للخيتااا جيىل سعرفيتة صيتيترحية لغيتري ا يتااا 

 عليمات ا بري؛سكألة ستعلقة عآلة جينتا ، ك  كرك ععد الب يف حل املكألة ع اا على ت
و قصيتيتيتيتد عيتيتيتيتأ وايتيتيتيتع أبيتيتيتيتاين ليتيتيتيتألداا وسواصيتيتيتيتذات للعملييتيتيتيتات تسيتيتيتيتم  لألفيتيتيتيتراد عتطبييتيتيتيتة ودسيتيتيتيت  سعيتيتيتيترفتها  :الددددروتيت -

 املتخصصة دود احلا ة ل تصاف عاآلخر ن؛
واليتيت  تتسيتيتا عقيتيتدر سيتيتن عيتيتدم  ، يتيتتا ايعتميتيتاد عليهيتيتا يف املهيتيتام املعقيتيتدا ،فددرق العمددل ذات المهددام المحددددة سددلفا -

  يتيتا حيتيتل املكيتيتأ ت اليتيت  توا يتيتأ املؤسسيتيتة، وسيتيتن ك  اقييتيتة اليفيتيتداف والغيتيترا  الواسيتيتعة اليتيت  التعكيتيتد، و يتيتتا سيتيتن خ
اقة  ا ال مو والتأيف، ويف ا  ستدع  ارورا تراع  جيسماتيعية جيدارا املعرفة سع جيسماتيعية املؤسسة الرهيسيتية، وأد 

جيسيتيتماتيعية فإهنيتيتا تصيتيتب  املرطيتيتحة الوىل تأيتيتود  يتيتا قيميتيتة كبيتيتريا لصيتيتاحل العميتيتل، فيتيتإاا كانيتيتت خدسيتيتة ال عيتيتود اات أمهييتيتة 
 .لتطبية املعرفة
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 الثاني خالصة الفصل

 عيتيتيتد ااعيتيتيتداك أحيتيتيتد أيفيتيتيتا املتطلبيتيتيتات الرهيسيتيتيتية يف اادارا املعاصيتيتيترا، واملؤسسيتيتيتات اليتيتيت  تسيتيتيتعى لل ميتيتيتو وال عيتيتيتاال ي 
و ظهيتر ال كيتاين ااعيتداع  يف املؤسسيتات سيتن تقف ع د حدود الأذيتااا والذعالييتة، وجيبيتا  أيتود ااعيتداك مسيتة ملييت ا  يتا، 

حييتيتيتص  كيتيتيتأل ااعيتيتيتداك عليتيتيتى املسيتيتيتتويل الذيتيتيتردس اللب يتيتيتة الوىل ، (الذيتيتيترد وابماعيتيتيتة واملؤسسيتيتيتة)خيتيتيت ف ةيتيتيت ذ سسيتيتيتتو ات 
 .لاعداك على سستويل ابماعة، يف ا الخري ال س  عد أساج ااعداك على سستويل املؤسسة كأل

اعيتيتيتيتيتيتيتيتيتداك ليتيتيتيتيتيتيتيتيتديل العيتيتيتيتيتيتيتيتيتاسلني واسيتيتيتيتيتيتيتيتيتتثمار الطاقيتيتيتيتيتيتيتيتيتات تسيتيتيتيتيتيتيتيتيتعى املؤسسيتيتيتيتيتيتيتيتيتات عيتيتيتيتيتيتيتيتيتاخت ف أحعاسهيتيتيتيتيتيتيتيتيتا جيىل اقييتيتيتيتيتيتيتيتيتة ا
واختيتيتيتيتيتيتاا القيتيتيتيتيتيترارات عليتيتيتيتيتيتى أسيتيتيتيتيتيتاج سعيتيتيتيتيتيتريف، واليتيتيتيتيتيتب لتحقييتيتيتيتيتيتة  ،ااعداعييتيتيتيتيتيتة اليتيتيتيتيتيت   لأهيتيتيتيتيتيتا الفيتيتيتيتيتيتراد يف حيتيتيتيتيتيتل املكيتيتيتيتيتيتأ ت
 .أقصى سا  أن سن العواهد ال  هتدف جيليها املؤسسات

فيتيتيتيتيتيتإد اليتيتيتيتيتيتب  ،ومبيتيتيتيتيتيتا أد ال يتيتيتيتيتيتات  ااعيتيتيتيتيتيتداع   تعليتيتيتيتيتيتة ععملييتيتيتيتيتيتة خليتيتيتيتيتيتة الفأيتيتيتيتيتيتار وامل تعيتيتيتيتيتيتات والسيتيتيتيتيتيتالين ابد يتيتيتيتيتيتدا
حييتيتيتيتيتتا عليتيتيتيتيتى املؤسسيتيتيتيتيتة ايتيتيتيتيترورا دعيتيتيتيتيتا وتع  يتيتيتيتيت  ال كيتيتيتيتيتاين ااعيتيتيتيتيتداع  عليتيتيتيتيتى املسيتيتيتيتيتتويل الذيتيتيتيتيتردس وابميتيتيتيتيتاع ، وتيتيتيتيتيتوفري البي يتيتيتيتيتة 

، اليتيتيتيتيت س  عيتيتيتيتيتد احلاايتيتيتيتيت ة الساسيتيتيتيتيتية لاعيتيتيتيتيتداك املعيتيتيتيتيتريف ،امل هميتيتيتيتيتة والداعميتيتيتيتيتة ليتيتيتيتيتأ سيتيتيتيتيتن خيتيتيتيتيت ف اييفتميتيتيتيتيتام عيتيتيتيتيتاملورد البكيتيتيتيتيترس
يف السيتيتيتيتيتاج ايتيتيتيتيتم  ليتحيتيتيتيتيتوف جيىل سعرفيتيتيتيتيتة  يفيتيتيتيتيت ا الخيتيتيتيتيتري اليتيتيتيتيت س ي  يتيتيتيتيتتا جيي سيتيتيتيتيتن خيتيتيتيتيت ف تيتيتيتيتيتوفر رصيتيتيتيتيتيد سعيتيتيتيتيتريف،  أيتيتيتيتيتود 

لييتيتيتيتيتتا هسيتيتيتيتيتيتيديفا عليتيتيتيتيتى أر  الواقيتيتيتيتيتيتع وتصيتيتيتيتيتيتب  قيتيتيتيتيتيا سلموسيتيتيتيتيتيتة، وعيتيتيتيتيتيت لب  ،ظيتيتيتيتيتايفرا تسيتيتيتيتيتيتهل عملييتيتيتيتيتة تيتيتيتيتيتيتداو ا وسكيتيتيتيتيتيتاركتها
  .يف طأل س تعات وأسالين عمل  د دا ،ر ااعداعية جيىل حي  الو ودفأاختر  ال
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 الدراسة التطبيقية لواقع إدارة املعرفة في املؤسسات:الفصل الثالث

 الصغيرة واملتوسطة بوالية سطيف ودورها في تعزيز القدرات إلابداعية 

 

 :تمهيد

  للل  ولللّا قللل     مت يف الفصلل ا البلللعرضا جلللل ا اظعيلللض الالللل مب تلفللللا الوملللا ه،  للل   ر لللع        ا للل     
 ن هاللعع جل قلل   لل ت  رللا  يوتللد جلة تللعس   اس  ات   لل    وملللو  ال ساتللعس البللعرض خلل ا اظعيللض الاللل مب   لل ا ال

 ساتل   يوتضتلل  جل ل  ر لل   ذلللب رلاء ا   ، اإلرل اا   يف هل ا الفصللح تلامع ا  تللضع  اظعيلض الالل مب جل لل  اللاقل 
اللن قع لع جل ت لع       يفل  الف فلتعساتؤتبعس الصل     ات لتلي  اللن  ابلال رلسطل  تليت     ل  ل طل   ال  ّ ل

 : ال سات    ل لب مت  ضبت  ه ا الفصح  ىل اتوعحا ال علت 
 اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية؛: المبحث األول

الصثثثثغيرة ات الدراسثثثثة بالمؤسسثثثثات نحثثثثو رتغيثثثثر المسثثثثتجوبي  عثثثثرح وتحليثثثثل إرابثثثثات و را   :المبحثثثثث الثثثثثاني
 ؛والمتوسطة

 ة؛اختبار الفرضية الرئيسي:المبحث الثالث
 .اختبار الفرضيات الفرعية: المبحث الرابع
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 إلاطار املنهجي للدراسة امليدانية: ألاول املبحث 

ل لصللللا  ىل ا لل ش اتابللل   للل    هبللع الوعح لل عاس ئتاللع  لل  خلل ا هللل ا اتومللا  لفللتق ا يلللاس اللللن قع لل
جل ت للع  ي طلل    ةلل  ال ساتلل   ال تالل   ال ساتلل    ذلللب ايي قللع  لل  جللل ا ل طضلل  ولل  الوتعيللعس   صللع س ا صلللا

 .هبل ش  جليلع   صل اقت   واتل  جل ل   تلة جل ةتل اللن اتل ،  ع  اإلحصلعيت اتة    ل      اإلشلعس   ىل استلعلتض 
 : ق  مت  ضبت  ه ا اتوما  ىل اتيعلض ال علت 

 رمع البيانات؛ أدوات ورصادر: المطلب األول
 صدق وثبات االستبيان؛: المطلب الثاني
 .أدوات المعالجة اإلحصائية: المطلب الثالث

 أدوات ومصادر جمع البيانات: املطلب ألاول 

 :      ح   ي ط    ة  ال سات   ال تا  ات خلذ   ا      ه    احح ال سات  اتت ايت 
  :مجتمع الدراسة والعينة املمثلة له:أوال

تللللليت   ةل ةللللل  ل  ساتللللل     خللللل س ر للللل   مت اخ تلللللعس اتؤتبلللللعس الصللللل     ات لتلللللي  الاعشلللللي  رلسطللللل 
  حتللا مت  لعطلل  استلل وتعيعس جل لل  (1 يللل  ات مللد سقلل  ) ؤتبلل   04اتؤتبللعس   تالل  ل  ساتلل    الللن قلل سس رللل 

 .ء ن     سؤتع   قبعم       اتلاس  الوب ط   ال بلطد  سيتة قب  الوما  ال يلط  
  :أدوات جمع البيانات: ثانيا

اتضعر للل   : ميكللل  ل وعحلللا  ن ط  ةللل  جل ت لللع يف وللل  الوتعيلللعس ال ع للل  لوم للل   هللل  هالللعع  سر للل  لللل   سيتبلللت 
ات حللل   استلل وتعن   استللعلتض استللضعلت    رلل س اإلشللعس   ىل  ن هاللعع  ةلجللل   لل  ال لا للح الللن ط  ةلل  جل ت للع 

 :الوعحا سخ تعس است لب ات ي  ظة  الوتعيعس   ة ح يف
 اللتت   ل وتعيعس ات ا   سات  ع؛ لوت   الوما    ى   ية  -
 لوت   اجمل ة        ا  ال سات ؛ -
 .ظ  ش الوعحا    حتا ق سا   اتع ط   اللقع ات عح ل     ى        رعت ، ام ل طض  و  الوتعيعس -

 جل ل    رالع  جل ل  لوت ل  ال ساتل ايي قع    ال ساتعس البعرض  ال  رت   اسءاوتل  ات   ضل  هلفللا ال ساتل     
 اتللللا ت ات ولللل  يف هلللل   ال ساتلللل    ءلللل يع  ن اس ا  اتاعتللللو  ل مضتللللد  هلللل اش الومللللا هللللل   الوتعيللللعس اتلللل ا  و  للللع

   لل  صلل ق   صلل حت   ل مضتللد ا لل ش  لل     احللح  ذلللب ل   ّ للر  لل  سا ضلل  مت  يلللط  اتلل وتعن   جل تلل استلل وتعن  
ع  جل للل   للللو   ساتلللعس تلللعرض  اللللن  اع للللع    للل اس  قللل  مت  صلللةت  استللل وتعن رعسجل ةللل .اتابلللل   للل  ال ساتللل 

راللع  استلل وتعن  صللتعا   ض ا لل   حتللا مت حصلل  اسر للع  اس  لل   لل ا س    لل  ل مت ي طلل   مت  جل لل   تعتلل عال ساتل  
 ر لل  اتلل كةعا استلل وتعن يف شللك   اس   مت جل فلل  جل لل  اتبلل ش ال  ةلل    يف   الفضلل اس الللن  ضلل  يللع  للح ر لل 

 .جل ف  ل  مكت  اسخ  مت
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 صدق وثبات الاستبيان: الثانياملطلب 

  ت هللع الوللعلأ يف  نتلل  ي للعيت ل ط ءلل  ذلللب       للا اتصلل اقت   ال وللعس  لل   هلل  اتلفلللجلعس الللن  لل  الوللعح ا
    ل  وال اتصل اقت   ال ولعس رلعس  اس اتبل ،    يف  ل  ء ل   خل ى  ي عيللجل     ةلت    ض س ال      ء    الوما
ط لءللض   خلذ   لل    للب اس  اس   رعل للع   لل ى  قلل  الضلل ا اس اتلل    لل ى قلل س ع جل لل  قتللعق اتلل ا  قتعتلل  الومللا
   ن طضللللم رعخ ولللعس  ل م طللل  يضلللع  ال للل    تللل  قولللح  ن طضللللم ريوعجلللل  استللل وتعن يف صللللس   الا عيتللل  حلللاعالو جل للل 

   ريل   جل طل      ل   ل ى صل حت  ال  ّ لطل     يف جلة ت  ات ضصع  اآلسا   ل  اتومللتا     صمتم  قوح ات  ةعل 
هللل ا اإلءللل ا    س  نجل للل  جلتاللل   للل  اس للل ا  ا لللعس  جلبللللايتع    بلللعهب  يف خصعيصللل ع  للل    ةللل  الوملللا   عخ ولللعس  

جل فللل ع جل للل  اتبللل ش جل للل  الوملللا  ر للل  ا لللاا   الولللعح ا   مجلللل ط للليس   ات ة لللح يف اسخ ولللعس اتتللل ا  لللل  ا 
   لل  ءللل   الوعحللا رضتللعق ال وللعس ل   ّ للقتللعم    لل  جللل      لل ش جل لل   ء للعس يللل ه ل  اس فللع  يف هلل ا البلل ن

 1.قعية  است ضصع 
 :صدق املحكمين:أوال

جلللل    للل  استلللع    يف    اتبللل ش ال  ةللل  جل للل  ال ساتللل  جل للل  (استللل وتعن) الصللللس  اس لتللل  لللل  ا  مت جلللل ا
 اس   لللضتلللعق اتف للللم ات   لللد هل ض ا للل  حت  يف حملللع س استللل وتعن    للل ى صللل  س ط للل اسخ صلللعو   ذللللب إلرللل ا  

  ل طح ر ل      حل ش   استل وتعنال سات  ل ى الفئ  اتب          ا  فع   ر   ال وعساس الن  ل  شل  ع  تل ا  
  جل للل  و للل   للل   اتبللل ش ال  ةللل  فلللل   سا  البلللع   ا كةلللا جل للل تلللف س ال ة تللل   قللل       ال ولللعساس اللل  اتاعتلللو 

 (3  يل  ات مد سق ) .اتاعتو  الن مت    خ  ع  ء ا  ال   ط س   س ر ا اسجل وعس خات حلعس    
  الاتساق الداخلي والبنائي لالستبيانصدق  :ثانيا

 :صدق االتساق الداخلي.1
 رفهوم عمليات إدارة المعرفة :المتعلق بقياس األولالمحور االتساق الداخلي لعبارات  .1.1

  األولالمحور التساق الداخلي لعبارات ا :(1-3)الجدول رقم 

رقم 

 الفقرة

 توليد املعرفة: أوال

 
 حفظ املعرفة: ثانيا

Correlation 
de Pearson 

Sig. 
(bilatérale) النتيجة 

Correlation de 
Pearson 

Sig. 
(bilatérale) النتيجة 

 دال 0.000 **0.705 00 دال 0.000 **0.430 10

 دال 0.000 **0.623 00 دال 0.000 **0.658 10

 دال 0.000 **0.639 00 دال 0.000 **0.545 10

 دال 0.000 **0.774 00 دال 0.000 **0.558 10

 دال 0.000 **0.762 00 دال 0.000 **0.622 10

 غير دال 0.063 0.223 00 دال 0.000 **0.554 10

 دال 0.000 **0.745 00 دال 0.001 **0.393 10

                                                           
    ةبللعنر  اس الابلل  اظلع   : اظزايل )   -excelتطبيقثثات عمليثة علثثا برنثثار   -التحليثثل اإلحصثثائي لبيانثات االسثثتبيان     صليف  لللطي .1
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 دال 0.000 **0.621 00 لدا 0.000 **0.591 10

 دال 0.000 **0.719 00 دال 0.000 **0.586 10

 دال 0.000 **0.704 01 دال 0.000 **0.637 01

 
 
 
 

 توزيع املعرفة: ثالثا
 
 

 

 تطبيق املعرفة: رابعا

Correlation 
de Pearson 

Sig. 
(bilatérale) النتيجة 

Correlation de 
Pearson 

Sig. 
(bilatérale) يجةالنت 

 دال 0.000 **0.584 00 دال 0.000 **0.782 00

 دال 0.000 **0.642 00 دال 0.000 **0.864 00

 دال 0.000 **0.800 00 دال 0.000 **0.751 00

 دال 0.000 **0.829 00 دال 0.000 **0.693 00

 دال 0.000 **0.788 01 دال 0.000 **0.571 00

 فض    ال سء  الك ت   لسهع مب طلء  اس وع    المب را ال  :  اا**
ي  طلء  اس وع   ا  1.10  قح        بع مب  ب لى ال سل  (Sig. or P-value) ذا  عيع قتة  اسح ةعا ا ي   :قللللللللللللعجل  
 .  المب

 SPSS .V 25      جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت: المصدر
ا للعو  اس ا ر للع  ات   ضلل  رللع لساسجلوللعساس   ن  س وعلللعس ال اعيتلل اس  ا للعو را للعيت طل لل  اظلل  ا  جللل  

مت للعع رعس بللع  اللل اخ       للع   للتلل  ات   لل   حفللف ات   لل    لعطلل  ات   لل    يوتللد ات   لل  :  ات ة  لل  يف رللا اس  ات   لل 
  جل تللل   4040  سلللل ال هللل   قلللح  للل   بللل لى   بللللر  يف  لللح قتة لللعا r لضلللت  اتلا ضللل  Sigقتةللل     سن ع للل للل  ر 

  .صع ق     بض  تع  ف ع لضتعت   ح  ر ع  ا لس وعساس   
   للا =40413Sigقتةلل   سن  الل   اللل   حصللعيتع 11سقلل   ن ال وللعس    جللل    ط للع ةللع  ظ لل س ي للعيت اظلل  ا 

 لل ا   لتل  ا ة    مبل و   ال ال سء  الك ت    ال وعس  ه  طلء  اس وع    المب را   مب س  4040 سل  ال    ب لى 
 بللل  ي اتؤتبللل  جلللل  اللتلللعيح ال ض ت طللل  ل ،لللزط  ات  ل لللعس  س"  اللللن   لللةل ع 11 قللل حللل ش ال ولللعس  س  ط لءلللض

 ذ   جلال  حبلعب ال ولعس  الل  ل  ال ال ولعس هل   حل ش  فل  س   مت ال   ت  جل ل  " (...ات فعس  البل س اللسقت )
 (. ظ  ا ات   د  بعب توعس است وتعنا ايل )   ف   خيوع     لفع     ن قتة    وا

 رعل للع     لضتعتلل صللع ق     بلض  تللع  فلل ع  اس ا  للل  جلوللعساس ا لللس  تللود ميكلل  الضللا  ن للع  رالع  جل لل 
 .جل ةع  جل   رتعيعس ال تا  يف يضتد  ه اش الومااسميك  

 

 

 

 

 

 

 القدرات اإلبداعيةرفهوم  :المتعلق بقياس الثانياالتساق الداخلي لعبارات المحور  .1.1
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 (القدرات اإلبداعية) الثانياالتساق الداخلي لعبارات المحور : (1 -3)الجدول رقم 

رقم 

 الفقرة

 الطالقة: أوال
رقم 

 الفقرة

 ألاصالة: ثانيا

Correlation 
de Pearson 

Sig. 
(bilatérale) النتيجة 

Correlation 
de Pearson 

Sig. 
(bilatérale) النتيجة 

 دال 0.000 **0.573 41 دال 0.000 **0.741 41

 دال 0.000 **0.474 40 دال 0.000 **0.696 40

 دال 0.000 **0.642 40 دال 0.000 **0.798 43

 دال 0.000 **0.657 40 دال 0.000 **0.637 40

  دال 0.000 **0.719 40

 
 املرونة: ثالثا

 
 الحساسية للمشكالت: رابعا

Correlation 
de Pearson 

Sig. 
(bilatérale) النتيجة 

Correlation 
de Pearson 

Sig. 
(bilatérale) النتيجة 

 دال 0.000 **0.740 00 دال 0.000 **0.709 01
 دال 0.000 **0.730 00 دال 0.000 **0.540 00

 دال 0.000 **0.507 00 دال 0.000 **0.731 00

 دال 0.000 **0.451 00 دال 0.000 **0.736 00

 دال 0.000 **0.589 00 دال 0.000 **0.685 00

 
 املخاطرة: خامسا

 
 القدرة على التحليل والربط: سادسا

Correlation 
de Pearson 

Sig. 
(bilatérale) النتيجة 

Correlation 
de Pearson 

Sig. 
(bilatérale) النتيجة 

 دال 0.000 **0.647 00 دال 0.000 **0.598 01

 دال 0.000 **0.754 00 دال 0.000 **0.646 00

 دال 0.000 **0.787 00 دال 0.000 **0.727 00

 دال 0.000 **0.778 00 دال 0.000 **0.525 00

  دال 0.000 **0.704 00

 
 (تركيز الانتباه)الاحتفاظ باالتجاه : سابعا

Correlation 
de Pearson 

Sig. 
(bilatérale) 

 الا تل 
 

Correlation 
de Pearson 

Sig. 
(bilatérale) 

 الا تل 

 دال 0.000 **0.685 00 دال 0.000 **0.693 00

 دال 0.000 **0.742 00 دال 0.001 **0.379 01

  دال 0.000 **0.727 00
  مب طلء  اس وع    المب را الفض    ال سء  الك ت   لسهع  :  اا**

  SPSS .V 25      جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت :المصدر
ات   ضلل  رللع لس ال للع  ا للعو  ر للع اسجلوللعساس   ن  اسس وعلللعس ال اعيتلل   ا للعو را للعيت ل لل  اظلل  ا  جللل  ط

الضل س  جل ل  ال م تلح  ؛ات،لعل   ؛ا بعتلت  ل ةبلك س ؛ات  ي  ؛اسصعل   الي ق  :رعلض ساس اإلر اجلت   ات ة    يف
 لضلت   اتلا ضل  Sigقتةل     سن ع مت عع رعس بع  ال اخ      ر     ع   (   تز اسي وع )اسح فعظ رعسرع  ؛  ال رال
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r صللع ق     بللض  تللع   للح  ر للع  ا لللس وللعساس     جل تلل   4040  سللل الهلل   قللح  لل   بلل لى ا بلللر  يف  للح قتة للع
ق  صلللع  الضللل ساس اإلر اجلتللل  ف للللم ات   لللد رضتلللعق  ال لللع   لللل  جلولللعساس ا للللس   نيبللل ا ت   اللل   . فللل ع لضتعتللل 

 .جل ةع  جل   رتعيعس ال تا  يف يضتد  ه اش الومااسميك   رعل ع     لضتعت    بض  تع  ف ع 
ط  للا صلل   اس بللع  الواللعي   حلل   ضللعطتة صلل     ا  ال ساتلل   حتللا طضللتة  لل ى  :البنثثائيصثثدق االتسثثاق .1

  سءل  الك تل  لكلحال ل ى اس ولع   ص   اس بع  الواعي  وّا ط   ةع يضد اسه اش الن  ب   اس ا  اللصلا  لت ع   
 :   اظ  ا ال ع  طلفق ذلب   ال سء  الك ت  ل ةملس ال مب طا ة   لت  ر  

 صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة(: 3 -3)ردول رقم 

 أبعاد ومحاور الاستبيان

 =الارتباط مع الدرجة الكلية لالستبيان يساوي   

Pearson 

Correlation 
Sig النتيجة 

 ادأبع

املتعلق  ألاول املحور 

بقياس مفهوم 

 عمليات إدارة املعرفة

 دال 0.000 **0.871 توليد املعرفة 10

 دال 0.000 **0.915 حفظ املعرفة 10

 دال 0.000 **0.856 توزيع املعرفة 10

 دال 0.000 **0.806 تطبيق املعرفة 10

 

 أبعاد

املتعلق  الثانياملحور 

بقياس مفهوم 

 داعيةالقدرات إلاب

  اا 0.000 **0.752 الطالقة 10
  اا 0.000 **0.586 ألاصالة 10
  اا 0.000 **0.705 املرونة 10
  اا 0.000 **0.771 الحساسية للمشكالت 10
  اا 0.000 **0.674 املخاطرة 10
  اا 0.000 **0.739 القدرة على التحليل والربط 10
  اا 0.000 **0.665 (  هتركيز الانتبا)الاحتفاظ باالتجاه  10

ي  طلء  ا   1.10  1.10  قح        بع مب  ب لى ال سل  (Sig. or P-value) ذا  عيع قتة  اسح ةعا ا ي   :قللللللللللللعجل  
 .اس وع    المب

   SPSS.V 25  رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت    جل ا  الوعح   : المصدر
ر ل   ال سءل  الك تل  رلا  لح  Pearson Correlationاسس وع    ع  س جن   جل       خ ا اظ  ا

    ر للع   جل تلل   4040 سلل  القللح  ل   بلل لى   Sigقتةل   ن   حتللا  اللل   حصلعيتعل ولعساس ا لللس الل مب طا ةلل   لتل  
 .تع  ف ع لضتعت  صع ق     بض   ح حملس    حمع س   ا  ال سات 

 

 

 

  :ثبات الاستبيان: ثالثا
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ه لل    يف يفللة الللل  ش  جلتلل  جل لل  يفللة اجملةلجللل  يلل  ط يلل  يفللة الا للعيت  ذا  للع      تلل وتعنطضصلل  ر وللعس اس
  س    للل   للل ن  سء مب    سءللل  شلللتئع  للل  اس بلللع اليفلللة  سظ للل س خللل  للللل  للل سس جل ةتلللعس قتلللعق الفللل   اللاحللل  

لا للعيت يفبلل ع يف حعللل  ةف لللم ال وللعس ط للي  ن طكلللن اسخ وللعس قللع سا جل لل   ن  ضللد  ايةللع ا   جل تلل   ءله طللع ر كلل اس
 1.ي عيت است ضصع  تعر   متع ع ه         ق   راع  جل ت  يب ا ت ر نّ  . يوتض     ا جل   يفة اجملةلجل 

 لل  خلل ا اتلل ، ام ل طضلل  اتلل وتعن ال ساتلل      ر للع جلوللعساس حمللع س مت ال مضللد  لل  توللعس  هلل    يف  ساتلل اع
 سءلل  توللعس  يف قتلعقعطتة ال وللعس اتل ، ا ع  لل  لل ش الوللعح ا   ضل  ل     لل   الل مب ط لل ّ    ل   يوللعخ  ع لح  لفللع  
   لللل     ع لللح  كلللح   ل ةملللع س اتبلللكّ      يولللعخ ل تللل وتعن   لفلللعقتةللل    ع لللح   قللل  مت حبلللعب2.استللل وتعنجلولللعساس 

 :ال وعس يف حعل  ح ش  ض    رضع  رعق  الفض اس جل   الامل ال ع 
 لالستبيان  Cronbach's Alphaقيمة رعارل  (:4 -3)ردول رقم 

 أبعاد ومحاور الاستبيان
Cronbach's Alpha 

 الا تل  جل   الفض اس   ع ح  لفع    يوعخ مالحظة

املحور  أبعاد

 ألاول 

  تعرع 10 0.756 توليد املعرفة 10

 حفظ املعرفة 10
 61قبل حذف العبارة رقم  تعرع 9 0.872

 958.0وجدنا قيمته 

  عتعر 5 0.787 توزيع املعرفة 10
  تعرع 5 0.780 تطبيق املعرفة 10

  تعرع 00 40034 (عمليات إدارة املعرفة) ألاول جميع عبارات املحور  

املحور  أبعاد

  الثاني

  تعرع 5 0.765 الطالقة 10

  تعرع 40 40104 ألاصالة 10
  تعرع 05 40040 املرونة 10
  تعرع 40 40186 الحساسية للمشكالت 10
  تعرع 40 40133 املخاطرة 10
  تعرع 40 0.717 القدرة على التحليل والربط 10
  تعرع 05 40101 الاحتفاظ باالتجاه  10

  تعرع 33 40004 مفهوم القدرات إلابداعية الثانياملحور  جميع عبارات
 SPSS.V 25      جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت :المصدر
ا للس  جلولعساسوعلتل  ظةتل  اإل  ن الضتةل     ضوللل قلت  ذ  ع ح  لفع     ولعخ     ن ط  ق    خ ا اظ  ا

وعلتلل  اإلالضتةلل  يف حللا ر  للع   40034  وللعس ر  للعال ع للح ت  ف لللم جلة تللعس   اس  ات   لل ات   للد رضتللعق  اس ا
 ل  ا لل     لا  هل  40004 رلل وللعس ال ع لح ت الضل ساس اإلر اجلتل ات   لد رضتللعق  ف للم  ال لع ا للس ظةتل  جلولعساس 

                                                           
 .000.  ء  تعرد  و -excelتطبيقات عملية علا برنار  –التحليل اإلحصائي لبيانات االستبيان    صيف  للطي  .1
 .000 .  و يفبات ء  :  صيف  للطي   .2
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 يلل ا      ل اس ال ساتل    كعيت  اسجل ةع  جل   است وتعن يف قتلعق   ع ط ا جل   توعس   ا  ال سات مّ   401اس ىن 
 كعيتل    ةلت  ي لعيت استل وتعن  رعل لع     جللا اللز    لع  جلتل  يف يفلة اللل  شيفة الا عيت  ذا لض س   جل    جليع  
 .جل     ة  ال سات 

  :الصورة النهائية لالستبيان: ابعار 
 :قبةا    ت وتعن ل      كلن الصلس  الا عيت  راعً  جل   ا يلاس تعرض  ال

اظلاة  ال ةل   اتبل لى ) ل فئل  اتبل      الوتعيلعس الب،صلت جل      لمب ه ا اظز   :الشخصية البيانات قسم -
 (ال  ة   جل   تالاس ا ا 

اتبللل ضح  ط ة لللح يف  ط   لللد رلللعت     ا للللس اس ا  للللمب جل للل  حمللللسط    :ات الدراسثثثةرتغيثثثر بقيثثثاس  قسثثثم رتعلثثثق -
 رلسطلللل الاعشلللي   اتؤتبلللعس الصللل     ات لتلللي ر للل  يف  جلة تلللعس   اس  ات   للل  مب اتبللل للرا حللللا اتللل ي ا س 

الضلل ساس ) ال للعر     رللعت ضللال اس للوال  يف حللا ا لللس ال للع  .جلوللعس  00 تلليت    قلل  مت قتللعق هلل ا ا لللس  لل  خلل ا
 اظلل  ا  .جلوللعس  33 ط لل   الضلل ساس اإلر اجلتلل   سءلل   للل   مب اتبلل للرا حلللا  ط ة للح يف اتلل ي ا س  (اإلر اجلتلل 

 ( ال مب   لمب جل   است وتعن يف صلس   الا عيت ( 0) يل  ل ة مد سق  ) .اتلا  طلفق  لعط  ال وعساس
 توزيع عبارات االستبيان :(5 -3) الجدول رقم

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رعسجل ةع  جل   ات وتعن ال سات  الوعح      جل ا   :المصدر

عدد  
 العبارات

 املعرفةعمليات إدارة  :املحور ألاول  أبعاد

 10 توليد املعرفة: البعد ألاول  41

 9 حفظ املعرفة :الثانيالبعد  40

 5 توزيع املعرفة :الثالثالبعد  43

 5 تطبيق املعرفة :الرابعالبعد  40

 00 عمليات إدارة املعرفة :املحور ألاول 

 قدرات إلابداعيةال :الثانياملحور  أبعاد

 40 الطالقة: البعد ألاول  41

 40 ألاصالة: لثانيالبعد ا 40

 05 املرونة: الثالثالبعد  43

 40 الحساسية للمشكالت: الرابعالبعد  40

 40 املخاطرة: الخامس البعد 40

 40 التحليل والربط: السادسالبعد  41

 05  ( الاحتفاظ باالتجاه: السابعالبعد  40

 33 القدرات إلابداعية: الثانيملحور ا

 10 عدد عبارات الاستبيان إجمالي
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 ،ا ةعتلل  (Likert Scale) ضتللعق لتكلل س  جل لل  رعجل ةللع  مت ي ط  است لعر  جل   جلوعساس است وتعن 
 مت للح  (متع للع دس   فلل  دس   فلل  حمعطلل     فللد    فللد متع للع):ةللح اسخ تللعساس ال علتلل  تللا طضعرللح  للح جلوللعس  قعيةلل  ي

 :جل   ال لا ( 1،0،3،0،0)سقةتع 
 توزيع دررات رقياس ليكارت الخماسي(: 6 -3)الجدول رقم 

 ال أتفق تماما ال أتفق محايد أتفق أتفق تماما بدائل القياس

 50 50 50 50 50 الدرجة

 (Likert Scale) رعسجل ةع  جل    ضتعق لتك س ا  الوعح      جل : المصدر

 للبياناتاملعالجة إلاحصائية أدوات  :الثالثاملطلب 

مت  خ عا الوتعيعس  ىل جلة ت  ال م تح اإلحصلعي  رعتل ، ام ر يلع ت ال م تلح اإلحصلعي  ل   للم اسء ةعجلتل  
(SPSS


: V25)  مت قلل     .ات عظلل  الت  طلل    لل  قلل  رلل س  ا صلللا جل لل  ي للعيت    لل   ق صللع  يف اللقللعاسهبلل ش

 : ا ع اإلحصعيت اسجل ةع  جل   ر   استعلتض 
جلولعساس  رلع ا ي طل  اتل لعرعس    ا هلع   ل ساتل ت     الوتعيعس اس لتل  جمل ةل  ا :التكرارات والنسب المئوية -

 الن    ةا ع   ا  ال سات ؛  ا ع س ال يتبت 
   ه   ضعطتة الازجل  ات  زطل       هلع اتل ، ا ع  حتلا  ن اتل ، ا   إلءعرلعس ط  ا   :المتوسط الحسابي -

ط لا جلل  مت  لز  ءعرلعس ال تال  حللا   ةلعجلتا  ال سات  جل ل  استل وعي  ط لا جلل   ل ى  نتل  الفضل   جلال    ل ا  ال تال ؛  
عق لتكلل س اتبلل ، م ضتللا سءعس ات يللع  لولل ايح  ل و للع ل(  سءللعس40 -41)حمصلللس   ل   اللن  كلللن    قتةل    تالل 
 ؛يف است وتعن

 ؛طب ، م لضتعق  ب ع  ءعرعس  ف  اس جلتا  ال سات  حلا  تي ع ا بعيب :االنحراف المعياري -
 ذلللب سخ وللعس  لل ى اسجل ةع طلل  جل لل    ا  ولل  الوتعيللعس اتبلل ،    يف قتللعق : نبثثا رعارثثل الثبثثات ألفثثا  رو  -

 ات   اس الن اش ة ع جل ت ع ال سات ؛
 1±ات ، م يف ي ط  ارع   قل  ال  ق  را ات   ط ؛  قتة   حمصلس  را  :رل االرتباط بيرسونرعا -
   لل اس لا  لعطلل  رتعيللعس ال تالل   للل  للح ت   لل  يلل( Tests of Normality) اختبثثار التوزيثثع الطبيعثثي -
 ؛ال سات 
 رلللا    للل   للعر      للل   بللل ضح  قلل  الط للا جلللل    حصلللعي  هللل ذللللذ   :بسثثثيطنمثثو ا االنحثثثدار الخطثثثي ال -
 ميكلل   لل  خ للل   ضلل ط  قتةلل   حلل     للعر ال  لل  اتبلل ضح جل لل  ات  لل  ات ال لل ا  الل  هللل  ساتلل   ي تللح  تلل    احلل  

 اياللع   SPSS ايللع ترخلل ا استلل  عي    لل  اس لل اس ا يلل  الوبللتال  ر يوتللد .ات  لل ط  ه  ل تلل  قتةلل  ات  لل  اآلخلل 

                                                           
 SPSS:   Statistical Package for the Social Sciences. 
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R)لذ  اس لل اس ءلل  ا ذلل) :س  كلللن    ولل  يف ءلل ا ا  هلل  صللح جل لل  جللل   ا ءللع
2

 ،r)  ءلل  ا ي تللح ال وللعط  
ANOVA   ط لل  قللت(F  Sig) ءلل  ا   للع  س اس لل اس  (b1 ; b0)    اخ وللعس ط لل  قللت(T-Test )  قلللت Sig 

   .(لكح    ة  ا  اس
   رعل للع  تلللش  لل    ضللال ت س تلل  ضللال رعتؤشلل اس اإلحصللعيت  الللن قلل م ال  قل  ل لللعه   ا ا   تلل يف  ساتل اع 

طضللتة اللل مب    R² رعارثثل التحديثثدقيمثثة و  لضتللعق قللل   ارللع  ال  قلل  رللا ات  لل ط   رعارثثل االرتبثثاط بيرسثثون رضتةلل 
    ى  بلعن  ات  ل  ال لعر  يف ات  ل  اتبل ضح   طكبل  لالع الابلو  اللن طلؤت  هبلع ات  ل  اتبل ضح جل ل  ات  ل  ال لعر 

 لللزى الابلللو  ات وضتللل  ت  للل اس  خللل ى خلللعس  بلللعن    لللا      عيلللع هللل   الابلللو   وللل     ةلللع  عيلللع اتحتلللا   ةلللع  
 هل   ع ح ال مب ط ا جلل   B( التأثير)االنحدار  ورعارل 1  4 قتة    رتا ح را  .   ا ل ،ي  ال بلاي   ال سات 

 .   اتب ضح هض اس  ح    اح  قتة  الن طز ا  هبع ات    ال عر  جلا  ع ي    يزط  يف قتة  ات 
ىل ءل   ذللذ  ال  قل  رلا ات  ل    ه  الضتة  الن  ب  : لمعرفة العالقة بي  المتغيري  F (F-test) اختبار -

  Fاتصلعحو  لضتةل  ( Sig) طل   ا كل  جل ل    الطل  ال  قل   ل  خل ا قتةل  اح ةلعا ا يل    ال عر   ات    اتب ضح
 .    خ ل  ط   ا ك  جل   قولا الف فت   ن ال  ق    الط ا  4040قح      Sig ذا  عيع قتة ا 

( حضتضلل   للل   سللل   حصللعيت )ل  مضللد  لل    الطلل  ال لل ت   :لمعرفثثة التثثأثير بثثي  المتغيثثري  T (T-test) اختبثثار -
 Sig عيللع قتةلل    اذا لل Tاتصللعحو  لضتةلل  ( Sig) طلل   ا كلل  جل لل    الطلل  ال لل ت   لل  خلل ا قتةلل  اح ةللعا ا يلل  

(  حصلللعيتع اا )ىل  ءلللل   للل ت    اللللمب  ن قتةللل    ع لللح اس للل اس  بللل    مب . ال للل ت    اللللمب نا للل 4040قلللح  للل   
  .ل ة    اتب ضح جل   ات    ال عر 

 هللل  بلل لى   رضتةلل   لفللعط لل ش   اللل مب: الختبثثار فرضثثيات الدراسثثة 5... تثثم اختيثثار رسثثتول الداللثثةقثثد و  -
  لفللع بلل لى ال سللل   جلالل  مب  يلل  طلل   اخ وللعس الف فللت  الصللف ط    ي  استلل ، ام يف ال ساتللعس البللعرض ال سللل  البللع
طضولللح  ضللل اس  خللل آ   ه للل    4040اح ةلللعا ا يللل  يف ات عطاللل  دلللض  س طزطللل  جلللل   ط لللي ذللللب  ن   4040 بلللع مب 

  لل      (Sig) بلل لى ات الطلل    لل  ءللح اقللعذ الضلل اس  اياللع يضعسيلل    لل    4040خيلل  يف صللم  الا للعيت س طزطلل  جللل  
جل لل   تعتلل  اخ وللعس طلل       Spssاا ت اإلحصللعيت    للح الللطل لل  يف ا ءللعس   اللل مب  (P-value) اح ةللعا ا يلل 

لضلللت  اتصلللعحو   خللل ا  ضعسيللل  قلللت  اح ةلللعا ا يللل  للل    ذللللب   سلللل  اإلحصلللعيت  ل ةؤشللل اس اإلحصلللعيت  ا بللللر ال
 .4040سل      ب لى ال  اتؤش اس اإلحصعيت 

 Fاتصلعحو  لضتةل  اخ وللعس ( sig) بل لى ات الطل  يضللعسن رلا قتةل   :ات التثأثيرفرضثياختبثار  فثي قاعثدة القثرار -

(F-test)  ا بللللر  رعتللل ، ام ر يلللع ت spss   لللاذا  عيلللع   4040 بللل لى ال سلللل  ات  ةللل   للل  ل  الللع  للل ((Sig 
يل     مب .   قل  رلا ات  ل اس  الل   حصلعيتعالن ا ل 0.05       بلع مب  بل لى ال سلل    قح( F-test)ل خ وعس

 .     يضوح الف فت  الو ط        الف فت  الصف ط 
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باملؤسسات متغيرات الدراسة نحو  املستجوبينوأراء  إجاباتعرض وتحليل : نياملبحث الثا

 الصغيرة واملتوسطة 

رعتلل ، ام ر لل  استللعلتض اإلحصللعيت    عات مصللح جل ت لل تللامع ا  لل  خلل ا هلل ا اتومللا جللل ا الا للعيت
اللصفت  الن    عهع است وتعن   ذلب    خ ا  اعقب  ا صعيص الب،صت  ل  ل ا  اتبل للرا    ل ا ي تلح آسا  

 : ق  مت جل ا الا عيت   ضع ل ةي وا   يع  جلتا  ال سات  حلا     اس ال سات  
 تحليل البيانات الشخصية؛: المطلب األول

  .رتغيرات الدراسةتحليل ورناقشة إرابات األفراد حول  :الثاني المطلب
 الشخصية البيانات تحليل: املطلب ألاول 

 لل  خلل ا ال ساتلل  الللن  ء طللع جل لل  جلتالل    اعقبلل  ا صللعيص الب،صللت  الللن مت و  للعط  للة  هلل ا اظللز   
 س ال ساتلل  جللل  ا  لل   لضلل  حلل ّ  لل  اتلللظفا يف ر لل  اتؤتبللعس الصلل     ات لتللي  الللن  ابللال رلسطلل  تلليت   

اظللاة  ال ةلل   اتؤهللح ال  ةلل   تللالاس :  ات ة  لل  يف  ات  لل اس ل   لل ش جل لل  ا صللعيص الب،صللت  س لل ا  ال تالل 
 .ا ا 

 قبلل  الومللا  ال يلللط    ال بلللطد   لل  سؤتللع   قبللعم  لل   لل    اس  اتلللاس  الوبلل ط  ال تالل  اتبلل للر   بللكح  
الاعشلللي  رلسطللل   اتللل وعيعس يف ر للل  اتؤتبلللعس الصللل     ات لتلللي  3قةالللع ر لعطللل    ن  ءللل    جل للل  هللل ا استلللعق

اتلل وعي  مت  104اتلل وعي  صللع   ل  م تللح  لل   صللح  04 ؤتبلل    قلل  مت اتللرتءعا  04س جللل  هع رللل  اتضلل ّ  تلليت  
 طلل  خصللعيص    يف فللل  ات عظلل  مت ي00 اإلصلل اس spss اإلحصللعي  لعط  للع  متللع   عظ  للع  لل  خلل ا الايللع ت 

    :ال تا  ات س ت  جل   الامل ال ع 
لو  لعط  جلتا  مي ح اظ  ا اسيت   ،تصع ل ا عيت ات لصح  لت ع خبص :الجنس حسب توزيع عينة الدراسة :أوال

 :ال سات  حبض اظاة
   الجنسفراد العينة حسب أتوزيع (:7 -3)ردول رقم 

 
 النسبة املئوية العدد

 الجنس

 65.7 46 ذكر

 34.3 24 أنثى

Total 70 100.0 

 SPSS.V 25      جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت: لمصدرا

  ل ا  جلتال  ال ساتل  حبلض اظلاة  حتلا ي حلف  ن  ا وتل    ل ا  ال تال  ذ للس  لعطل  طلفلق اظل  ا  جلل    
 سءللعا ذلللب ليوت لل  ال ةللح  ميكلل    %3003يف حللا  بللكح اإليللعو  للع يبللو    ،%1000 ذ ر  للع يبللو  اللل  لس 

للاإل اسمب اللل مب يف ال لللع   ط    ب  لتللل  اللل  لس    للل   لل  اإليلللعو  سن   للح هللل   اتاعصللض ي لللع   ىل  قللع  ء للل   ال 
 ولل    ةللع  ن   للل  اإليللعو ميت لللن  ىل اتلاعيلل  رللا جلة  لل  يف ا للعس    بللؤ لتع   اتازلتلل   للل ا جنلل    للل  الابللع   
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 ميكللل  مت تلللح ذللللب  للل  خللل ا البلللكح الوتلللع    س   لللت    و  للل  جلللل  ال ةلللح يف اإل اسا  ال ةلللح يف ال ةللل ط   الوّلللي  
  :اسيت

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس(: 1 -3) الشكل رقم

 
 SPSS.V 25      جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت: لمصدرا

لو  لعط   ،تصع ل ا عيت ات لصح  لت ع خبصمي ح اظ  ا اسيت   :توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر: ثانيا
 :جلتا  ال سات  حبض ال ة 

   العمرالعينة حسب  أفرادتوزيع (:8 -3)ردول رقم 

 
 النسبة املئوية العدد

 السن

 34.3 24 سنـــة 30 من أقل

 34.3 24 سنة 40 إلى 30 من

 14.3 10 سنة 50 إلى 41 من

 17.1 12 سنــة 50 من أكبـــــر

Total 70 100.0 

 SPSS.V 25      جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت: لمصدرا

تللل ع  جل ل  فلل  الا لعيت الللاس   يف اظل  ا  جلل      للق البل ايق ال ة طل  ات،  فل  ل  تال  اتوملتل   حتلا 
ا  يبلو    بلع ط  تل 04  34 اس ل ا  الل ط   جلةلعسه  رلا   تلا  34       ئن اس ل ا  الل ط   جلةلعسه   قلح  ل  

  خ ا  ئ  اس ل ا  الل ط    %10.1تا  رابو   04 جلةعسه   سرع ع   ت ةع  ئ  اس  ا  ال ط  ل   %30.3  ض س رلل
 . %10.3تا  رابو   04وتا   01 رتا ح  جلةعسه  را 

ءتل   ذا  ؤشل    هل ا  (شلوعب)ح ط  جلع  ل    تل  ب ّ يب ا ت  ن اتؤتبعس الص     ات لتي  حمح ال سات     
سن هل   اسجلةللعس مت للح   ح لل  ال يع   ةللع  ن    لع حع لللع اتؤتبللعس حمللح ال ساتل  استلل فع    لل  حتلطلل  البللوعب

ع د      اجلةا لإلرل اا تلا ول  جلصل  ات   ل   ال كالللءتلع  جل ل  جلكلة  البوعب جلع    ع ميت لن       ىل ال  ت  مّ 
 .اللف  ا ع   طضع لن ال  ت  جل   ال ط  جلع    ع ميت لن ل مفعظ   وعس البّ 

ا اسرعهللعس  ات للعسش  الضلل ساس  ا للااس اترتا ةلل    ةللع طبلل يت   ن ط كللة اخلل  ش الفئللعس ال ة طلل   الللّ 
   خع للع يف يلللعم ات   لل  ل ةؤتبللعس   ةللع ميكلل   ن ط للي اخلل  ش الفئللعس ال ة طلل   للل     للا  لل   لل  ات  ل للعس 

66% 

34% 
 ذكر

 أنثى
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 ميكااللع مت تللح الا للعيت البللعرض  ات   ضلل  ر لعطلل  جلتالل  ال ساتلل  حبللض ال ةلل   لل  .  اتبللعجل   يف يضتللد  هلل اش ال ساتلل
 :خ ا البكح الوتع  اآليت

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر :(1 -3) الشكل رقم

 
 SPSS.V 25      جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت: لمصدرا

 : اظ  ا   يع  طلفق ذلب: العلمي املؤهلتوزيع عينة الدراسة حسب  :ثالثا
 المؤهل العلميالعينة حسب  أفرادتوزيع  (:9 -3)ردول رقم 

 
 النسبة املئوية العدد

 املؤهل العلمي

 12.9 9 ثانـــوي 

 64.3 45 جامـــعي

 22.9 16 عليا دراسـات

Total 70 100.0 

 SPSS.V 25      جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت: لمصدرا

ط  لللق  للل  اظللل  ا  جلللل   تلللتي    ئللل  اتللللظفا ذ   اتبللل لى اظلللع    جل للل  جلتاللل  ال ساتللل   حتلللا ر  لللع 
يف حلللا ر  لللع يبللللو    %00.0جل لللل   ساتلللعس جل تلللع رابللللو   ا عصللل ال   ت لللع  ئلللل  اتللللظفا  %10.3يبلللو    

 0%10.0اتلظفا ال ط   ب لاه  ال سات  تعيلمب 

تبل لى ال   تةل  تفل  اس جلتال  ال ساتل    لع ط لي  ل ت  قل سا   اإلر اجلتل   ىل   كة الابض البعرض  اس فلعا ا
ح   ع خب فت    ال  ةت   سن ال    طكبض  فل  اس الوملا قلت   خلااس  بلعه   ىل حل   ول  يف  كللط  قل سا   

ة  ل ى حل و البل   الل مب ط كل   ن  ا لض   ل ا  ال تال  اتوملتل   بل لاه  ءلع    اإلر اجلت   ةع طل ل  اظل  ا
 الضتلعم ر ل سطو ع ب  لا س رب ط     خ د  اظع  عس   اه ةعم اتؤتبعس الص     ات لتي  حمح ال سات  رعت ضيع

رصلللف  خعصللل  هلللع طبلللةق ر ولللع ا ات   للل  رلللا اس للل ا    ةلللع طرت لللض جلللل   اللللا اتلللؤه س ال  ةتللل   اللللا يف ا لللااس 
  ض  ر لعط  جلتا  ال سات  حبلض اتؤهلح ال  ةل  رتعيتلع  ل  خل ا البلكح  ميكااع مت تح الا عيت البعرض  ات .  ات عسش

 :الوتع  اآليت
 

34.3 

34.3 

14.3 

17.1 

 سنــة 50أكبـــــر من  سنة 50إلى  41من  سنة 40إلى  30من  سنـــة 30أقل من 
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 المؤهل العلميالعينة حسب  أفرادتوزيع  (:3 -3)رقم الشكل 

 
 SPSS.V 25      جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت: لمصدرا

 :ع  طلفق ذلب اظ  ا   ي: سنوات الخبرة توزيع عينة الدراسة حسب :رابعا
 عدد سنوات الخبرةالعينة حسب  أفرادتوزيع  (:.1 -3)ردول رقم 

 
 النسبة العدد

الخبرة سنوات عدد  

ـــــل  31.4 22 سنوات 5 من أقـ

 32.9 23 سنوات 10 إلى 5 من

 7.1 5 سنة 15 إلى 11 من

 28.6 20 سنة 15 من أكبـــــر

Total 70 100.0 

 SPSS.V 25    رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت    جل ا  الوعح : لمصدرا

ات  ولل  اس ىل  اح  للعتللالاس  14 -0ط  للق  لل  اظلل  ا  جللل    ن  ئلل  اتلللظفا اللل ط   للرتا ح خللا    لل  
  ل  ئللل  اتللللظفا %31.0  ل   ت لللع  ئللل  اتللللظفا الللل ط  خلللا    ضلللح جلللل   لللة تلللالاس رلاقللل  %30.0رابلللو  

تلا   10 -11ال ط   رتا ح خلا   رلا     ع  ئ  اتلظفا %00.1تا  رابو   10ال ط   زط  تالاس خا   جل  
 0%001رابو   ض  اح  ع ات  و  اسخ    ذلب 

      ا  ال تال  س مي  كللن ا لا  الكع تل    هل ا  لع ط كلة حعءل  هلؤس   %31.0ع تود  ن يبو  ط  ق مّ 
رعجل ولللعسه  ر صلللمعب ا لللا   طللل   ذللللب  للل  خللل ا اسح كلللععاس للل ا   ىل الللل     س  بلللعب اتزطللل   للل  ا لللااس    

اللل مب   قلل   اظةللعجل   الف    لل ا  بلللت  اللل   ّ مي  كللن سصللت    لل يف س طبلل  عن رلل  ءلل ّا  اتةعستلل  اليلط لل  ل ة  لل   
   ةللللع ط كللللة حعءلللل  هللللؤس  اس لللل ا  بلللل فع   ا للللعط  ( صلللل   ) طبللللةق ر ملطللللح ات للللعسش ال للللةات   ىل     لللل  ظللللعه  

  رزطللع   جللل   تلللالاس اّةللع طزطلل   لل  قلل سا   اإلر اجلتللل   سن اإلرلل اا ظللعه    يبللعيت      يلللط    للعسا   مّللل ل  لل سطض
 ميكااللع مت تللح الا للعيت البللعرض  ات   ضلل  ر لعطلل  جلتالل  ال ساتلل  حبللض تللالاس ا للا  رتعيتللع  لل  خلل ا البللكح  .ا للا 

 :الوتع  اآليت
 

12.9 

64.3 

22.9 

  ساتلعس جل تع ءع للل   تعيللللمب
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 سنوات الخبرةسب العينة ح أفرادتوزيع  (:4 -3)رقم الشكل 
 

 
 SPSS.V 25      جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت: لمصدرا

 متغيرات الدراسةحول  العينة تحليل ومناقشة إجابات أفراد :املطلب الثاني

 ل    ر ل   ل  خل ا ي تلح جلولعساس  لح حمللس  آسا   ارعهعس    ا  ال تا وح اخ وعس الف فتعس  ع ا       ق
 .(  فد متع ع    فد)     دعيب( س   فد متع ع  س   فد) ا عط     ت يب: يف ارع  ه  ست وتعن هححمع س ا

 :الاتجاه العام للمستجوبين نحو عبارات محاور الاستبيان: أوال
  اتللل ى  ات لتلللال ا بلللعيب:  ا لللعاإلحصلللعيت  اسجل ةلللع  جل للل  ر للل  استلللعلتض مت ت   للل  اسرلللع  ال لللعم س للل ا  ال تاللل  

  . ل  وعس يبش ات تعسمب  اللعن الاباس  ا
 اتل وتعن ال ساتل  مت حبلعب اتل ىتل  اتبل ، م يف ل م طل  لللا خ طلع  ضتلعق لتكل س ا ةع :ات ى ال عم -

رضبلة  اتل ى جل ل      0=( 1-0=)( ضتلعقات سءل  يف     -ضتلعقات جل ل   سءل  يف ) =   خ ا الضلعيلن  اتل ى
 :  اظ  ا اتلا  مي ح  سءعس اتلا ض  لكح  ئ   400=لا الفئ  جل   الفئعس  صح جل   ل

 دررة الموافقة قيمة المتوسط الحسابي المررح
  ا،ف   ء ا [1004 -1]
  ا،ف   [1004-0014[
   لتي  [0014-3004[
 جلعلت  [3004-0004[
 جلعلت  ء ا [0004-0[

    للا الفئ    خ ا حبعب قعيلن    ز الفئ :المصدر               
 جلاللل    بلللعيب يف ا للللسا ة لتلللال ل رعسجل ةلللع  جل للل    لللا قتةللل    ال ولللعس   للل  خللل ا  نت  لللع يف ا للللس    ّلللض -

  للع رعلابللو   .قللح قتةلل  ل  لل اش   تللعسمب رتا ةللع   ايلل  ط خلل  ر للا اسجل وللعس  بللع مب ات لتللال ا بللعيب رللا جلوللعس ا
 الل مب ط ل  تل و  بل لطعس     ضتعق خعو      سء   لا     جلل ض ط   ب لى  ح         ر    ض  اجل ة يع 

 : ا،ف     لتال  جلع   اظ  ا ال ع  طلفق ذلب: ل  صات 

31.4 

32.9 

7.1 

28.6 

 سنة 15أكبـــــر من  سنة 15إلى  11من  سنوات 10إلى  5من  سنوات 5أقــــــل من 
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 املستوى  املتوسط املرجح

 منخفض 0033 -1

 متوسط 3011 -0030

 عالي 0 -3010

    خ ا حبعب قعيلن    ز الفئ   للا الفئ  :المصدر                     
رللل ايح  ضتلللعق ال ا بلللعيب لكلللح جلولللعس   ضبلللت  جلللل   ات لتللل)ع طللل ا الللللعن الابللليب ل  ولللعس   الللل مب طبلللع مب رتاةللل -
1  د ال  ق  ال علت ( لتك س

    
  

 
        .  

 :مناقشة وتحليل املحور ألاول املتعلق بإدارة املعرفة:ثانيا

الصلل     ات لتللي  حمللح الومللا  مت  ضبللت    اس  ات   لل  يف اتؤتبللعس جلة تللعس  معستلل  ل   لل ش جل لل   سءلل 
  . للت  ات      حفف ات       لعط  ات       خ ا  يوتد ات    : حملس   اس  ات      ىل  سر    ر ع   تعتت   ه 

يف اتؤتبلعس  حللا  سءل   لل   ر ل   للتل  ات   ل    تةع ط   ي تح سرعهعس  آسا  جلتال  ال ساتل : توليد المعرفة .1
 : ض اس  اظ  ا ال ع  طلفق ذلب 14الص     ات لتي  حمح ال سات   حتا ط كلن ه ا الو      

 توليد المعرفة: البعد األولعلا عبارات نتائ  تحليل إرابات أفراد العينة (: 11-3 )رقم ردول 

 العبارةرقم 

 التحليل الوصفي

 الترتيب
درجة 

 املوافقة

ات لتال (   )
 ا بعيب

الابيب اللعن 
ل ة لتال 

 )%(ا بعيب

اس  اش  ( )
 ات تعسمب

Mean Std. 
Deviation 

 جلعلت  02 0.944 81.71 4.09 1 
   لتي  08 1.291 71.71 3.59 0 
 جلعلت  01 0.926 84.00 4.20 3 
 جلعلت  05 1.040 74.00 3.70 0 
   لتي  10 1.474 62.57 3.13 0 
  جلعلت 06 0.998 74.00 3.70 1 
 جلعلت  07 1.001 73.71 3.69 0 

   لتي  09 1.309 65.71 3.29 0
 جلعلت  04 1.075 75.71 3.79 0

 جلعلت  03 1.157 78.00 3.90 14
 دررة عالية 0.63449 74.11 3.7057 الكلي للبعد

5.50=الخطأ المعياري   
 يعس است وتعنرتع   SPSS.V 25 ر يع ت     جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس :المصدر

                                                           
 .000 .و     ء  تعرد يل اإلحصائي لبيانات االستبيانالتحل   صيف  للطي . 1
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   ر ل   للتل  ات   ل  يف اتؤتبلعس الصل     ات لتلي  حملح ال ساتل   اط  ق    اظ  ا  جل    ن  بل لى  لل 
   ذلللب حبللض آسا  ال تالل  اتوملتلل   لل  اتلللظفا   هلل ا  للع ط كبلل  ات لتللال ا بللعيب اإلوللع  ر سءلل  جلعلتلل  للعن 

 ييللع  فللة  مب فئلل  ال ار لل   لل   ئللعس اتضتللعق ا ةعتلل     هللل   لتللال طضلل  يف ال30040 س رلللل و لل   اللل مب طضلل ّ 
 حللف  ضللعسب آسا  اس لل ا  جل لل   ضلل اس هلل ا الو لل   هللل  للع طؤ لل   اس لل اش ال للعم  لل ا الو لل   ةللع ط  . ال علتلل ال سءلل  
  (Std. Error Mean=4.40)   ةع  ن  ضل اس ا يل  ات تلعسمب اتلءلل  يف ات لتلال ا بلعيب4013000س رل  اتض ّ 
 لل    لل ا   %00.11   عل للع   للان ات لتللال ا بللعيب اإلوللع  مي للح    للز الوتعيللعس   ةللع  بلل  الا للعيت  ىل  ن صلل  

   .ال تا  ات س ت   لا ضلن جل    ن  ب لى  ل   ر    للت  ات     رعتؤتبعس حمح ال سات   عن ر سء  جلعلت 
اتبللك   ل و لل  ا للعو ر للتلل  ات   لل   اععلتللع  و للع  ايي قللع  لل  الا للعيت اللللاس    جللل   ميكااللع    تللض الفضلل اس 

 :ل ة لتال ا بعيب ا عو ركح  ض    ةع ط  
يف "  بلل فت  اتؤتبلل   لل    كللعس ال للع  ا  ت للع   بلل   ل يلط هللع":  الللن   للةل ع (3)ءللع س الفضلل   سقلل   -

 ا لل اش   تللعسمب  0004قللّ س رللل  ذلللب ه لتللال حبللعيب   ات  ولل  اس ىل  لل  حتللا  لا ضلل    لل ا  جلتالل  ال ساتلل  جل ت للع
جل    ن هاعع ا فع   ول  رلا   ل ا  ال تال  يف اإلءعرل  جل ل  هل ا البلؤاا    ل   لا ضللن   ه ا ط ا  40001س رلل ق ّ 

جل لل   ن اتؤتبللعس الصلل     ات لتللي  حمللح ال ساتلل   بلل فت  ر سءلل  جلعلتلل   لل    كللعس ال للع  ا  ت للع  %00رابللو  
 .عس  ب    سا   يلط  ه   اس ك

يف ات  ولل   "ال اخ تلل    ةلل  اتؤتبلل  يف  للتلل  ات   لل  جل لل  ا للااس " : الللن   للةل ع (1)ءللع س الفضلل   سقلل   -
   هلل ا طلل ا 40000 ا لل اش   تللعسمب قلل س   0040 ذلللب ه لتللال حبللعيب قلل س     سءلل  اتلا ضلل  حتللا ال عيتلل   لل 

  جلعلتلل  جل لل  هلل   الفضلل     مب  ن اتؤتبللعس  لل    لل ا  ال تالل   لا ضلللن ر سءلل %01001جل لل   ن هاللعع  للع يبللو   
الصلل     ات لتللي  حمللح الومللا    ةللل  يف  للتلل هع ل ة   لل  جل لل  ا للااس ال اخ تللل   الللن   لل  ه عرلل  سصللت    للل يف 

 .فةي
اتؤتبلل    للعر  جللل    للض اتبلل ل اس ال  ةتلل  ات   ضلل  هلللعا : "جل لل   الللن  للاصّ  (14)ءللع س الفضلل   سقلل   -

 ا ل اش  3004س رللل  ذللب ه لتلال حبلعيب قل ّ    و  ال عل      حتا  سء   لا ض     ا  ال تال  جل ت لعيف ات   "يبعل ع
 . ه ا ط ي  ن هاعع ا فع  را    ا  ال تا  يف اإلءعر  جل   ه ا البؤاا 10100س رلل   تعسمب ق ّ 

اتؤتبلللعس الصللل       فبللل  هللل   الا تلللل  رللل ن  ا لللض   للل ا  ال تاللل   لللعيلا  للللا ضا جل للل  هللل   الفضللل     مب  ن
 . ات لتي  حمح ال سات    عر  جل    ض اتب ل اس ال  ةت  ات   ض  هلعا يبعل ع ر سء  جلعلت 

                                                           
  طضللتة  ضل اس ا يلل  اتلءلل  يف اللتلال ا بللعيب   رعل لع    للل  سلل  جل ل   قلل  اللتلال ا بللعيب   ضل ط  للتلال اجمل ةلل   ه ل   قلل  : الخطثثأ المعيثاري

: (اظز  اس ا) يض  جل   صيف  للطي جل   اظ س الرترت    ل  ال تا    اس  اش ات تعسمب ل  تا  رضبة ات لتال يف مت تح    ز الوتعيعس  ط   حبعر  
 .001و ات ء  البعرد  
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 ذلللب ه لتللال   يف ات  ولل  ال ار لل   لل  حتللا  سءلل   لا ضلل    لل ا  جلتالل  ال ساتلل  جل ت للع( 0) ءللع س ال وللعس  سقلل  - 
  ن هالعع ا فلع  رلا   ل ا  ال تال   ر سءل  جلعلتل  جل ل   هل ا ط لي 10400 ا ل اش   تلعسمب قل س   3000حبعيب ق س  

 . ن اتؤتبعس الص     ات لتي  حمح ال سات   ب   ل ت فع      رعسب اتؤتبعس ال اي   يف  عا يبعل ع
  يلل  اتؤتبلل   لظفت للع   صلل  اتلل كةعا ال ساتلل  " الللن   للةل ع  (0)جنلل   ن  لل   لل  ال وللعس ا  حللا يف

س ا  تللل  اسخللل ى ل ولللع ا    لللع ن اتؤتبللل   للل  اتؤتبلللع" اللللن   لللةل ع  (0) ال ولللعس  سقللل  "    ر تللل   لتلللت    لللعس 
   هل ا طل ا جل ل   ن   ل ا  ال تال  ال   للا ضا     لرت   ن يف اتلا ضل   عيع  سءل  اتلا ضل  جل ت ةلع   لتلي   " ات    

 .جل     ةلن ال وعس ا
جل لل  ( ا  بللعب ات   لل ) لتللي     ةلل  يف  للتلل هع ل ة   لل  يبلل  يف هلل ا الصلل    ن اتؤتبللعس الصلل     ات

 ةللع يصللح جل لل  ات  ل للعس   ع ط للي  ءللل  سصللت    لل يف فللةي  صلل طق للل ى ال للع  ا رعتؤتبلل  مّلل   للعال للع  ا  ت
  ل   ءلل  هل ا ال صلت  ات ل يف  بل يت  اتؤتبلعس حملح ال ساتل     (ال ةل    اتللس ط )اظ ط      رتئ  لع ا عسءتل  

 اتف للعح تلا ولل     ن  ل  ت ات   لل  يف  ةللح  يبللي  ع  خعصلل    ن  للتلل  ات   لل  ط ل   ؤشلل   تعتلل  لإلرلل اا اتبلل ة 
 .الن  ب  هع الوتئ  اسق صع ط  التلمال يلساس 

ا للل طا جلللل   للتللل  ات   للل  ي مللل و جلللل  ال ة تللل  ال فعجل تللل  رلللا ات   للل  ال لللةات  اتلءلللل   يف جلضللللا  جلاللل  
   للل  الصللل    ات  ا لللل  رلللا ال لللع  ا   لكللللن اتؤتبلللعس الصللل     ات لتلللي  مت لللعع رلءلللل  جل قلللعس حع  ت لللع   ات

    جل للل  اإلرللل ااش،صلللت  قلطللل   للل رال صلللعحض ال ةلللح هلظفتللل    اللللن اعلولللع  لللع  كللللن جل قلللعس اللل  س تللل   بللللّ 
 .  بعس   ات         جل  راع  ال ض  را  جل ع  الف طد

حلللا  لل ى  للل   ر لل  حفللف ات   لل  يف اتؤتبلللعس   ط لل  ي تللح ستلل لعرعس   لل ا  ال تالل  تةللع : المعرفثثة حفثث  .1
 ذلللب  لل   ء لل  يللل  ر لل  اتلللظفا  ت للع  حتللا ط كلللن هلل ا الو لل   لل   بلل    الصلل     ات لتللي  حمللح ال ساتلل 

تلل لعرعس     لل   ءللح ي ت  للع تللاضلم  بللعب ات لتللال ا بللعيب  اس لل اش ات تللعسمب س10-11  ضلل اس     ولل   لل 
ف ات   ل    فلع    ىل الابلض اتئلطل      تلض ال ولعساس حبلض  نت  لع ل ل ا     ل   ل ى فل   ا  ال تال  حللا ر ل  ح

 : لا ض     ا  ال تا  جل    ح  ض       ض اس ه ا الو     اظ  ا ال ع  طلفق ذلب
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 المعرفة حف  بُعدعلا عبارات  ئ  تحليل إرابات أفراد العينةنتا: (11 -3)رقم ردول 

 العبارة رقم

 الوصفي التحليل

 درجة  الترتيب
 املوافقة

(   )
ات لتال 
 ا بعيب

اللعن 
الابيب 
ل ة لتال 

 )%(ا بعيب

اس  اش  ( )
 ات تعسمب

Mean Std. 
Deviation 

 جلعلت  43 1.105 78.00 3.90 11
 جلعلت  41 1.154 80.57 4.03 10
   لتي  40 1.194 67.43 3.37 13
   لتي  40 1.188 66.57 3.33 10
 جلعلت  40 1.203 74.57 3.73 10
   لتي  41 1.213 70.29 3.51 11
   لتي  40 1.107 72.29 3.61 10
   لتي  40 1.151 69.71 3.49 10
جلعلت   40 1.116 79.43 3.97 10  

 دررة رتوسطة 0.81516 73.21 3.6603 الكلي للبعد
 (Std Error Mean=0.09743)ات تعسمب ا ي  

 رتعيعس است وتعن  SPSS.V 25  ر يع ت     جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس: المصدر
 بللل لى  لللل   ر للل  حفلللف ات   للل  يف اتؤتبلللعس الصللل     ات لتلللي   لللعن ر سءللل    ن ل للل  اظللل  ا  جلللل  ط  
 س رللللل الللل مب طضللل ّ   جل للل  هللل ا الو للل  ال تاللل  ات لتلللال ا بلللعيب اإلولللع  إلءعرلللعس   للل ا     هللل ا  لللع ط كبللل   لتلللي 
  هلل  لع  40010رللل اس ل اش ات تلعسمب قل س يف حلا هل طض  يف الفئ  ال ار       ئعس اتضتعق ا ةعت    30114

ا يللل   طبلل   ىل  ضللعسب آسا  اس للل ا   مت  زهللع حلللا قتةللل  ات لتللال ا بللعيب ال لللعم ل ةملللس   ةللع ي حلللف  ن  ضلل س
 ع ةلل  ال ا بللعيب طوللا ال قلل  يف الا للعيت    جل تلل   للان ات لتلل(40400)صلل      يف ات لتللال ا بللعيبتللعسمب اتلءللل ات 

يف    لتلللللي  للللل    للللل ا  ال تاللللل   لا ضللللللن  ن  بللللل لى حفلللللف ات   للللل    لللللل   ر سءللللل   %03.01طل للللل  اظللللل  ا  ن 
 .اتؤتبعس الص     ات لتي  حمح ال سات 

ع    تض الفض اس اتبلك    ل ا الو ل    ذللب رعسجل ةلع  جل ل  ات لتلال  ايي قع    الا عيت اللاس    جل   ميكاا
 : ا بعيب ا عو راءعرعس ال تا  اتوملت   ةع ط  

 ضلللم اتؤتبلل   فللف ات   لل  يف حلاتللتض    زطلل  ميكلل  ال ءلللا :"  الللن   للةل ع( 10)اح  للع ال وللعس  سقلل   -
 0043 ل ا  جلتال  ال ساتل  جل ت لع   ذللب ه لتلال حبلعيب قل س  ات  ول  اس ىل  ل  حتلا  لا ضل   "   لت ع  قع ا عءل 

   هلل ا ط لللي  ن هالللعع ا فللع   وللل  رلللا   لل ا  ال تاللل  يف اإلءعرللل  جل لل  هللل ا البلللؤاا  10100 ا لل اش   تلللعسمب قللل س  
 للل    للل ا  ال تاللل   لا ضللللن ر سءللل  جلعلتللل   ن اتؤتبلللعس الصللل     ات لتلللي  حملللح ال ساتللل   %04000حتلللا جنللل   ن 

 .ب ح ال ءلا  لت ع يف  مب  قع قزطا ع ل ة     جل   ا لاتتض ات  زط  ح ى ط     ة  يف
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يف  "  لل يف   ةتللز  رعجل وللعسه  اللز ن  لل   اتؤتبلل  ر صللمعب ا للا : " الللن   للةل ع (10) ءللع  الفضلل   سقلل  -
  ول   ا ل اش   تلعسمب   3.00ا ض     ا  جلتا  ال ساتل  جل ت لع   ذللب ه لتلال حبلعيب قل س  ات  و  ال عيت     حتا  ل 

 ن اتؤتبلعس  %00.03   ه ا ط ا  ن   ل  ارعهعس    ا  ال تا   عيع  دعرت    لا ضلن رابو  1.111 رل سق ّ 
 ذلللب إل سا  للع ر نتلل  هللؤس  اس لل ا  لكللل     الصلل     ات لتللي  حمللح ال ساتلل   لل   ر سءلل  جلعلتلل  ر صللمعب ا للا 

 .ف عل  يف اسس ضع  هب لى   ا  اتؤتب مي  لن يضي  قل   ع  تبعن    ال
يف ات  ول  "  ضلم اتؤتب   فف ات   ل  رصللس  طبل ح اللصللا  لت لع: " الن   ةل ع( 11)ءع س الفض   سق   -

 هلل ا ط للي  ن   للل  (  بلل ع  ولل ) 10140س رللل  ا لل اش   تللعسمب قلل ّ  3004س رلللل ال عل لل   ذلللب ه لتللال حبللعيب قلل ّ 
جل للل   ن اتؤتبلللعس حملللح ال ساتللل   للل    فلللف ات   للل   %00تاللل   عيلللع  دعرتللل    لا ضللللن رابلللو  ارعهلللعس   للل ا  ال 

 .رصلس  طب ح ا صلا جل ت ع
 ضللل   "سقبلللع  عا  ط للل   ات  ل لللعس  كالللءتلللع للل   اتؤتبللل  ر لللل   " :ن    لللة  الللل (10)  لللع الفضللل   سقللل   -

 10043 ا للل اش   تلللعسمب قللل س   3003 حبلللعيب قللل س  يف ات  وللل  ال ار للل   للل  حتلللا اسنتللل    ذللللب ه لتلللالءلللع س 
جل لل   ن  %00000 هلل ا طلل ا جل لل   ن ارعهللعس   لل ا  ال تالل   عيللع ادعرتلل     لا ضلللن رابللو    ( بلل ع يف اآلسا )

اتؤتبعس حمح ال سات      ر ل    كالللءتع ات  ل عس ر سء  جلعلت  يل ا لض س ع ال علتل  جل ل  قلزط   ل  هعيلح  ل  
 .س الن ميك  ال ءلا  لت ع  قع ا عء ات  ل ع
  ةللللللح اتؤتبلللللل  " : الللللللن  للللللعن   للللللةل ع جل لللللل  ال لللللللا  (10) ( 13)جل لللللل  اللللللل ا   لللللل   نتلللللل  ال وللللللعس ا  -

 ضلللللللم اتؤتبلللللل   فللللللف رللللللعسب اس لللللل ا  الاعءملللللل  يف قلاجللللللل  " " جل لللللل   لتتللللللد اس كللللللعس اإلر اجلتلللللل  الللللللن مت  ك للللللع
ال ساتللللل   هللللل ا ط لللللي  ن اتؤتبلللللعس حملللللح     جل ت ةلللللع  عيلللللع   لتلللللي  س  ن  سءللللل   لا ضللللل    للللل ا  ال تاللللل" ات   للللل 

 .يف حفل ع ل  لعسب الاعءم  ل   ا     ا اس كعس اإلر اجلت  س  ل  اسه ةعم ال عم
يف اسخللللللل  يبللللللل   ىل  ن اتؤتبلللللللعس الصللللللل     ات لتلللللللي  حملللللللح ال ساتللللللل    لللللللل  ل يوتلللللللد جلة تللللللل  حفلللللللف 

 لللللل سطض اس لللللل ا  جل لللللل  ر ال كالللءتللللللع ا  ط لللللل  سقبللللللع  ع  الضتللللللعم ات   لللللل    طل لللللل  ذلللللللب ء تللللللع  لللللل  خلللللل ا  للللللل  
رصلللللللس    سطلللللل    جل لللللل  اللللللل ا   لللللل   ن  حفللللللف ات   لللللل   ت للللللع    لللللل  جللللللل  قتع  للللللع ر ملللللل طا اتلءللللللل اس ات   تلللللل 

الا لللللللعيت  لفلللللللق  للللللل ى اه ةلللللللعم اتؤتبلللللللعس حملللللللح ال ساتللللللل  ر صلللللللمعب ا لللللللا  رعجل ولللللللعسه  الللللللز ن   للللللل يف   ةتلللللللز 
  رعلابللللللو  ل ةؤتبللللللعس الللللللن    ةلللللل  جل لللللل  جلضللللللل  ال لظتلللللل  اتؤق لللللل     لللللل  ذلللللللب خعصلللللل  دللللللض ا ع للللللل  جل تلللللل 

 . اس كعس اتو جل  ل   ا  الاعءم  جن هع س     رعلض س الكعيف ر لتتد ال لعسب
حلللللا  سءلللل   للللل   ر لللل   لعطلللل  ات   لللل  يف    تةللللع ط لللل  ي تللللح ستلللل لعرعس   لللل ا  جلتالللل  ال ساتلللل : المعرفثثثثة توزيثثثثع .3

اتللظفا  ت لع  حتلا ط كللن هل ا ر ل    ات لتي  حملح ال ساتل    ذللب  ل  خل ا  ء ل  يلل اتؤتبعس الص    
 :   اظ  ا ال ع  طلفق ذلب00 ىل  04   الو       ة  ض اس  لعجل  
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 المعرفة توزيع بُعد علا عباراتنتائ  تحليل إرابات أفراد العينة (: 13 -3 )رقم ردول 

 رقم العبارة

 الوصفي التحليل

 درجة تيبالتر 
 املوافقة

ات لتال (   )
 ا بعيب

اللعن 
الابيب 
ل ة لتال 

 )%(ا بعيب

اس  اش  ( )
 ات تعسمب

Mean Std. 
Deviation 

   لتي  10 1.267 52.00 2.60 04
   لتي  10 1.376 62.86 3.14 01
   لتي  10 1.279 72.00 3.60 00
   لتي  10 1.139 70.29 3.51 03
 جلعلت  10 1.239 76.57 3.83 00

 دررة رتوسطة 0.92723 66.74 3.3371 الكلي للبعد
 (Std Error Mean=0.11083)ات تعسمب ا ي  

 رتعيعس است وتعن  SPSS.V 25   ر يع ت     جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس :المصدر
بلعس الصل     ات لتلي   لعن   لتليع  طل   اظ  ا  جل    ن  ب لى اسه ةعم ر ة تل   لعطل  ات   ل  رعتؤت

عق تل   هلل طضل  يف الفئل  ال عل ل   ل   ئلعس اتض3033 ه ا  ع طلفم  ات لتال ا بعيب الك   ل و ل   الل مب طضل س رللل 
    هل  لع  ؤّ ل  ا ةعت    ةع ي حف  ن هاعع ا فع  را    ا  ال تا  اتوملت  جل   اإلءعر  جل    ض اس ه ا الو  

 : ةع طلفق اظ  ا    تض الفض اس اتبك   ل و    ةع ط     40000ش ات تعسمب  الض س رلل قتة  اس  ا
مت  لللب اتؤتبللل  شلللوك     ل لللعس  اخ تللل   بلللةق رعللصللللا  ىل : " اللللن   لللةل ع( 00)ءلللع س ال ولللعس  سقللل   -

 هل ا  لع طل ا   1.030ل ا  اش   تعسمب ق س رل 3003يف ات  و  اس ىل  ذلب ه لتال حبعيب ق س  " قلاجل  الوتعيعس
 .جل    ن هاعع ا فع  را    ا  ال تا  يف اإلءعر  جل   ه ا البؤاا

جل لل   ن اتؤتبللعس  %01000  فبلل  هلل   الا تللل  رلل ن ارعهللعس   لل ا  ال تالل   عيللع ادعرتلل    لا ضلللن رابللو  
 بلعس   ات   ل  الصل      بلعجل  يف جلة تل  (ايرتايلع)الص     ات لتي  حمح ال سات  مت  لب شلوك     ل لعس  اخ تل  

 .اتلءل   يف قلاجل  رتعيعس اتؤتب 
  ول  اتؤتبل   تلل لب ال ل سطض  ل  قولح ع لل   ا لا  الضل ا   هبلل ش : " اللن   للةل ع( 00)ءلع س ال ولعس   -

 3014يف ات  ول  ال عيتلل   ل  حتللا  لا ضل    لل ا  جلتال  ال ساتلل  جل ت لع   ذلللب ه لتلال حبللعيب قلل س  " يبلا جلة تع للع
 هلللل ا طللل ا جل للل   ن هالللعع ا فلللع  رلللا   للل ا  جلتالللل    ( بللل ع يف آسا  ال تاللل ) 10000قللل س    وللل    ا للل اش   تلللعسمب

رلللل ن اتؤتبلللعس الصلللل      فبللل  هلللل   الا تلللل   .  لتلللي يف اإلءعرللل  جل لللل  هللل ا البللللؤاا  ذللللب ر سءلللل    ال ساتللل 
 لل   لعطلل  ات   لل  ال للةات   هلل ا  للع   ات لتللي  حمللح ال ساتلل     ةلل  جل لل   تلل لب ال لل سطض   هلل ا استلل لب طلل   م

 .ع       اتب ،  ا زّ طؤ    ا اا  يف  عا   اس  ات     ذ مب ا  فت  ال   تةت  جل    ن ال  سطض ط  
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: يف ات  وللل  ال عل للل   للل  حتلللا  لا ضللل    للل ا  جلتاللل  ال ساتللل  جل ت لللع   اللللن  لللعن   لللةل ع( 03)ءلللع س ال ولللعس   -
   ذللللب ه لتلللال "   للل  جل للل   للل   ال ةلللح  للل   صلللمعب ا لللا  ل ت بلللعساس ال  ةتللل    ةللل  اتؤتبللل  يف  لعطللل  ات"

   هلل ا طللل ا جل للل   ن   للل ا  جلتالل  ال ساتللل   لا ضللللن ر سءللل  1.130س رلللل ا لل اش   تلللعسمب قللل ّ  3.01س رلللل حبللعيب قللل ّ 
  لا ضللللن رللل ن اتؤتبلللعس   للل  اس للل ا  اتبللل للرا %04000جل للل  هللل   الفضللل    حتلللا جنللل   لللع يبلللو      لتلللي 

جل لل   لل   ال ةللح  لل   صللمعب ا للا      لتللي الصلل     ات لتللي  حمللح ال ساتلل     ةلل  يف  لعط  للع ل ة   لل  ر سءلل  
 . ع طبةق هبعس    يضح ات     ال ةات  را اسل اش اتبعس   يف الف طدهل   

لءتلع ات  ل لعس     ة  جل    كالل( اللعه  )يب ا ت  ن اتؤتبعس حمح ال سات  يف  لعط  ع ل ة     الص    
ا للل  ع اتؤتبلللعس لبلللوك  ايرتايلللع  هللل ا  لللع س طالللع  تلللعرضع    لللع  تةلللع  لللص  بلللعس   ات   للل  يف  طل للل  ذللللب ء تلللع 

 .ال ةات      ة  جل    ت لب ال  سطض    قوح الز    الض ا      ا جل       ال ةح
لللن  بللعجل  يف  لعطلل    بللعس    يبلل   ىل  ن اتؤتبللعس الصلل     ات لتللي    ة لل  هلةلجللل   لل  ا صللعيص ا

ربلللعل  ا تكلللح ال التةلللل   اليلللعر  ال للل  ال  للل  يف ال  ع لللح تللللا   للل  ال للللع  ا    : ات   للل  خعصللل  ال لللةات   ا لللع
  .ال ة    حتا جن  جل قعس ش،صت  قلط  را صعحض ال ةح  ال ع  ا

 للل   ر لل   يوتللد ات   لل  يف اتؤتبللعس  تةللع ط لل  ي تللح ستلل لعرعس   لل ا  جلتالل  ال ساتلل  حلللا : المعرفثثة تطبيثثق .4
   اظل  ا   يللع  00 ىل  00الصل     ات لتلي  حملح ال ساتل   حتللا ط كللن هل ا الو ل   ل   للة  ضل اس    ول   ل  

 :طلفق ذلب
 المعرفة تطبيق بعدعلا عبارات نتائ  تحليل إرابات أفراد العينة (: 14 -3 )رقم ردول 

 العبارة رقم

 التحليل الوصفي

درجة  ترتيب

 املوافقة

(   )
ات لتال 
 ا بعيب

اللعن 
الابيب 
ل ة لتال 

 )%(ا بعيب

اس  اش  ( )
 ات تعسمب

Mean Std. 
Deviation 

   لتي  40 1.123 66.29 3.31 00
 جلعلت  41 1.073 74.86 3.74 01
   لتي  40 1.303 57.71 2.89 00
   لتي  43 1.164 69.43 3.47 00
   لتي  40 1.073 70.86 3.54 00

 دررة رتوسطة 0.83921 67.83 3.3914 الكلي للبعد
 (Std Error Mean=0.11083) ات تعسمب يف قتة  ات لتال ا بعيبا ي  

 رتعيعس است وتعن  SPSS.V 25  ر يع ت     جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس :المصدر
يف اتؤتبلللعس الصللل     ات لتلللي  حملللح    يوتلللد ات   للل طل للل  اظللل  ا  جلللل    ن  بللل لى اسه ةلللعم ر ة تللل  

 الل مب طضل  يف الفئل  ال عل ل   3030س رللل ال سات   عن ر سء    لتي    ه ا  ع ط كب  ات لتال ا بلعيب ل و ل   اتضل ّ 
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  ال سء  ات لتي    ةلع  ن هالعع ا فلع  رلا   ل ا  ال تال  اتوملتل  جل ل ييع      ئعس اتضتعق ا ةعت    مب فة 
   تلض  الع رالع  جل ل  الا لعيت الللاس   يف اظل  ا ميكا. 400300ح اس  اش ات تلعسمب لل     حتا تلّ  ض اس ه ا الو

 :جل   الامل ال ع الفض اس اتبك     ا الو   
ات  ول  "    ةل  اتؤتبل  جل ل  س مب ا ول  الل اخ   حللا الا لعيت ا ضضل " : الن   ةل ع( 01)اح  ع ال وعس   -
 ا لل اش   تللعسمب قلل س   3000 ىل  لل  حتللا  لا ضلل    لل ا  جلتالل  ال ساتلل  جل ت للع   ذلللب ه لتللال حبللعيب قللّ س رللللل اس

 هلل ا طلل ا جل لل   ن هاللعع ا فللع  رللا   لل ا  جلتالل  ال ساتلل  يف اإلءعرلل  جل لل  هلل ا البللؤاا   ةللع  ياللع جنلل   للع   10403
ر سءل  جلعلتل  رل ن اتؤتبلعس الصل     ات لتلي     ارعهعس    ا  ال تا   عيلع ادعرتل    لا ضللن  %00001يبو   

 .جل   س مب ا اا  ال اخ ا   ن است  عي  رع اا     خعس  اتؤتب      ة  يف ي عيل ع
"   ةح اتؤتب  جل   يلطح ات عسش الف عل   ىل  تلعلتض جلةلح ء طل  " : الن   ةل ع( 00)ءع س ال وعس   -

 ا لل اش   تللعسمب قلل س   3000  لل ا  ال تالل  جل ت للع   ذلللب ه لتللال حبللعيب قلل س  يف ات  ولل  ال عيتلل   لل  حتللا  لا ضلل  
جل لل   ن     لتلي   ن ارعهلعس   ل ا  ال تالل   عيلع ادعرتل    لا ضلللن ر سءل  %04001   ةلع  ل ل  الابللو  10403

هل ا  ن اتؤتبعس الص     ات لتي  حمح ال ساتل    ةلح ءعهل   جل ل  يلطلح اس كلعس  ىل  تلعلتض جلةلح ء طل      
ع طل ا جل ل   ل ى اه ةلعم اتؤتبلعس حملح ال ساتل  ر يوتلد ات لعسش الف علل   اللن  ل  خ  لع طلل    ا جل ل  شل    اّذل

 . حح اتبك س الن  لاء   اتؤتب      ل يضتد اسه اش اللات    الن يضد  ع الاةل  ال كتّ 
 يوتد ات     جل       ا ا  ال اخ ت  ات الجل      ة  اتؤتب  يف: " الن   ةل ع( 00) ءع س ال وعس  سق  -
   ا  اش   تعسمب 3000يف ات  و  ال عل      حتا  لا ض     ا  ال تا  جل ت ع   ذلب ه لتال حبعيب ق س رلل "     تع
ه ا  يف اإلءعر  جل   ه ا ط ا جل    ن هاعع ا فع  را    ا  ال تا    ( ب ع  و  يف اآلسا ) 10110س رلل ق ّ   و 

 .  لتي البؤاا  ذلب ر سء  
 جل تلل  يبلل ا ت  ن اتؤتبللعس الصلل     ات لتللي  حمللح ال ساتلل     ةلل  يف  يوتض للع ل ة   لل  جل لل   لل   ا للا   

 ذللب  ل  خل ا اسء ةعجللعس ال  سطل  رلا  جل لع  الف طلد         الفل  مب  اظةلعجل ه   اسخ   الن  بلةق رلعل   ّ 
  لللعسش  خ لللد  للل  ل     بلللةق سجل لللع  الف طلللد رلللاء ا  حللللاساس  اخلللح البللل    للل  خللل ا البلللوك  ال اخ تللل   اللللن

 .ء ط  
متللاق اتؤتبلل  ال للع  ا هبللع   صلل   يوتللد   للعس    حلل ى : " الللن   للةل ع (00)يف حللا اح  للع ال وللعس  سقلل   -

ذللب ه لتلال حبلعيب ات  و  ال ار      حتا  لا ض     ا  جلتا  ال سات  جل ت لع     " ان  عيع   ن اتب لى اتي لب
ا فلللع  رلللا   للل ا  ال تاللل  يف اإلءعرللل  جل للل  هللل ا البلللؤاا  هالللعع   ن  مب 10103 ا للل اش   تلللعسمب قللل س   3031قللل س  
  ل     هالع دلض  ن يالل   ن اإليبلعن  صلح جل ل  ات   ل   ل  ءل ا   كل اس رعسرل  الب،صلت .  سء    لتي ر  ذلب

 .ح ى  ضد اتب لى اتي لب خ ا  قلجل  يف ا ي   تك س ال ة ت    اس    اس
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 هل   عطل   جل ل    لةلنا     هل  ع طاس سء  اتلا ض  جل ت ع   لتي   عيع( 00) ن ال وعس  سق    ةع ي حف
جل لل   :  لل  هاللع يبل ا ت  يلل   " ضلللم اتؤتبل  ر ضلل    ساس   سطوتلل   اخ تل  طضلللم هبللع   ل ا  ذ مب خللا    فلع  "ال ولعس  

 .جلة ت   يوتد ات      س  ياع جن   ن ارعهعس    ا  ال تا   عيع حمعط   رع  ه   الفض  ال ا      نت  ال  سطض يف 
ط لللللل ا اظلللللل  ا   يللللللع   :إدارة المعرفثثثثثثة بالمؤسسثثثثثثات الصثثثثثثغيرة والمتوسثثثثثثطة رحثثثثثثل الدراسثثثثثثةأبعثثثثثثاد  ترتيثثثثثثب .5

  ات   للللللللل   اس     تلللللللللض  ر لللللللللع   للللللللل ا     يف اتؤتبلللللللللعس حملللللللللح ال ساتللللللللل    اس  ات   للللللللل  معستللللللللل  جلة تلللللللللعس بللللللللل لى 
ر للللل   للللل   ر لللللع    اس   ا لللللعو ركلللللحات لتلللللال ا بلللللعيب  اس للللل اش ات تلللللعسمب  : للللل   للللل   جل للللل     ةللللل ط  يف ذللللللب

 : الا عيت  ل   يف اظ  ا   يع   ةع ط    ات    
 إدارة المعرفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رحل الدراسة أبعادترتيب  (:15 -3 )رقم ردول 

يب ألابعاد
لترت
ا

 

االنحراف  الحسابي المتوسط
توفر  دررة المعياري

ات تعسمبا ي   %اللعن الابيب Statistic المتغير  Statistic 

 جلعلت  0.63449 0.07584 74.11 3.7057 50 توليد املعرفة: أوال

   لتي  0.81516 0.09743 73.21 3.6603 50 حفظ املعرفة: ثانيا
تطبيق : رابعا

 املعرفة
    لتي 0.83921 0.10030 67.83 3.3914 50

    لتي 0.92723 0.11083 66.74 3.3371 50 توزيع املعرفة: ثالثا

   لتي  0.65712 0.07854 72.01 3.6005 عمليات إدارة املعرفة

 رتعيعس است وتعن  SPSS.V 25  ر يع ت     جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس: المصدر
تلللي  حملللح    جلة تلللعس   اس  ات   للل  يف اتؤتبلللعس الصللل     ات ل  ن  بللل لى  للللا  جلللل   للل  اظللل  ا  ط  لللق

  لل    %00041قتة لل   رلللعن يبلليب  3014حتللا ر للأ ات لتللال ا بللعيب ل ةملللس    لتللي  ال ساتلل   للعن ر سءلل  
 لل    ط تلل  ر  3004   ذلللب ه لتللال حبللعيب قلل س حتللا    تللض اسر للع  ءللع س جلة تلل   للتلل  ات   لل  يف ات  ولل  اس ىل

  يف حللا اح للح ر لل   يوتللد ات   لل  ات  ولل  ال عل لل   ذلللب ه لتللال حبللعيب 3011   لل  ه لتللال حبللعيب قلل س  حفللف ات
   .3.33    يف ات  و  اسخ   ءع  ر    لعط  ات     ه لتال حبعيب ق س 3.30ق س  

  ل  حتلا  نت ل   ر سءل  جلعلتل  ،توليثد المعرفثة فثي المرتبثة األولثا ميك   فب  الا تل  الن طل    ت ع ر ل  
  : ة     جل  ل هعيف  للت  اتؤتبعس الص     ات لتي      ر ع  جلة تعس   اس  ات       ىل اجل ةع 

 لع   ميك   سءعا ذلب     ط   تلا  اتؤتبلعس الصل     ات لتلي   :ات     اتك بو     ال ة    اتلس ط  -
ن  الل ت   كللعس    للعسش ء طلل     طلل   ذلللب  لل  خلل ا استلل ةعا ط للي ات   لل  ال فصللت ت  رعح تعءللعس ال ةلل    اللل

 اي ضلللع ه  ل ةا للللعس اللللن اتللل   كلهع   رللل لب طف مللللن    ن جلللل  حعءلللع    ساولللع   اظ طللل  ل زرلللعي  الللل ط  ط لللاّ 
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ل ةؤتبللعس  لل و ء طلل   ع  كلل  جل لل   ساطلل  هبللع   راشلل اع اتلللس ط  يف ذلللب  صللوق اتؤتبللعس قللع س  جل لل   للتلل  
  .  عسش ع  ك  جل    ساط  هبع ا  بعب 

 حملح ال ساتل   ةع    ة  اتؤتبعس يف  للت هع ل ة     جل   خااي ع ال اخ تا   يل ا ل ة ل  هل   اتؤتبلعس-
اتواتلل  جل لل  ال ضلل    طبللةق هلل  س اس كللعس  لل  خلل ا اس صللعسس ال  تلل   الل  ال  تلل   هبتكللح  التةلل  ربللتال   لل ن
  لللعسش ء طللل   ي تلللل  ل  فلللعجل س رلللا ات لللعسش ال لللةات   لللع طبلللةق ر للتللل    عتؤتبللل ات وع لللل  رلللا  لللح ال لللع  ا ر
  . الص    اتلءل    اخ  ع
   لع ط لي  ن اتؤتبلعس حملح ال ساتل    لتلي  ر سءل  معستل   تخزي  المعرفة المرتبة الثانيثة لض  اح ح ر   

    كالللءتللع ات  ل للعس اتبللعجل   يف ذلللب  ذلللب  لل  خلل ا  للل    طل لل   لل  ر نتلل  جلة تلل  حفللف ات   لل  الصلل      
اس للل ا  جل للل  لللل   حفلللف ات   للل     لللع ات   للل  ال لللةات     للل سطض( ا لاتلللتض ات  زطللل )   للل ا  كللللط  قلاجلللل  ل وتعيلللعس

 س  يلل  ط للعب هاللع جللل م اسه ةللعم ر ،للزط  ات للعسش  ات للعساس    تل لل  قزطا للع  لل  خلل ا اسه ةللعم ر صللمعب ا للا 
  .رتا ة  ل ى اس  ا    رعل ع  جل م است فع      ءز   و     ات     ال ةات  الكع ا  ل ى اس  ا  ال لعسب ات
 ر سءلل  معستلل    لتللي   لل  حتللا  نت لل   لل   ر للع  تطبيثثق المعرفثثة الثثلي احتثثل المرتبثثة الثالثثثة    ر لل  طفّبلل

ات   ل   ل  ء ل    يضلص اللاا ت ال  سطوتل  حللا     اس  ات       ىل يضص الكلا س الوب ط  اتؤه    الضع س  جل ل   يوتلد
 ميكل   سءلعا ذللب    ر سءل    لتلي بعد توزيع المعرفثة رثا  فثي المرتبثة األخيثرة يف حلا  . تفت  ات ، ام ات    

  ولع ا  اللن      ا تضع   ال بعسع رعت      رعإلفع    ىل ق   ء بلعس ا للاس ىل  ن اتؤتبعس حمح ال سات  س  بلّ 
  .  خ  ع اآلسا   ه ا     جل   تح ر   اس  ا   ىل جل م  بعس     ت       س ع  ص س لضل   

 :مناقشة وتحليل املحور الثاني املتعلق بالقدرات إلابداعية: ثالثا

: مت  ضبللت  ا لللس  ىل تللو    ر للع   هلل   ل   لل ش جل لل   سءلل   لللا   الضلل ساس اإلر اجلتلل  س لل ا  جلتالل  ال ساتلل 
قللل   اسصلللعل   ات  يللل   ا بعتلللت  ل ةبلللك س  ات،لللعل    الضللل س  جل للل  ال م تلللح  الللل رال  اسح فلللعظ رعسرلللع   الي 

  ال  لللض    سءللل  ات لتللليعس ا بلللعرت   اس  ا لللعس ات تعسطللل  : بللل لى هللل   اسر لللع  اجل ةللل يع جل للل   لللح  لل  ل ضلل ط  
 ع  ا للس   قل  ءلع س الا لعيت  ةلع هل   لفلم  ال ل   ست لعرعس    ا  جلتا  ال سات  جل   جلوعساس  ح ر       ر

 :يف اظ ا ا   يع 
حلللا  سءلل   للل   ر لل  الي قلل    قلل   كلللن هلل ا الو لل     تةللع ط لل  ي تلح سرعهللعس  آسا  جلتالل  ال ساتلل  :الطالقثثة .1

 : اظ  ا ال ع  طلفق ذلب 0 -1    ة جلوعساس    و     
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 الطالقةعد بُ عبارات أفراد العينة علا  نتائ  تحليل إرابات(: 16 -3)رقم ردول 

 العبارة رقم

 التحليل الوصفي

درجة   الرت تض

 املوافقة

(   )
ات لتال 
 ا بعيب

اللعن الابيب 
ل ة لتال 

 )%(ا بعيب

اس  اش  ( )
 ات تعسمب

Mean Std. 
Deviation 

 جلعلت  10 0.807 80.29 4.01 1
  جلعلت  10 0.849 84.29 4.21 0
 جلعلت  10 0.906 76.29 3.81 3
جلعلت   10 0.600 80.86 4.04 0  
 جلعلت  10 0.773 83.14 4.16 0

 دررة عالية 0.57021 80.97 4.0486 الكلي للبعد
 0.06815 =( Std Error Mean) في قيمة المتوسط الحسابي المعياريالخطأ 

 رتعيعس است وتعن  SPSS.V 25  ر يع ت     جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس: المصدر
 ن  بلل لى  لللا   ر لل  الي قلل  يف ال تالل  ات س تلل   للعن    ف للع   هلل ا  للع ط كبلل    جللل  ط  للق  لل  اظلل  ا 

ال سء  ال علتل    ةلع ط حلف  ضلعسب  ييع  فة  ال مب طض   0040س رلل ات لتال ا بعيب اإلوع  ل و    ال مب طض ّ 
 400040س رلللل    اس لل اش ات تللعسمب اإلوللع  ل و لل   اللل مب طضلل ّ هللل  للع طؤّ للآسا   اس لل ا  جل لل   ضلل اس هلل ا الو لل     

   ا  ال تا  ات س تل    فضللن ر سءل  جلعلتل  جل ل   لل  ه  جل ل      % 80.97   ةع جن   ن (اآلسا  ب ع ق تح يف )
 :لو   الي ق   ةع ط   ايي قع    الا عيت اللاس   يف اظ  ا  جل   ميكااع    تض الفض اس اتبك    .ر   الي ق 

يف ات  ول  اس ىل "    لب الضل س  جل ل  ال  ول  جلل    كلعسمب ري قل : "  اللن يصلع جل ل ( 0)ءع س الفض   سقل   -
  40000 ا ل اش   تلعسمب قل س   0001   حتلا  لا ضل    ل ا  ال تال  اتوملتل  جل ت لع   ذللب ه لتلال حبلعيب قل س  

  ت لللع يف  .ر سءللل  جلعلتللل  جل للل  قللل س   جل للل  ال  وللل  جلللل    كلللعسه  ري قللل  هللل ا طللل ا جل للل   ن   للل ا  ال تاللل   لا ضللللن 
لل مب الضل س  جل ل  اقلرتاح ا  للا اتاعتلو  ربلكح تل ط  تلاء ل   بلع ح : " الن يصلع جل ل ( 0)الفض   سق   الرت تض
  40003قلل س   ا لل اش   تللعسمب  0011 لل  حتللا  لا ضلل    لل ا  ال تالل  جل ت للع   ذلللب ه لتللال حبللعيب قلل س   "ال ةللح

اح ا  للا اتاعتلو  رت  هل  ع ط ا جل    ن هاعع ا فع   و  را    ا  جلتا  ال سات  جل     ل  مي  كللن الضل س  جل ل  اقل
  . تلاء   ا    الص لرعس الن  لاء     تاع  جلة     ربكح ت ط 

: ع   اللللن يصلللع جل للل يف ات  وللل  ال عل للل   للل  حتلللا  لا ضللل    للل ا  ال تاللل  اتوملتللل  جل ت للل( 0) ل ءلللع س الفضللل   سقللل 
 ذللللب ه لتلللال " فلللعظ ات،  فللل  ذاس ات للل  اللاحللل لللل مب الضللل س  جل للل  ال  وللل  جلللل   كللل     تاللل  هلةلجلللل   للل  اسل"

 ا وتل    ل ا  ال تال   للا ضا ر سءل  جلعلتل   ه   الا تل  رل نّ  ميك   فب     401 ا  اش   تعسمب  0040حبعيب ق س  
 .ن الض س  جل   ال  و  جل    كعسه  ر لفعظ ا  ف  يةح يفة ات  جل     ةلن ه   الفض     مب     مي  كل 
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 ن لل ط   الضل س  جل ل   ضل ف اس كلعس اظ طل    (الي قل ) رتاع  ءعرعس اتومللتا جل ل  جلولعساس الو ل  اس ا
  رتفل   اللن   ل يلط  ال ةح   ةع مي كلن الض س  جل    ض ف ا  لا اتاعتو  ربكح ت ط  تلاء ل  ا  ل  اتبلع ح

لل ط   قل س   بعس الص     ات لتي  حمح الوملا  الب   ال مب ط ا جل    ن اتلظفا يف اتؤت   ط    ع    تاع  
  ي لع    لا جلل   مكل    جلعلت  جل   تتلل  اس كعس  ت لل   للت هع  ه   ل ط   الض س  جل   ال فك  ربكح ت ط 

جل ت  ميكل  الضللا  ن   ل ا  جلتال  ال ساتل  لل ط   الضل س  جل ل  اتل  جلع     اس كعس اظ ط   خ ا  رت  ع ات    تا     
 اسجل ةلللع  جل للل   تللل لبة لللع خللل ا  لللرت  ع اتللل    تاللل    ميكللل   سءلللعا ذللللب  ىل ات  ل لللعس  ا لللااس اللللن تلللود    ّ 

اء    يف اللن  لل     كلط  ح ضعس الاضعش اللن طل    ت لع  اعقبل   حلح ا  ل  اتبلع ح    يف اقعذ الض اساسبعس ات
 .   ط  جلة      هل  ع ط ة   ي ع    ا جل   مك     اس كعس رص ش الال  جل    كعيت  اسخ  هبع  م س

ن كلللّ حللا  سءلل   لل   جلاصلل  اسصلعل  للل ط     قل       طوللا اظل  ا   يلع   ءعرللعس  آسا  جلتال  ال ساتلل : األصثالة .1
 :م  يف اظ  ا ةع ه   لف 40 -41ه ا الو       سر   ض اس    و     

 األصالة بعدعبارات نتائ  تحليل إرابات أفراد العينة علا (: 17 -3 )رقم ردول 
 التحليل الوصفي رقم العبارة

 درجة املوافقة الترتيب
 

(   )
ات لتال 
 ا بعيب

اللعن الابيب 
ل ة لتال 

 )%(ا بعيب

اس  اش  ( )
 ات تعسمب

Mean Std. 
Deviation 

 جلعلت  43 0.737 81.71 4.09 1
  جلعلت  41 0.740 84.29 4.21 0
 جلعلت  40 1.187 76.86 3.84 0
 جلعلت  40 0.748 83.71 4.19 0

 دررة عالية 0.50670 81.64 4.0821 الكلي للبعد
  0.06056 =( Std Error Mean)ات تعسمب يف قتة  ات لتال ا بعيب ا ي  

 رتعيعس است وتعن  SPSS.V 25  ر يع ت   ا ءعس    جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل  :المصدر
ط  للق  لل  اظللل  ا  جللل    ن  بلل لى  للللا   ر لل  اسصللعل  يف ال تاللل  ات س تلل   للعن ر سءللل  جلعلتلل    هلل ا  لللع 

 لع طل ا جل ل   ن  400س رللل  اس  اش ات تلعسمب  الل مب قل ّ  0040س رلل طؤ    ات لتال ا بعيب الك   ل و    ال مب ق ّ 
   ةلع ي حلف  ن هالعع  لع (ق تلح بل ع )  را   ل ا  ال تال  ات س تل  يف اإلءعرل  جل ل  هل ا البلؤااهاعع ا فع   و 

 ايي قع  ل  الا لعيت  جلل   ميكل     تلض  . لا ضا ر سء  جلعلت  جل    ل  ه  جل   جلاص  اسصعل  %01.10يبو   
 :ال وعساس اتكلي    ا الو    اععلتع حبض قت  ات لتال ا بعيب  ةع ط  

يف ات  ول  اس ىل  ل  "  حل و جل ل   جنلعع   لع   ر تل لب   لل  " : اللن   لةل ع( 0)ءع س ال وعس  سق  
   ه ا طل ا جل ل  4000 ا  اش   تعسمب ق س   0001حتا  لا ض     ا  ال تا  جل ت ع   ذلب ه لتال حبعيب ق س  

 .اتل       ر ت لب   ل   ر تل ا جلل  الل   ااجنعع ات عم  جل  ا فع     ا  جلتا  ال سات  ر سء  جلعلت  جل   ق س   
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يف " ح اتل ، ام ح للا  ر اجلتل  ء طل   يف حلح اتبلك س  ّ ل: " اللن   لةل ع( 0)اح  ع ال وعس  سقل   يف حا
   هل ا  لع 40000 ا  اش   تعسمب ق س   0010ات  و  ال عيت     حتا اتلا ض  جل ت ع   ذلب ه لتال حبعيب ق س  

 اح  ع ات  و  ال عل ل   ل  الرت تلض  .ا  جلتا  ال سات   لا ضلن ر سء  جلعلت  جل     ةلن ه   الفض  ط ا جل    ن     
 لل  " اسجلةللعا ع طبللود  لت للع  حلل  إلجنللعع تلل    ىل  ضلل ف اقرتاحللعس ء طلل   : "ع جل لل  الللن يّصلل( 1)ال وللعس  سقلل  

 اس ل اش ات تلعسمب  0.40عيب  اتضل س رلللحتا اتلا ض  جل ت لع   ذللب ر سءل  جلعلتل    هل ا  لع ط كبل  ات لتلال ا بل
 .40030اتض س رل
ع تود ط  ق ء تع  ن    ا  جلتا  ال سات  طضل للن رل  ا    لع    ر تل لب   لل   ر تل ا جلل  الل   ا   ةلع مّ 

طوم لن جل  الي   اظ ط    لح اتبلك س اللن   رتفل   يف  جنلعع   لع       لح ذللب طل ا جل ل   ن   ل ا  ال تال  
  .ت  قع س ن جل    ي ع    كعس   تعلتض جلةح   ب  رعظ   ر ت ا جل   ض ت   ع طف    اآلخ ط ات س  

ن هل ا كلل  طوا اظ  ا   يع   ءعرعس  آسا  جلتا  ال سات  حلا  سء   لا   جلاص  ات  يل  لل ط     قل      :المرونة .3
 :10 -14الو       ة  ض اس    و     

 عبارات بعد المرونةل إرابات أفراد العينة علا نتائ  تحلي(: 18 -3 )رقم ردول 

 ال وعس سق  

  م تح اللصف ال

  سء  اتلا ض  الرت تض

(   )
ات لتال 
 ا بعيب

اللعن 
الابيب 
ل ة لتال 

 )%(ا بعيب

اس  اش  ( )
 ات تعسمب

Mean Std. 
Deviation 

  جلعلت  10 0.700 84.29 4.21 14
  جلعلت  10 0.713 82.29 4.11 11
  جلعلت  10 0.807 88.29 4.41 10
  جلعلت  10 0.673 88.86 4.44 13
  جلعلت  10 0.804 81.43 4.07 10

 دررة عالية 0.50354 85.03 4.2514 الكلي للبعد
 0.06018 =(Std Error Mean) في قيمة المتوسط الحسابي المعياريالخطأ 

 رتعيعس است وتعن  SPSS.V 25  برنامج س    جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءع: المصدر
ساتلللللل  ط للللللل   ن جل لللللل  جلاصلللللل    لللللل ا  جلتالللللل  ال ي حللللللف  ن اسرللللللع  ال للللللعم  لللللل ا ا لللللللس هللللللل اتلا ضلللللل    مب  ن 

 هللللللل طضلللللل  فللللللة  ييللللللع   0000رلللللللل  س هلللللل ا  للللللع ط كبلللللل  ات لتللللللال ا بللللللعيب الك لللللل  ل و لللللل   اللللللل مب قلللللل ّ ات  يلللللل   
ع طلللللل ا جل لللللل   ن  لللللل هللللللل قتةلللللل  فلللللل تف    400عسمب  للللللع قتة لللللل    يف حللللللا تلللللللح اس لللللل اش ات تللللللال سءلللللل  ال علتلللللل 

 . تا الهاعع  ب ع ق تح يف ارعهعس    ا  
ه ا اتب لى ال ع     اتلا ض         سءعس اتلا ض  الن حص ع جل ت لع   لل  جلولعساس ا للس  حتلا  ل يت 

يف ات  وللل  اس ىل ه لتلللال "     اللل  هللل   ه   للل  الللل  مب ات،لللعل  ل  طللل  ل تللل فع: " اللللن   لللةل ع (13)ال ولللعس  سقللل  
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س   ل    : " اللن يصلع جل ل  (10) علت   ل ءع س ال وعس  سقل  اللا ض  ات سء    هل  ع ط كة 0000حبعيب ق س  
 ذلللب ه لتلال حبللعيب قلل س    يف ات  ول  ال عيتلل   لل  حتلا اتلا ضلل  جل ت لع "صللم   ميف   تل   لللقف  جلال  ع  ق الل  ر ل 

 تل    ىل  ضلل ف اس كللعس : " اللن   للةل ع( 14)ل   ت للع الفضل   سقلل     علتلل اللا ضل  اتءلل   هلل  للع ط كلة  س  0001
 هلللل  لللع ط كلللة  سءللل   0001يف ات  وللل  ال عل للل   للل  الرت تلللض  ذللللب ه لتلللال حبلللعيب قللل س  " اظ طللل   ل يللللط  ال ةلللح

قتةلل  اس ل اش ات تللعسمب لكللح  ةللع ط حلف  ن .   حصل ع رللعق  ال وللعساس جل ل   سءللعس  لا ضل  جلعلتلل اتلا ضل  ال علتلل 
  .ع ط ي جل م  ب ع آسا     ا  جلتا  ال سات  حلا جلوعساس ه ا الو  مّ  1ال وعساس  قح    

رتاع ي عيت اظ  ا  جل    ن    ا  ال تا  ات س ت  ط  ةلن ه     ال  مب ات،عل  لل  ط   ل تل فع    ال    ةلع 
الللعا ر للل م صلللم  ع  هللل ا   للل  جلللل   ضللل ف اس كلللعس اظ طللل   ل يللللط    للل  س طلللرت   ن يف   تللل   للللاقف   جلاللل  اسق 

  ةللع   لل س اتلاقلل    ولل  ن    ا جل لل   ن   لل ا  الفئلل  اتبلل للر  مي  كلللن ال تليلل  يف   تلل    كللعسه ع طلل ّ ال ةللح  ّملل
 . عء الي    استعلتض اظ ط     رعل ع      مي  كلن  ذعلع ذهات  قعر   ل     حبض  ع  ب  جل   لت  ا

ي لعيت  بل لى  لل    10 ىل ال ولعس  سقل   10 وا جلوعساس اظ  ا   يع   ل  ال ولعس  سقل   :الحساسية للمشكالت .4
 :جلاص  ا بعتت  ل ةبك س يف    ا  ال تا  حمح ال سات   ةع ط  

 الحساسية للمشكالت بعدعبارات نتائ  تحليل إرابات أفراد العينة علا (: 19 -3)رقم ردول 

 رقم رةالعبا

 التحليل الوصفي

 الترتيب
درجة 

 املوافقة

(   )
ات لتال 
 ا بعيب

اللعن الابيب 
ل ة لتال 

 )%(ا بعيب

اس  اش  ( )
 ات تعسمب

Mean Std. 
Deviation 

    لتي  40 1.112 68.86 3.44 10
  جلعلت  40 0.965 74.29 3.71 11
  جلعلت  40 0.751 80.86 4.04 10
 جلعلت  41 0.695 85.14 4.26 10
  جلعلت  43 0.854 74.29 3.71 10

 دررة عالية 0.54477 76.69 3.8343 الكلي للبعد
 0.06511 =(Std Error Mean)المعياري في قيمة المتوسط الحسابي الخطأ 

 رتعيعس است وتعن   SPSS.V 25  برنامج     جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس :المصدر
قل    ولّا ال تال  اتوملتل         ا  جلاص  ا بعتت  ل ةبك س يفجل    ب لى  ل   اظ  ا    اعقش جلوعساس
   هلل طضل  فلة  ال سءل  ال علتل    ةلع 3003هلل اتلا ضل    ذللب ه لتلال حبلعيب قل س   الو ل  ن اسرع  ال عم  ل ا 

 .4.000رلل ت تعسمب ل و    اتض س هل  ع ط كب  اس  اش ا  ي حف  ضعسب آسا  اس  ا  جل    ض اس ه ا الو  
 حلل و جل لل      لل  ءلايللض " الللن   للةل ع ( 10)ال وللعس  سقلل   حلللا  للح جلوللعس  جنلل   نساي لل  آل  رللعلال  

 ا ل اش  0001جل   ات  و  اس ىل    اتلا ض   ذللب ه لتلال حبلعيب قل س   حععس "ال     تةع  قلم ر     جلةح
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ايبلعم يف  ءعرعس اس  ا  حلا ه   ال وعس      يت يف الرت تلض ال لع    هل ط ا جل    ءل   40100  تعسمب ق س  
 ذللب  "  ت يت   لق  ح للا ل ةبلك س اللن   رتفلي يف   ل   ل  اسحتلعن: " الن يصع جل  ( 10)ال وعس  سق  
:   الللن يصللع جل لل( 10)ط لل  ذلللب ال وللعس  سقلل    40001 رللع  اش   تللعسمب قلل س رللل 0.40 قلل س رللل حبللعيبه لتلال 

 3001 ذللللب ه لتلللال حبلللعيب قللل س  "     لللب سؤطللل   قتضللل  س  بلللعش ال  طللل   للل  اتبلللك س يف  لقللل   احللل "
 10)  لاات وضت ال ولعس اجل ل  هل   ال ولعس     لع  اس ل ا   ءعرعسا جل   رعية  ع ط ّ  40000 ا  اش   تعسمب ق س  

بللعيب  ةللع يف حللا اس لل اش ات تللعسمب  ةللع ط كبلل  ات لتللال ا  هللل  للع    ضلل   عيللع اتلا ضلل  جل ت ةللع جلعلتلل  (11 
 .(10)ط    و   هل  ع ط ا جل    ب ع يف آسا  اس  ا  حلا هع ا ال وعس ا خعص  ال وعس  سق  

رتاللع  ءعرلللعس اتومللللتا ح صللل   البللل ط  جل للل      للل    ءللل  الضصللللس  تةلللع طضل للللن رللل   للل   جلةلللعا    للل ا 
  اتبلللك س يف  لقللل   احللل    ةلللع مي  كللللن الضللل س  جل للل  ال اولللؤ ا للل      ل ؤطللل  تعقوللل  يف ا  بلللع    ل   طللل   للل

جل للل   ن ع طللل ا لا  ت لللع  مّللل  ييللللن تلاء للل  ا  للل  اتبلللع ح اللللن  للل  اتةكللل  اللقللل  رعتبلللك س قولللح حللل  ت ع
 ال  ل ش جل ل   تلوعهبع  ءلايللض   اس ل ا  حملح ال ساتل  مي  كللن الضل س  جل ل  يبللة اتبلك س يف اتلاقل  ات،  فل 

يف  لتللت    للعس     لل  خلل ا الومللا   ضصلل  استللوعب   ت للع    بللعجل  هلل   الضلل س   صللمعهبع ص  ال لل  الللاض
 يبلل   .  ل ا   ل طح ات لعسش اتلءلل   لل ط     حمع لل  اللصللا  ىل ح للا ت عظ  للع  الكع ال   سا  هل   اتبلك س

 للز ا    صلل    لللا   اقلل  ات،  فلل يف اتل  ال لل     ط   للز ا  حبعتللت    س ءلل  الضصلللسهاللع  ىل  ن اس لل ا  اللل
 .   ع      و اللصلا  ىل اإلر اا ت ز ا اةعس الوما  ت ع      ل 

 بلل لى  للل   جلاصلل  ات،للعل   يف   اتوتالل  يف اظلل  ا   يللع  00 ىل ال وللعس   04 لل   اللعقش ال وللعساس  :المخثثاطرة .5
  :   ا  ال تا  اتوملت    ق   عيع الا عيت  ةع ط  

 المخاطرة بعدعبارات نتائ  تحليل إرابات أفراد العينة علا (: .1 -3)رقم ردول 

 العبارة رقم

 الوصفي التحليل

درجة  الترتيب

 املوافقة

(   )
ات لتال 
 ا بعيب

اللعن الابيب 
ل ة لتال 

 )%(ا بعيب

اس  اش  ( )
 ات تعسمب

Mean Std. 
Deviation 

  جلعلت  40 0.937 78.57 3.93 04
  جلعلت  41 0.885 80.00 4.00 01
  جلعلت  43 1.048 77.43 3.87 00
   لتي  40 1.129 60.57 3.03 03
   لتي   40 1.118 65.71 3.29 00

 دررة رتوسطة 0.65457 72.46 3.6229 الكلي للبعد
 0.07824( = Std Error Mean)ات تعسمب يف قتة  ات لتال ا بعيب ا ي  

 رتعيعس است وتعن  SPSS.V 25  ر يع ت    رعسجل ةع  جل   ا ءعس    جل ا  الوعح :المصدر
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 اللل مب طضلل  فللة   30100حبللض ات لتللال ال للعم جملةلللا  سءللعس اتلا ضلل  جل لل  هلل   ال وللعساس  اللل مب ر للأ 
 اللل مب طبلل   ىل جللل م  ءللل   بلل ع يف اآلسا  رللا   لل ا   40100اس لل اش ات تللعسمب اللل مب ر للأ   ات لتللي   ال سءلل  
 رلعلال   ىل آساي ل  حللا  لح جلولعس  جنل  . جلاص  ات،عل   ر سء    لتي جل    ه طؤ   ن جل    ل    ه    رحال تا 

اح  لللع ات  وللل  اس ىل  للل  "   ضولللح الفبلللح رعجل ولللعس  ر رللل   بلللود الاللللعح: " اللللن يصلللع جل للل ( 01) ن ال ولللعس  سقللل  
ع ط لي  ن هالعع مّل  4000 طض س رلل  ا  اش   تعسمب ص   0044 ذلب ه لتال حبعيب ق س    حتا اتلا ض  جل ت ع

 لا ضللن ر سءل  جلعلتل   تةلع  لص  ضلو    ل فبلح   مب    ا فع   و  را    ا  ال تا  يف اإلءعر  جل   ه ا البؤاا  
ح الضتللعم رعسجلةللعا الصلل و    ّ لل: " الللن   للةل ع( 04) ل ءللع س ال وللعس  سقلل . رعجل وللعس  ا يللل  اس ىل  للل الالللعح

 مب ر سءل  جلعلتل    رلع  اش  3003 ذللب ه لتلال حبلعيب قل س    يف ات  و  ال عيتل " ال   تات  الوبتي  جل   اسجلةعا
   لح ال ةلح " : اللن يصلع جل ل ( 00)      يت يف الرت تض ال علا ال وعس  سق 40030 س رللق ّ   و  يلجلع  ع    تعسمب

فة  ال سءل  ال علتل   ا ل اش   تلعسمب  ول   طض  3000 ذلب ه لتال حبعيب ق س  " يف   طد  بل   س ح ات،عل  
 03 ط حللف  ن اس للل اش ات تللعسمب ل  ولللعس ا  . لللع طلل ا جل للل  جللل م رلللعية اآلسا  حلللا هلل   ال ولللعس  1.40قلل س رلللل

 .ع ط ي  ن هاعع  ب  ع يف اآلسا  را    ا  ال تا  حلا ه   ال وعساس  مّ 1 عقع قتة    00 
ح صلللل   البلللل ط  جل لللل  الضتللللعم رعسجلةللللعا الصلللل و  ا فل لللل  رعت،للللعل   رتاللللع  ءعرللللعس اس لللل ا  اتبلللل للرا 

 ضو للن الفبللح رعجل ولعس  ا يللل  اس ىل اللن  بللود ط ةللع   ل   ساول    الكول   ل  ةللح يف   طلد  بللل   س ح ات،لعل     
اللن   03 الالعح      ذلب جن ه  طرت   ن يف  يوتد استلعلتض اظ طل   خل لع  ل  الفبلح  هل ا  لع     ل  ال ولعس 

 . عيع ا   ال    ميك   سءعا ذلب ست لب ال ضعب ال مب متعست  اإل اس  جل ت   يف حعل  الفبح
 بل لى  لل   جلاصل  ال م تلح   اتوتال  يف اظل  ا   يلع  00 ىل ال ولعس   00 اعقش ال وعساس  ل  : التحليل والربط .6

 : ال رال يف    ا  ال تا  اتوملت    ق   عيع الا عيت  ةع ط  
 القدرة علا التحليل والربط بعد عباراتنتائ  تحليل إرابات أفراد العينة علا (: 11-3)رقم ردول 

 العبارة رقم

 الوصفي التحليل

درجة  الترتيب

 املوافقة

(   )
ات لتال 
 ا بعيب

اللعن 
الابيب 
ل ة لتال 

 )%(ا بعيب

اس  اش  ( )
 ات تعسمب

Mean Std. 
Deviation 

  جلعلت  40 0.740 81.14 4.06 00
  جلعلت  41 0.611 86.86 4.34 01
  جلعلت  40 0.622 86.00 4.30 00
 جلعلت  43 0.658 85.43 4.27 00

 دررة عالية 0.48524 84.86 4.2429 الكلي للبعد
 0.07824= (Std Error Mean)ات تعسمب يف قتة  ات لتال ا بعيب ا ي  

 رتعيعس است وتعن  SPSS.V 25  ر يع ت جل ةع  جل   ا ءعس    جل ا  الوعح   رعس :المصدر
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 ن  بل لى  لل   جلاصل  ال م تلح  الل رال يف   ل ا  ال تال  اتبل للر   لعن ر سءل  جلعلتل    البعردطل   اظ  ا 
 الللن  لل ا جل لل   40000 اس لل اش ات تللعسمب اتضلل س رللل 0000  ات لتللال ا بللعيب اإلوللع   اتضلل س رللل  هل ا  للع ط كبلل

 . ع طؤ   ق س  اس  ا  جل   ال م تح  ال رالاعع ا فع   و  را    ا  ال تا  يف اإلءعر  جل   ه ا البؤاا  مّ  ن ه
     سءعس اتلا ض  الن حص ع جل ت ع   ل  جلوعساس ا لس  حتلا  ل يت ه ا اتب لى ال ع     اتلا ض    ّ 

يف ات  ول  اس ىل  ل  حتلا اتلا ضل  " لول   يف  افتل   حل    فعصلتح جلة ل  قولح ا: " اللن   لةل ع (01)ال وعس  سق  
  40111س رللل   ا ل اش   تلعسمب فل ت  قل ّ 0.30س رللل ذلب ه لتلال حبلعيب طضل  فلة  ال سءل  ال علتل  قل ّ   جل ت ع

( 00)ل ءللع س ال وللعس  سقلل  .  هللل  للع ط كللة اس فللع  الكولل  رللا   لل ا  ال تالل  اتوملتلل  حلللا   للةلن هلل   الفضلل  
اتلا ض  جل ت لع   ذللب ه لتلال  حتا يف الرت تض ال ع    " ل مب الض س  جل   رزي    عم ال ةح: "جل    الن يصع

يف ( 00)  ل  ل يت ال ولعس  سقل  40100 ا  اش   تعسمب ص   قل س رللل  0034حبعيب  ق  فة  ال سء  ال علت  ر أ 
لللل مب الضللل س  جل للل  الللل رال رلللا اس كلللعس : "ةل عات  وللل  ال عل للل   للل  حتلللا  لا ضللل    للل ا  ال تاللل  جل ت لللع   اللللن  لللعن   للل

 هللل  للع طلل ا  40100 ا لل اش   تللعسمب قلل س   0000 ذلللب ه لتللال حبللعيب قلل س  " ل لصلللا  ىل  صلللساس ء طلل  
 .جل    ن    ا  ال تا   لا ضلن ر سء  جلعلت  جل     ةلن ه   الفض  
 رال رللا اسشللتع     لل ا اللل رال رللا اللل   اللل  ت رتاللع  ءعرللعس اس لل ا  اتبلل للرا   لل  مي كلللن الضلل س  جل لل 

   ل  هل   ال ة تل  . عم اتل  ل   للت   يف جلة  ل  ذللب  ل  خل ا رزيل  ات ل  صللا  ىل  صللساس ء طل  ل اس كعس ل 
 .   ة  يف  ر اا   عسش ء ط      خ ا  ع طبة    ز يت  ات    

 بل لى  لل     اتوتال  يف اظل  ا   يلع  33 ىل  00 ولا ال ولعساس ات  ول   ل  : (تر يز االنتباه)االحتفاظ باالتجاه .7
  : ق   عيع الا عيت  ةع ه   لفم  يف اظ  ا   يع   رع  يف    ا  ال تا  اتب للر جلاص  اسح فعظ رعس

 حتفاظ باالتجاهاال بعدعبارات نتائ  تحليل إرابات أفراد العينة علا (: 11 -3)رقم ردول 

 رقم العبارة

 التحليل الوصفي

 ترتيبال
درجة 

 املوافقة

(   )
ات لتال 
 ا بعيب

اللعن الابيب 
ل ة لتال 

 )%(ا بعيب

اس  اش  ( )
 ات تعسمب

Mean 
Std. 

Deviation 

  جلعلت  43 0.820 84.57 4.23 00
  جلعلت  40 0.679 84.29 4.21 34
  جلعلت  40 0.709 86.00 4.30 31
 جلعلت  40 0.992 76.57 3.83 30
  جلعلت  41 0.866 86.86 4.34 33

 دررة عالية 0.53269 83.66 4.1829 الكلي للبعد
 0.06367 =(Std Error Mean)ات تعسمب يف قتة  ات لتال ا بعيب ا ي  

 است وتعن  رتعيعسSPSS.V 25  ر يع ت     جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس :المصدر
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اع   تلز اسي ولع  يف ال تال  اتوملتل   لعن ر سءل  جلعلتل    هلل  لع طلطلفق اظ  ا  جل    ن  ب لى  ل   ر      
 . 40030 س رلطض ّ  ال مب  تعسمبات  اش اس     0010 س رلات لتال اإلوع  ل و    ال مب طض ّ 

    لب  ا ل  قللمب ل مضتلد ": اللن يصلع جل ل ( 33) رعلال   ىل آساي   حلا  ح جلولعس  جنل   ن ال ولعس  سقل  
اح  لللع الرت تلللض اس ا  للل  حتلللا اتلا ضللل  جل ت لللع   هللل ا  لللع ط كبللل  ات لتلللال " م رللل   للل   جلةلللعاالاللللعح  تةلللع  قلللل 

 ن   للل ا  ال تاللل  ات س تللل  رللل اتؤشللل  طفتللل  هللل ا  400114 اتضللل س رلللل اس للل اش ات تلللعسمب  0030  الللل مب ر لللأا بلللعيب 
( 31) للع يف الرت تللض ال وللعس  سقلل    ت . لا ضلللن ر سءلل  جلعلتلل  رلل    مي  كلللن   ا لل  قلطلل  ل مضتللد الالللعح يف  جلةللع  

 ذللب ه لتلال حبلعيب قل س  " س   اععا جل  اسه اش الن  ت   ل مضتض ع يف اسجلةعا الن  قلم هبع: "ع الن يصّ 
  ل يت يف ات  ول  ال عل ل  ال ولعس  .  مب  ن    ا  ال تا  اتب للر    فضلن ر سء  جلعلت  جل ل    لةلن هل   ال ولعس  0034
 لل  حتللا اتلا ضلل  جل ت للع  "  لفلللا ط ةللي    لل   لل   مب شلل،ص آخلل  س للز جل لل   مب " :  للةل ع  الللن( 00)سقلل  

طللل ا جل لل   ن ال تالل  ات س تلل    فضللللن  ع  مّلل4000 طبللع مب  ا للل اش   تللعسمب 0003 ذلللب ه لتللال حبللعيب قلل س  
 .ر سء  جلعلت  جل     ةلن ه   ال وعس 

 لللل  اإلصلللل اس الضلللللمب     قلطلللل  ل مضتللللد  هلللل ا   رتاللللع  ءعرللللعس اس لللل ا  حمللللح ال ساتلللل    لللل  مي  كلللللن   ا لللل
  .   ه ا  ؤش  جل      تزه  الب ط  جل   ات عم الن طب  ل ع  جل م اسل فعس  ىل  ع جلع اهعل مضتض ع

   تلللض  اجل ةللل يع يف :ترتيثثثب رسثثثتويات القثثثدرات اإلبداعيثثثة بالمؤسسثثثات الصثثثغيرة والمتوسثثثطة رحثثثل الدراسثثثة .8
  ر لللع  ر للل   للل  ا لللعو ركلللحات لتلللال ا بلللعيب  اس للل اش ات تلللعسمب  : للل   للل   جل للل  الضللل ساس اإلر اجلتللل   بللل لطعس

 :ل   يف اظ  ا   يع   ةع ط  الض ساس اإلر اجلت    الا عيت    
 ترتيب رستويات القدرات اإلبداعية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رحل الدراسة (:13 -3)رقم ردول 

 ألابعاد

ب
رتي

الت
 

 الانحراف الحسابي املتوسط
مستوى توفر  املعياري 

 املتغير
Statistic ات تعسمبا ي   اللعن الابيب  

 
  عالية 0.50354 0.06018 85.03% 4.2514 01 املرونة: ثالثا

  عالية 0.48524 0.05800 84.86% 4.2429 02 القدرة على التحليل والربط: سادسا

 عالية 0.53269 0.06367 83.66% 4.1829 03 الاحتفاظ باالتجاه: سابعا

 عالية 0.50670 0.06056 81.64% 4.0821 04 ألاصالة: ثانيا

 عالية 0.57021 0.06815 80.97% 4.0486 05 الطالقة: أوال

 عالية 0.54477 0.06511 76.69% 3.8343 06 الحساسية للمشكالت: رابعا

 متوسطة 0.65457 0.07824 72.46% 3.6229 07 املخاطرة: خامسا

القدرات إلابداعية: املحور الثاني  عالية 0.54153 6484... %80.61 4.0303 

 رتعيعس است وتعن  SPSS.V 25  ر يع ت     جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس :المصدر
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    خل ا ال م تلح اإلحصلعي  ات ا لد  يف اتؤتبعس حمح ال سات   ل  ا        ب لى الض ساس اإلر اجلت 
 هللل طضلل  فللة  ييللع   0043 طضلل س رللل ات لتللال ا بللعيب ل ةملللس جنلل   ن  البللعرد  ا ل لل  يف اظللل  ساتلل  اللل مب ط  
  لل ا  ال تالل  حلللا  ر للع   طوللا  ن هاللعع  بلل ع ق تللح  تةللع  للص آسا  400000 اس لل اش ات تللعسمب  ال سءلل  ال علتلل  

تلال ا بلعيب ل ةمللس   لع طؤ ل   قل  ات ل ( 4041000)ل ل  اظل  ا  ن ا يل  ات تلعسمب ل ةمللس صل    ةع ط  .ا لس
  .      ا  ال تا  اتب للر   لا ضلن ر سء  جلعلت  جل    ل  ه  جل   ق ساس  ر اجلت   %04011 جن   ن 

ع   ّمل لظفت لع ع ال  لل ى  ساتل    لل   جل ل  قل ساس  ر اجلتل   يب ا ت  ن اتؤتبعس الص     ات لتي  حملح ال
  لللع  تةلللع  لللص    تلللض اسر لللع  اتبلللك   ل ضللل ساس  .سطوتللل طبللل لءض استللل  ةعس  ت لللع   اةت  لللع  للل  خللل ا رللل ا ت   

ر سءلل   400 ا ل اش   تلعسمب  0000 ذلللب ه لتلال حبلعيب قل س    ات  يل  ات  ول  اس ىلاإلر اجلتل   ضل  اح لح جلاصل  
  40000 ا  اش   تلعسمب قل س   0000  ل ط ت  جلاص  الض س  جل   ال م تح  ال رال ه لتال حبعيب ق س   نت  جلعلت 

 4003 ا لل اش   تللعسمب  0010طلل يت يف الرت تللض ال علللا جلاصلل  اسح فللعظ رعسرللع   ذلللب ه لتللال حبللعيب قلل س  ل 
 ا ل اش  0040 ذلب ر سءل  جلعلتل    اح لح جلاصل  اسصلعل  ات  ول  ال ار ل   ل  الرت تلض  ذللب ه لتلال حبلعيب قل س  

 ا ل اش   تلعسمب قل س   0040تال حبلعيب قل س  ر سء  جلعلت   ط ت  يف الرت تض جلاص  الي ق  ه ل  400  تعسمب ق س  
 ا للل اش   تلللعسمب  3003يف الرت تلللض البلللع ق جلاصللل  ا بعتلللت  ل ةبلللك س ه لتلللال حبلللعيب قللل س    طللل يت  4000
 هللللل طضلللل  فللللة  ال سءلللل   3010  يف ات  ولللل  اسخلللل   طلللل يت جلاصلللل  ات،للللعل    ذلللللب ه لتللللال حبللللعيب  4000قلللل س  

 .4010   رلح ّ   ا  اش   تعسمبات لتي  
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 ة الرئيسيةاختبار الفرضي: الثالثاملبحث 

ر لل   اعقبلل  ا صللعيص الب،صللت   ي تللح رتعيللعس اتلل لعرعس   لل ا  جلتالل  ال ساتلل   طلل يت هلل ا اتومللا اللل مب 
هلل  اع  لل  خ للل   ىل اخ وللعس   فللتعس ال ساتلل   ذلللب جل لل   بلل لى ر لل  اتؤتبللعس الصلل     ات لتللي  الاعشللي  

ي جل ت لع   يف   الع الن ر ل رلسط  تيت    سن ا  ش استعت  سمب  ا جل ة  هل ال        صم  الف فتعس
 اللن مت  ضبلتة ع  ىل تلو     فلتعس   جلتل   اللن مت اخ وعسهلع رعتل ، ام استلعلتض   ه ا ايي ضاع      فت  سيتبلت 

   ذلللب الف فللت  ال يتبللت اخ وللعس    شلل    راللع  ذلللذ   اإلحصلعيت  اتاعتللو    يف هلل ا البللتع  تللت اع ا هلل ا اتومللا
 :    خ ا اتيعلض ال علت

 ؛المستخدرة في التحليل اإلحصائيةشرح بعض المفاهيم : المطلب األول
 شروط بنا  نمو ا؛تحديد  :المطلب الثاني
 .الفرضية الرئيسية للبحثنتائ  رناقشة : المطلب الثالث

 املستخدمة في التحليل إلاحصائيةشرح بعض املفاهيم  :املطلب ألاول 

   للللل ا  بلللل لءض فلللل  س  طلللل  فللللتعس هفللللعهت   حصلللعيت  جل ةتلللل  جل  عظلللل  اإلحصللللعيت  يف اخ وللللعس الفات  للل  وال
  يل ّ اللن  لا لح هاعع  ةلجل   ل  ال ر س اإلشعس   ىل  ن  . لظتف ع يف   اع  ي ط هع قص  الكب  جل  اتي لب

حللل  ال تالل   لوت لل  ات  لل اس  جللل  هع   بلل لى قتللعق ات  لل اس   : الللن   ة للح يفاتاعتللض  اإلحصللعي استلل لب 
  : جل   ه ا استعق تلش يب ح اتفعهت  اإلحصعيت  اتب ،    يف ال م تح . وتعيعسلا ال لعط  يل 
 صعغ   فت  الوملا ايي قلع  ل  اإلللعس   ن ميك    ؤقع تبك   ال سات اتح ا   الن   ا جل  :فرضية البحث.1

  فلتعس   ىلدلض يلط  لع    لل ا وعشل    ولعس   فلتعس الوملااخ   س ط   الال مب    جل    تعق   حلعس تعرض 
 1. حصعيت  قعر   ل خ وعس اتوعش 

 ق لللللللللللللع لضلللللللللللللت  ر للللللللللللل  اإلحصلللللللللللللع اس ات   ضللللللللللللل   للللللللللللل  الف فلللللللللللللت  اإلحصلللللللللللللعيت   ل  :الفرضثثثثثثثثثثثثثية اإلحصثثثثثثثثثثثثثائية.1
   تلل    فللت  الومللا    ال ، لل  ر هلل   لل  وال  وعشلل   رف فللتعس الومللا  تللا طبللةق قول للع    س  لل ع   رللعجمل ة 
 2:اإلحصعيت  شك ا نع  خ  الف فتعس     جلا ع
جل للل  ات  للل   -ات  للل  اتبلل ضح - لللاص جل للل  جللل م  ءلللل   تللل  ل ة عظلل  ال ل طوتللل  الللن   :     الصلللف ط   الف فللت  -

 .ال عر     كلن رصتعا  الاف  حلا    ة       عع   ة  ال سات    ه  الن ق   ل خ وعس اإلحصعي 
جل لل  ات  لل  ال للعر     كلللن   ة  لل  اتبلل ضحل تلل  ل ة عظلل  ال ل طوتلل    ءللل  جل لل   للاص :      الو ط لل  الف فللت  -

 .ضوح  و طح ل ف فت  الصف ط رصتعا  اإلدعب حلا    ة       عع   ة  ال سات       

                                                           
 (ر ص ش. ) 00: و  ء  تعرد    Spssاستعلتض اإلحصعيت    يوتضع ع ط  طع  رعت ، ام : جلو  الك ف رلحفص. 1
 .00 .ات ء  يفب   و. 2
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 ساتلعس ى ال سلل  البلعي  استل ، ام يف   بل ل   ط   اخ وعس الف فت  جل    ب لى  سلل  حمل   :رستول الداللة.3
 هلللل  لللع ط للل ش رضتةللل   لفلللع   مب  يللل  طللل   اخ ولللعس الف فلللت  الصلللف ط  جل للل   4040 للللم اإليبلللعيت   اسء ةعجلتللل  هلللل ال 

 ط للي ذلللب  ن اسح ةللعا اتضولللا ل مصلللا جل لل  ي للعيت معت لل  تللع مت ا صلللا   4040 بللع مب   لفللع بلل لى ال سللل  
طضوللح  ضل اس خيل  يف صلم  الا للعيت  خل آه ل       4040جل تل  رعلصل        رع يل  يف ات عطال   دللض  س طزطل  جلل  

 . 4040س طزط  جل  
طل لل  يف ا ءللعس الللاا ت اإلحصللعيت    للح  اللل مب  :(P-value( )احتمثثال الخطثثأ)، (Sig) رسثثتول المعنويثثة.4

Spssهللل ط للا  ط للع جللل  قتةلل  اتضعسيلل  رللا الضتةلل  ا بلللر  ل خ وللعس      جل لل   تعتلل  طلل   اخ وللعس  سللل  الا للعيت 
الللن   للا جللل   للع دللض جل تلل   ن  كلللن )  الضتةلل  اجمل  للل (  اللن   للا جللل   للع هللل  للعي   لل  خلل ا الوتعيللعس اتت ايتل )

  1. ه   اسخ   ط   ي ط هع    خ ا  ب لى ال سل  ات  ة     ل ش الوعحا    ا  سءعس ا  ط ( الا عيت
يضللللم ر ساتللل  ال  قللل  رلللا   لللل ا تللللش حللل  اتي   شلللكعلت  اإلءعرللل  جل للل  اإل  ةمللللس   فلللتعس ال ساتللل  يف 

 جلل كبل   لنمثو ا االنحثدار الخطثي المتعثدد ل خ ا اتل ، ا اع    ذلب        ال عر اتاس اتب ض     ع       ات
يف ال  لل اس الللن يلل و يف ات  لل    اتبلل ض  اس لل ى  لل ت    بللعن  ات  لل     لل ا     لل    ءللل  جل قلل  رللا ات  لل ط 

  لءلللل  رلللعق  ات  للل اس اتبللل ض   اسخللل ىر للللتة لللل   مب  لل ت  يف ات  لل  ال لللعر    ط للل    اللللمب لللل   للل ت  ط للل     ال للعر 
  : ات ة    يف اتب ،    اإلحصعيتعسجل    فب  قت     ة ط  يف ذلب  

تل  طب ، م لضتعق ارع   قلل  ال  قل  ا يال مب    :(Correlation de Pearson)رعارل االرتباط بيرسون  .1
 هللل   الضتةللل   للل ا جل للل  قلللل     فللل   ال  قللل  رلللا  1+  ىل 1-  ضللل  قتةللل    ع لللح اسس ولللع  رلللا   رلللا ات  للل ط 
يللع الضتةل   ولل    ع تلل  ر ل  الاللل  جللل  اإلشلعس   للان ال  قلل  رلا ات  لل ط  قلطلل     لع  شللعس    ع للح ع    للاذاات  ل ط   

ن عطلع   قلت   حل  ات  ل اس   ا ض لع ا عيلع اإلشلعس   لءول   ل   اذا  ط اسس وع   ا ع   ا جل   ارع  ال  ق  را ات    
  :بللت    للعسس قتةلل    ع للح اسس وللع خلل   مب ال  قلل  رتا ةللع ل  طلل   ال كللة صللمتق   ميكلل   ضات  لل  اآل عطللع   يف
 . ب لى جلع  7..أ بر ر   ب لى   لتال   7.. إلا 3..ر    ب لى ف ت   .3..و يساوي أأقل 

    اتب ضح  ات  ل  ال لعر  ل   قل  ات س تل   ل  خل ا ات  الط  ال  ق  را        ميك  F (F-test:) راختبا.1
  لل ط  اتن ال  قلل  ات س تلل  رللا ا لل  4040 قللح  لل   sig للاذا  عيللع قتةلل    (F-test)ات ا ضلل  ل خ وللعس sigقتةلل  

 .ذاس  سل   حصعيت 

                                                           
1
  قبلل  ال  لللم (الب اتلل  ال للع )اخ وللعس الف فللتعس  لي ولل  تللا    ىل  عتللرت جل لل  اء ةللعا ا  لل مب  : يولجللل  حلللا  ضتللعق  جللل م آ : ط  لل   للعس   . 

  :جل   ال ارال اإللكرت   ال ع    ل   10اسء ةعجلت     ت  ال  لم اإليبعيت   اسء ةعجلت   ءع    حمة  تا  رعاا تيت  
http://dspace.univ-

setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/830/%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%80%D9%89%20%D9%81%D9%80%D8%B1%D9%88%D9%82.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y :29/12/2018  

http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/830/%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%80%D9%89%20%D9%81%D9%80%D8%B1%D9%88%D9%82.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/830/%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%80%D9%89%20%D9%81%D9%80%D8%B1%D9%88%D9%82.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/830/%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%80%D9%89%20%D9%81%D9%80%D8%B1%D9%88%D9%82.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Bn ع للح   يف حللا اتس ال عرللعامي للح  ضلل  b0حتللا :  ،b0و  Bnرعارثثل االنحثثدار  .3
ضتةلل  الللن طزطلل  هبللع ال مي للح 

 .المستقلجلا  عطع    ح    اح  يف ات     التابعات    
طبلل ، م  ر  ولل  آخلل ال للعر    ات  لل  اتبلل ضح يف ات  لل   طبلل ، م سخ وللعس   الطلل   لل ت : T (T-test) اختبثثار.4

ات ا ضل   sig ضعسيل  قتةل   خل ا  ه ا     لاةلذ  اس  اس (b0,bn) ع  س ات  مضد      الط  ه ا اسخ وعس ل
ن   ع للللللللح ا لللللللل 4040 قللللللللح  لللللللل   sig عيللللللللع قتةلللللللل    اذا لللللللل  4040 لللللللل   بلللللللل لى ال سللللللللل   (T-test)ل خ وللللللللعس
 .     جل  الصف    ا  ل    ت    المب  ط   يف ذلذ  اس  اس اتة ح ل   ق  ات س ت  (b0,bn)اس  اس

0ط  للز للل  رللعل  ز (:Correlation of determination) رثثل التفسثثيررعا.5
R   ط  للا  ضتللعق ظللل   ال  قلل 

 ا ذللب جل ل   %144  ةع اقرترلع قتةل    ع لح ال فبل   ل  حتا     هل   ر    ع ح اسس وع  ر تلن  ات س ت 
اللن ميكل   فبل هع ( اتبلعن )ل  ولعط   هل مي ح  ط ع الابو  اتئلطل    (ءل   ال  ق  ات س ت )ءل    ل تد الاةلذ  

R  ضلل  قتةل  . يبلا ات  لل  ال لعر   ىلرلاتلي  ات  لل  اتبل ضح يف ال  لل اس اللن  للؤ مب 
  ولل  ال ميكل  . 1  4رللا  2

R حصعيت  جل   عسس ال فب  را ات   ط  راعً  جل   
: ةع ط   Cohen,1988))  د   تعس  له    2

1
 

 R2 1.00 ≥ R2 ≥ 1.10 1.00 ≥ R2 ≥ 1.01 1.0        R2≥1.0 عا   ع ح ال فب  
    ف     لتي  ف تف  (ال وعط )  سء  ال فب 
 %01.1  ا    طبع مب     %00.1  ىل % 01.1    %00.11قح       طبع مب    فب ل الابو  اتئلط  

رالعً    بل ضح يف يبلا ات  ل  ال لعر عسس هلل  فبل  ال  ل اس اللن  ل ت ع ات  ل  اتاجملله  اع     فل  هل   
 .   ف    م   لتي   ف تف     ع  ن  عيع بعن ات        سء   R2    حصعيت جل   

 شروط بناء نموذج :املطلب الثاني
 :    ل   ر   الب    ات ة    س دض ال     قتض   حصعيت  ذلذ  يف فل   تة واع  لل
   و  ال لعط  اليوت  ؛  ن  كلن الوتعيعس :الشرط األول -
 لللع ط للل ش ر بللل،تص      ال   للل   للل  اتللل ض لت  ات  للل اس اتبللل ض    جلللل م ال للل اخح  تةلللع رتا لللع :الشثثثرط الثثثثاني -

 اخ تللعس ال وللعط  ( VIF)عتلل ، ام   ع للح   لل،  ال وللعط  ر  طلل   ال   لل   لل  ذلللب بللك   اسس وللع  ا يلل  ات  لل  ؛ 
ن  كللن  دلض ( Tolerance)قتة     ع 14قح  ( VIF)قتة    كلن  ندض    حتا(Tolerance)اتبةلح 
 2 .400  ا 

                                                           
 سات  ي ت ت   ضلميت  - الداللة اإلحصائية وحجم التأثير وقوة االختبار اإلحصائي المستخدم في البحوث المارستير والد توراهعطع  سشت    .1

 10.00جل   تعجل   00/01/0100ر عسطخ  4d.pdf-eda9-https://portal.arid.my/Publications/f399a112انءع     ه  
 اس  :البل ل ط ) اظلز  ال لع   ،(األسثس والتطبيقثات والقيثايا)نملرثة المعادلثة البنائيثة للعلثوم النفسثية واالرتماعيثة   جلو  الاعصل  البلت  جللع   . 2

 .00 .  و(0100ءع    يعط  ل اب  

https://portal.arid.my/Publications/f399a112-eda9-4d.pdf%20بتاريخ%2026/10/2019
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-Durbinاخ وللعس  رعسجل ةللع  جل لل  جللل م  ءللل  اس وللع  ذايت رللا اسخيللع  ال بلللايت ال   لل   لل   :الشثثرط الثالثثث -

Watsan   ق طولل   ا للع  ا ذلللب جل لل  اتلل ض لت      40  ةللع  عيللع  بللع ط  حتللا    (0  4)حمصلللس  رللا   كلللن
 1.يع اسخ
  :في بيانات املتغيرات( التوزيع الطبيعي)تحقق من توفر شرط الاعتدالية ال: أوال

ل طضلللللللل  اخ وللللللللعس ):رتعيللللللللعس استلللللللل وتعن  هلللللللل ع جللللللللل   للللللللل    حصللللللللعيت  ل كبلللللللل  جللللللللل  يلللللللللا  لعطلللللللل  هاللللللللع
Kolmogorov-Smirnov  ل طضللللل  اخ ولللللعس   لق   طضللللل  حبلللللعب   لللللع    اسل للللللا   ال فللللللShapiro-Wilk) 

ط يلل  لاللع ( Tests of Normality) ن اخ وللعسا لل يلللا  لعطلل  الوتعيللعس الكبلل  جللل جلالل   spssر يللع ت   لكلللن
 علبلللؤاا يف ءللل  ا  احللل    Shapiro-Wilk  اخ ولللعس  Kolmogorov-Smirnovاخ ولللعس   للل   للل ا ءلللعس  

ن اخ ولللللعس  : جل للللل  الضعجلللللل   ال علتللللل  رللللل لب ي  ةللللل    مب  ا ةلللللع يبللللل  ا جل للللل  يللللللا ال لعطللللل  جل للللل  : اتيللللل  ح هالللللع
Kolmogorov-Smirnov  يف حلا يبل  ا را لعيت اخ ولعس04طب ، م  ذا  لعن جلل   ال تال    لا    طبلع مب   

Shapiro-WilK     ي تلللل  اخ ولللعس ال لعطللل  اليوت للل  ولللا اظللل  ا ال لللع  ط04.2قلللح  للل    ذا  لللعن جلللل   ال تاللل 
(Tests of Normality:) 

 رابات أفراد العينةلبيانات إ( Tests of Normality)نتائ  : (14 -3)ردول رقم 
اختبار نوع التوزيع لبيانات 

 إجابات العينة 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 نوع التوزيع

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
 طبيعي 0.033 70 0.962 0.098 70 0.097 عمليات إدارة املعرفة: املحور ألاول 

0.200 70 0.072 القدرات إلابداعية: املحور الثاني
*
 طبيعي 0.484 70 0.983 

 .ن الوتعيعس   و   لعط  لوت  ا  1.10  ا    ( sig ب لى ات الط  )ه   ذا  عيع قتة  اسح ةعا ا ي     : قعجل  
 SPSS.V 25      جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت: المصدر

-Kolmogorov)اخ ولللللعس ت يبلللل  ا را لللللعي ايالللللع   بللللل للب  04جلتالللل  ال ساتللللل    لللللا  لللل     للللل ا ن هللللع  

Smirnova)  ن  بلل لى ات الطلل    رللعل ءلا ل للل  ا جنلل (sig) 40400 :جل لل  ال لللا  ر  للع ا لللسط  لوتعيللعس ،

-Kolmogorov)  طل   اخ وعس .رتعيعس ال تا    و  ال لعط  اليوت    جل ت   انّ   (4040)      ا  نع 40044

Smirnova ) ن ل    تل     ل تلش ياعقب ع  هل ا الن         د رعل لعط  اليوت  لم الوتعيت  ط ع رالجلا    ال ت  
  3:رتعيعس ال تا    خ  ال لعط  اليوت    نع

 ايال ال لعط  اليوت   ل ولاق (Normal Quntile-Quntile(Q-Q) Plot)  
اليوت  ال وعط  جل  ال لعط  يال ا (Detrended Normal Q-Q Plot )  

                                                           
 .38 .و يفب    ء ات جلو  الاعص  البت  جلع   .1
 .000 .و (0440 اس ء ط  ل اب   ال لعط     :ال طعا  )   spssأساليب التحليل اإلحصائي باستخدام بررجية رل عط  حمة  خ  ت ت    . 2

  طلان اتيولجلعس اظع  ت   :اظزاي ) اس ا  اظز  SPSSوتطبيقاتها يدويا وباستخدام برنار   اإلحصائية األساليب  جلو  الك ف رلحفص . 3
 .130 .و( 0413
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ال لعطللل     وللل   ن  عيلللع    للل اس ال ساتللل  ط لللع ا كللل  جل للل   للل  ات،ييلللعس ميكللل   الجلالاللل هللل ط هلءلللض 
 :م س    ذلب  ةع ط   اليوت   

المحور لبيانات  (Normal Quntile-Quntile(Q-Q) Plot)رخطط  التوزيع الطبيعي للبواقي  (:5 -3) الشكل رقم
 (عمليات إدارة المعرفة) األول

 
    جل   جلوعساس ات      و  ال لعط  اليوت  عءعررا ات   ض  رتعيعس ال تا  ن الاضع   ض  جبعيض ا ال اتب ضت   مب ق طض  ا    اذا  عيع ا:  الضعجل  

 SPSSا ءعس ر يع ت  :المصدر
 متغيراللبيانات ( Normal Quntile-Quntile(Q-Q) Plot)رخطط  التوزيع الطبيعي للبواقي  (:6 -3) الشكل رقم

 (القدرات اإلبداعية)التابع 

 

   و  ال لعط  اليوت   (اءعر    جل   جلوعساس ات    )رتعيعس ال تا    ان  اذا  عيع الاضع   ض  جبعيض ا ال اتب ضت   مب ق طض  ا :  الضعجل  

 SPSSا ءعس ر يع ت  :المصدر
 لعطللل  جل للل  ا للللس ن  لللح يضيللل   للل  اتبللل ضت  مت لللح الضلللت  ات لق للل  لللل سءعس ال  جلللل   ي حلللف  البلللك ا للل  

ال تاللل     جل للل  ا للللس اس ضللل    لللاذا  عيلللعال ةلللل مب   ضعر  لللع الللل سءعس ات تعسطللل  ل  لعطللل  اليوت للل  ل وتعيلللعس اتبلللعه 
 ةلع طل ل  يف للحل    ي بعس  ض  هملعذا  ا لال اتبل ضت ن  يضع  للح  اسا    ة  ط لعا  لعط   لوت تع    بملر   
ال ا ل  لع  ذا  عيلع يضلع  للحل  اسي بلعس  ضل  ر تل ا جلل    (ت      الض ساس اإلر اجلتل جلة تعس   اس  ا)    اتاي بعس 
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تلعق البل ح  جل تل  ميكل  الضللا جل ل     1.ل ة    س   و  ال لعط  اليوت ل     ا ط ي  ن الوتعيعس اتبعه    اتب ضت 
 . يوت ال  لعط ال   و  (ت جلة تعس   اس  ات      الض ساس اإلر اجل) ط رتعيعس ات        ن    جل    
  :  ل  ةع ط   (Detrended Normal Q-Q Plot )ال وعط  جل  ال لعط  اليوت  ،يال ت ع رعلابو   

لبيانات العينة في  ( Detrended Normal Q-Q Plot ) التباي  ع  التوزيع الطبيعي رخطط(: 7 -3) الشكل رقم
 (عمليات إدارة المعرفة)علا المتغير  إرابتهم

 

  عن الوتعيعس ال تا  حلا اءعر    جل   جلوعساس ات      و  ال لعط  اليوت   0-  0 اذا  عيع   ل  يضع  للح  اسي بعس  ض  فة  ات ى  :قعجل  
 SPSS ا ءعس ر يع ت :المصدر

في لبيانات العينة  ( Detrended Normal Q-Q Plot ) التباي  ع  التوزيع الطبيعي رخطط(: 8 -3)الشكل رقم 
 القدرات اإلبداعيةعلا المتغير  إرابتهم

 
  عن الوتعيعس ال تا  حلا اءعر    جل   جلوعساس ات      و  ال لعط  اليوت   0-  0 اذا  عيع   ل  يضع  للح  اسي بعس  ض  فة  ات ى قعجل   

 SPSS ا ءعس ر يع ت :المصدر

                                                           
 .131 .وات ء  البعرد    SPSSوتطبيقاتها يدويا وباستخدام برنار   اإلحصائية األساليب  جلو  الك ف رلحفص. 1
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  ةللح   ا لللس اس ضلل   يف حللا ا لللس ال ةللل مبمت مت تللح الوتعيللعس رضتة للع اسصلل ت  جل لل ا  جللل  يف ات،ييلل
ا  ا للعس الضللت  ات تعسطلل  ل ةبللعه اس جللل  قللت  ال لعطلل  اليوت لل  ات لق لل  لللافة الضللت    للاذا  عيللع   للل  يضللع  للحلل  

. 1  كلل  الضلللا رلل ن الوتعيللعس اتبللعه     لللعا  لعط للع لوت تللع  ال كللة صللمتق 0-  0اسي بللعس  ضلل  فللة  اتلل ى 
جلة تللعس   اس  ات   لل   ) ط عت    رللن   للل  يضللع  للحلل  اسي بللعس ا عصلل   جللل   جنلل    اات،ييلل  ىل  العلرلل   جل تلل  

 .يوت  ال  لعط ال و   ن الوتعيعس  ميك  الضلا ر    جل ت  0-  0ة  ات ى  ض      ف  (الض ساس اإلر اجلت 
 .  فتعس ال سات لت  يف اخ وعس  است  س ات  ةت  اللصفت  اإلحصعيت  اس  اسيب ، م رعل ع  تلش   

 : تشخيص مشكلة الارتباط الخطي املتعدد: ثانيا
 :طل   اظ  ا   يع  قت    ع ح ال  ،  اتبةلح هبع

 المسموح به لمتغيرات الدراسة المستقلة قيم رعارل تيخم التباي : (15 -3)ردول رقم 

 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 

 2.292 0.436 ملعرفةتوليد ا: أوال

 3.004 0.333 حفظ املعرفة: ثانيا

 2.654 0.377 توزيع املعرفة: ثالثا

 2.157 0.464 تطبيق املعرفة: رابعا

 SPSS.V 25      جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت :المصدر
  للللللل  اتبللللللل ضح ظةتللللللل   ر لللللللع  ات( VIF)ط ولللللللا  للللللل  اظللللللل  ا  جلللللللل    ن قتةللللللل    ع لللللللح   للللللل،  ال ولللللللعط  

  حتلللللللا (14)يف هللللللل   ال ساتللللللل   قلللللللح  للللللل   ( يوتلللللللد ات   للللللل    لعطللللللل  ات   للللللل   حفلللللللف ات   للللللل    للتللللللل  ات   للللللل )
  (14) لوتعيللللللعس ل ة  لللللل اس اتبلللللل ض   قتةلللللل طفللللللرتا يف   للللللح هلللللل   ال ساتللللللعس  ن س ط لللللللع ع   ع للللللح   لللللل،  ا

 ن  ع طبلللللل   ىل  مّللللل400ضتةلللللل  ال للللللا  للللل   ل ة  للللل اس اتبلللللل ض      لللللع ( Tolerance)  ط لللللع  لللللل  خللللل ا قللللللت  
 لللللع  رلللللا ات  للللل اس ال هللللل ا  لللللع طؤ للللل  جلللللل م  ءلللللل   بلللللك   اسس ولللللع    وتللللل  الضلللللت   للللل يت فلللللة  ا للللل    اتضوللللللل 

  .اتب ض     جل م   اخ  ع    ر   ع
 :التحقق من شرط عدم وجود ارتباط ذاتي بين ألاخطاء العشوائية: ثالثا

 : ةع هل  لفق يف اظ  ا   يع ،(Durbin-Watson)  جل   اخ وعس ميك  ال        ه ا الب   رعسجل ةع
 
 
 

                                                           
 .000 .و    ء  تعرد  جلو  الك ف رلحفص. 1
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-Durbin باستخدام اختبار تحقق ر  شرط عدم ورود ارتباط  اتي بي  األخطا  العشوائيةال نتائ  :(16 -3)رقم ردول 

Watsan )  
جميع أبعاد املتغير 

 املستقل
 Durbin-Watsan (رفةتطبيق املع ،توزيع املعرفة ،حفظ املعرفة، توليد املعرفة)

 أبعاد املتغير التابع

 1.944 إلابداعية القدرات :الثاني املحور 
 1.821 الطالقة :أوال
 1.724 ألاصالة :ثانيا
 1.843 املرونة :ثالثا

 2.056 للمشكالت الحساسية :رابعا
 1.718 املخاطرة :خامسا

 2.271 والربط التحليل على القدرة :سادسا
 1.917 باالتجاه حتفاظالا  :سابعا

 SPSS.V 25      جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت :المصدر
 هلل  قللت  ق طولل   00001   10000 حمصلللس  رللا( Durbin-Watsan) ن قللت   ط وللا  لل  اظلل  ا  جللل  

حفللف    للتلل  ات   لل )اسس وعلتلل  رللا ات  لل اس اتبلل ض    ال  قلل ن ا لل  الل   (0  4) فللة  اجملللعا    هلل 0ءلل ا  لل  
 لل  جل لل  حلل ا ق للل  لل   بللك   اسس ولللع     للح    لل   لل  ات  للل اس ال عر لل  ( يوتللد ات   لل    لعطلل  ات   لل   ات   لل 

 . ع ط  ش رعلولاق    ال ايت را اسخيع  ال بلايت  
 رلللللللللاالوتعيلللللللللعس ات عحللللللللل   اتة  للللللللل  ل ساتللللللللل  ال  قللللللللل    ن  ءللللللللل يع للللللللل  البللللللللل    البلللللللللعرض   ر للللللللل  ال مضلللللللللد

  تةلللللع ط للللل  ي لللللعيت اخ ولللللعس   لللللع ري طضللللل  اس للللل اس ات  لللل   هللللل  رتعيللللعس   يةللللل  ل م ت  ات  لللل اس اتبللللل ض    ال عر للللل 
 .  ال يتبت الف فت

 للبحث الرئيسيةالفرضية  نتائج مناقشة : الثالثاملطلب 

  ات   لللللل   لعطللللل   حفللللللف ات   للللل    للتللللل  ات   للللل )   لللللض   اس  ات   لللللل   :ال يتبللللللت  جل للللل    فلللللت  الوملللللا لللللاص 
 .  سا  دعرتلللللللع يف   زطلللللللز الضللللللل ساس اإلر اجلتللللللل  يف اتؤتبلللللللعس الصللللللل     ات لتلللللللي  حملللللللح ال ساتللللللل  ( يوتلللللللد ات   للللللل 

 :ط لءض صتعا  ع  ىل   فتعس  حصعيت   ةع ط    4040جلا   ب لى ال سل   هعخ وعس س  

 جلة تللعس يوتد لللل( 4040) سللل  ال  ت  ذ   سللل   حصللعيت  جلالل   بلل لىطلءلل   لل س:    الفرضثثية الصثثفرية  -
يف اتؤتبلعس  الضل ساس اإلر اجلتل    زطلز جل ل  ( يوتلد ات   ل    لعطل  ات   ل   حفف ات   ل    للت  ات    )ات       اس  

 .الص     ات لتي  رلسط  تيت 
  اس   جلة تلعس يوتد للل( 4040) ال سلل  طلء    ت  ذ   سل   حصعيت  جلا   بل لى :    ة الفرضية البديل -
يف اتؤتبلللعس  الضللل ساس اإلر اجلتللل    زطلللز جل للل  ( يوتلللد ات   للل    لعطللل  ات   للل   حفلللف ات   للل    للتللل  ات   للل )ات   للل  

( ات للل ت )ال لللعر  ات  للل     (اتلللؤت ) للل   ءلللح  ساتللل  ال  قللل  رلللا ات  للل  اتبللل ضح    .الصللل     ات لتلللي  رلسطللل  تللليت 
 :علت ي  ة  جل   ات ع ل  ال 
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 ات ع ح ال عرع :                                          مي ح اسخيع  ال بلايت :     

 (   للت  ات   )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح           :  
 (ات    حفف ) ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح           :  
 ( لعط  ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح          :   
 ( يوتد ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح          :  

 (ر اجلت اإل سالض سا)    ال عر  ات   
R) ذللللللذ  اس للللل اس )ال لللللع  هلللللل   ،لللللص ل لللللل ا ا   اظللللل  ا

2  r )  ي تلللللح ال ولللللعط  ANOVA ي لللللعيت  
  (spssايل    مد ا ءعس ر يع ت )( (.... b)  ع  س اس  اس 

 أثر عمليات إدارة المعرفة علا القدرات اإلبداعيةختبار النتائ  تحليل االنحدار المتعدد  :(17-3) ردول رقم
موذج عنوية الكلية لنامل

 الانحدار املتعدد
 ملعامالت الانحدار املتعدد ،املعنوية الجزئية القدرة التفسيرية

 Fقيمة 

 المحسوبة
 (SIG) R 

1
 R  B t  (SIG) 

5.147 0.001 0.490 0.241 

(Constant) ثابت B0 3.044 12.300 0.000 

 B1 0.142 1.437 0.156 توليد املعرفة: ألاول  البعد 

 B2 0.190 2.166 0.034 حفظ املعرفة: انيالبعد الث

 B3 -0.045 -0.625 0.534 توزيع املعرفة: البعد الثالث

 B4 -0.025 -0.346 0.731 تطبيق املعرفة: البعد الرابع

 SPSS.V 250 ر يع ت    جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس  :المصدر
 :   ع ط المتعدد     ء  ا ي تح اس  اساط و

  اتضعر لللل( Sig=0.001) ات الطلللل سن قتةلللل   بلللل لى  ،إحصثثثثائيا دال ( =40004r)   ع للللح اسس وللللع  ر تلللللن -
وتل   ر لع  ات  ل   رلا إحصثائياورثود عالقثة دالثة طبل   ىل   ع  (4040)ا بلر   قح     ب لى ال سل   F لضتة 

 : جل ت  يب ا ت ق اس اخ وعس الف فت  (س اإلر اجلت الض سا)ات    ال عر     (ات      اس   جلة تعس) اتب ضح
 لللل ت  ذ   سللللل   هاللللعع  الللللن  للللاص جل لللل   ن       الف فللللت  الو ط لللل يضوللللح   الصللللف ط يلللل    الف فللللت  
 يوتللد    لعطلل  ات   لل   حفللف ات   لل    للتلل  ات   لل )ات   لل    اس   جلة تللعس يوتد لللل( 4.40) حصللعيت  جلالل   بلل لى 

 .يف اتؤتبعس الص     ات لتي  رلسط  تيت  الض ساس اإلر اجلت    زطز جل   (ات    
R ≤ 4000) مب  ا،ف اتلفلة   لعا  بل لى ال فبل    هل   ضل  40001ر  عR2 قتة    ع ح ال م ط ل -

2 
 لتللي بللعس الصلل     ات عتؤتر هبللع رعتلل ي ا  سا  اتبلل للرا يلل   يف الفللرت  الللن قةاللع  وللا لاللع ط  الل    (4041 ≤

تطبيثثثق  ،توزيثثثع المعرفثثثة ،حفثثث  المعرفثثثة، توليثثثد المعرفثثثة)المعرفثثثة إدارة  عمليثثثات رميثثثعأن  : ءللل يع حملللح ال ساتللل 
لمؤسسثثات فثثي ا القثثدرات اإلبداعيثثة تعزيثثزتغيثثرات التثثي تحثدث فثثي ال رثث  % .14.1 رعثثاب بنسثثبةتسثثاهم  (المعرفثة

 . خ ى ىل جللا ح  و رعق  الاب يف حا   ء  ،رنخفية ه  يبو   بعن   ،رحل الدراسة
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لل   ل ت    مب  لا       ل : فثي المتغيثر التثابع للمتغيثرات المسثتقلة( B رعارثل االنحثدار)تفسثير قيمثة التثأثير  -
 : ضتلت  هل ال قعجلل       ل  ل اتل و ع    ل  الاةللذ (   ت  ا    اللمب)   ت لتة ل   مب   ا     مب(   ت    المب)

قللح  لل   بلل لى ال سللل  ات  ةلل  يف   Bل ة ع للح  ا بلللر  t  ةللاتضعر لل  للللل قت (sig) ذا  عيللع قتةلل   بلل لى ات الطلل  
 :جن  جل     رعل ءلا ل ل  ا(.      ىل الاةلذ )  ع ح اس  اس   الط   مب قتة    لان  4040ال سات  

  حفللف ات   لل    للتلل  ات   لل ) لل  رللا  للح ات  لل اس اتبلل ض     يلل    ع للح اس لل اس اتلل  لس   جللل    بلل  قللت 
   لل ت    الللمب جل لل  ات  لل  ال للعر  للل  حفللف ات   لل    لل   هللل      لل   احلل   ضللالطلءلل    ( يوتللد ات   لل    لعطلل  ات   لل 

سن قتةلللل     اللللل   حصللللعيتع هلللل  قتةلللل   B=40104( حفللللف ات   لللل )حتللللا ر للللأ   ع للللح اس لللل اس ل ة  لللل  اتبلللل ضح 
 جل تل    4040قلح  ل   بل لى ال سلل   ( Tcal) 00111= ا بللر  t  اتضعر ل  لضتةل sig=0.034  ب لى ات الط 
 يوتلللد  رزطلللع   يف  بللل لى مب  يللل    ( للل ت  ادلللعيب)  اللللمب  هلللل  لءلللض ( حفلللف ات   للل )   للل   ن  للل ت  ميكللل  الضللللا

 ل ةؤتبلعس حملح ال ساتل  اإلر اجلتل   زطلز الضل ساس  سءلعس يف  عطلع    ضعر  لع رلحل    احل  ( حفلف ات   ل )  ت جلة
 .  رعق  ات   اس اتب ض  ل  ه ا رلء ح    40104  رضتة

ال مب       د آساي   ذلب اةلذ  اتت ا  لا عيت اخ وعس الف فت  ال ع    اتيعرد لوتعيعس ال تا  ال  تةع ط   
  :حمح ال سات  رعتؤتبعس اإلبداعيةالقدرات  طوا لاع      ات   اس  ت ع ع يف

 الميداني الختبار الفرضية العارةالنمو ا  (:9 -3) شكل رقم

 
 .جل   ي عيت اخ وعس الف فتعس رعسجل ةع  الوعح       جل ا  :المصدر
 يوتلد    لعط  ات   ل   حفف ات       للت  ات    ) جلة تعس   اس  ات      ن يب ا لت   خ ا الاةلذ   جل   

يف الضللللل ساس اإلر اجلتللللل     زطلللللز اللللللن يللللل و يف ال  للللل اس  للللل  % 00014 ل بلللللعه  رللللل  سا  دعرتلللللع       لللللض (ات   للللل 
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اللن  لع  تل    اللمب  ات  ل اس اتبل ض    ل  رلا ل   الاةلذ   يل  ةع ط   تيت للسط   تؤتبعس الص     ات لتي ا
 هلل  لع  ل ل   قتةل  اس  ل   ل ت ا   هل   اسخل   هل  جلة تل  حفلف ات   ل  جنل  اإلر اجلت   زطز الض ساس   دعيب جل   

  :  طكلن  ةع ط   اتت ا  اةلذ  اس  اس ا ي    جل ت  .40104ر  ع   الن b ع ح ات
                                                     

     حفف ات                  الض ساس اإلر اجلت 
 
 

يف الضلللللل ساس اإلر اجلتلللللل     زطللللللز جل لللللل     اس  ات   لللللل ات ة  لللللل  يف  ر للللللع     بلللللل ض   ات   لللللل اسات لللللل ت  ت   لللللل    
ال  قلللللللل  رتا ةللللللللع  يلللللللل سق  جل لللللللل  حلللللللل ا  لللللللل ال ساتلللللللل   حمللللللللح  تلللللللليت لسطلللللللل  ر تؤتبللللللللعس الصلللللللل     ات لتللللللللي ا

   كبللللللللللل  جل للللللللللل   ءلللللللللللل  اس ولللللللللللع  رلللللللللللا ات  للللللللللل اس ل ،الخطثثثثثثثثثثثي البسثثثثثثثثثثثيطتحليثثثثثثثثثثثل االنحثثثثثثثثثثثدار رعتللللللللللل ، ام 
 . ح       ب ضح جل   ح ا  بعن     س     ى   ت     لب جل 

 القدرات اإلبداعية تعزيز علا إدارة المعرفة عالقة أبعاد لدراسةالبسيط  تحليل االنحدارنتائ   :(18 -3) ردول رقم

 اختبار العالقة بين
معنوية الكلية لنموذج 

 الانحدار البسيط
 القدرة التفسيرية

املعنوية الجزئية 

نتيجة  ملعامالت الانحدار

 العالقة

ة درج

 التفسير

 تغير املستقلامل (التباين)
املتغير 

 التابع
F   (SIG) 

1
 R 

 

R B  (SIG) 

 توليد املعرفة 

القدرات 

 إلابداعية

 ضعيفة معنوية 40444 40000 0.429 0.184 0.000 100301

 ضعيفة معنوية 40444 40011 0.461 0.213 0.000 100300 حفظ املعرفة

 ضعيفة معنوية 40413 40100 4.297 0.088 0.013 6.556 توزيع املعرفة

 ضعيفة معنوية 40403 40100 0.272 0.074 4.023 5.448 تطبيق املعرفة

 SPSS.V 250ر يع ت     جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس : اتص س

ال سات    ميك  مت تح   س  ح       ب ضح يف   زطز الض ساس اإلر اجلت  رعتؤتبعس الص     ات لتي  حمح
 :   خ ا البكح   يع 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية في  ل رتغير رستقل في تعزيز القدرات اإلبداعية رساهمة   (:.1 -3) شكل رقم
 سطيف

 
 spss0    جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت  :المصدر

 

0.184 

0.213 

0.088 
0.074 

0.010 

0.060 

0.110 

0.160 

0.210 

0.260 

:  البعد األول 
 توليد المعرفة

:  البعد الثاني
 حف  المعرفة

:  البعد الثالث
 توزيع المعرفة

:  البعد الرابع
 تطبيق المعرفة
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 :     اظ  ا  البكح  جل    ع ط  طلفق  
 حتلللا طبلللعه   للتللل  ات   للل  يف   زطلللز ، والقثثثدرات اإلبداعيثثثة توليثثثد المعرفثثثة  رلللا ر للل   لءللل  جل قللل    الطللل

 رنخفيثة رسثاهمةنسبة  ه    % 10.04 الض ساس اإلر اجلت  يف اتؤتبعس الص     ات لتي  حمح الوما رابو 
 احلل    رلحلل   فثثةالمعر توليثثد جلة تلل   رزطللع    يوتللد ي حللف  يلل   ةللع.يف حللا رللعق  الابللو  ساءلل   ىل جللا للح  خلل ى

 0(%00.04)رابو    مب ح     40000رضتة  ر  ع  اإلر اجلت الض ساس  عطع   ؤ مب  ىل 

  ال  ل اس اللن   ل  % 01.34 لبلعه  رلط   ،والقثدرات اإلبداعيثة المعرفثة حفث   لءل  جل قل    الطل  رلا ر ل
 ،نسثبة رسثاهمة رنخفيثة ه   .تيت لسط  ر تؤتبعس الص     ات لتي يف االض ساس اإلر اجلت     زطزي و يف 

 احل    لؤ مب  رلحل   المعرفثة حفث   رزطلع    يوتلد جلة تل  ي حف  يل   ةع رعق  الابو  ساء   ىل جللا ح  خ ى  ّن 
 0%(01.14)رابو    مب  ح    40011رضتة  ر  ع  اإلبداعيةالقدرات  عطع   ىل 

   ال  ل اس اللن   ل  % 000رابلو    ذ طبلعه ، والقدرات اإلبداعيثة توزيع المعرفة  لء  جل ق    الط  را ر
 نسثثبة رسثثاهمة رنخفيثثة هلل    تلليت للسطلل   الضلل ساس اإلر اجلتلل  ل ةؤتبللعس الصلل     ات لتللي    زطللزيلل و يف 

 احل    لؤ مب  رلحل   المعرفثة توزيثعيل  رزطلع    يوتلد جلة تل    ي حلف  ةلع   ن رعق  الابو  ساء   ىل جللا لح  خل ى   
 0(%10004)رابو    مب   ح   40100رضتة   داعيةاإلبالقدرات  عطع   ىل 

  ال  لل اس اللللن   لل  % 000 لبللعه  رللط    والقثثدرات اإلبداعيثثة تطبيثثق المعرفثثة  لءلل  جل قلل    الطلل  رللا ر لل
نسثبة رسثاهمة رنخفيثة  هل    تليت لسطل  ر تؤتبعس الصل     ات لتلي يف االض ساس اإلر اجلت     زطزي و يف 
 احل    لؤ مب  ىل  رلحل   المعرفثة توزيثعيل   رزطلع    يوتلد جلة تل    ةلع  ء   ىل جللا لح  خ ىسا  ل الابو     ع رعق 
 0%(10004)رابو    مب  ح    40100رضتة  ر  ع  اإلبداعيةالقدرات  عطع  

 الفرضيات الفرعيةاختبار : املبحث الرابع

فضل   جل ل  اخ ولعس  ل ى   حتا    لزس   ةل  هل   التت      خ ا ه ا اتوما  اعقب  الف فتعس الف جلت 
ات  للل    الوبلللتال    للل ا  اس للل اسف فلللتعس الف جلتللل  ل  ساتللل    ذللللب  للل  خللل ا اتللل ، ام اخ ولللعس القوللللا    س للل  

 :ي تح ال وعط   ل ا مت  ضبت  ه ا اتوما  ىل اتيعلض ال علت 
 رناقشة الفرضية الفرعية األولا؛: المطلب األول

 الثانية؛ رعيةرناقشة الفرضية الف: المطلب الثاني 
 رناقشة الفرضية الفرعية الثالثة؛: المطلب الثالث
 رناقشة الفرضية الفرعية الرابعة؛: المطلب الرابع

 رناقشة الفرضية الفرعية الخارسة؛: المطلب الخارس
 رناقشة الفرضية الفرعية السادسة؛: المطلب السادس
 .رناقشة الفرضية الفرعية السابعة: المطلب السابع
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 ألاولىالفرضية الفرعية  مناقشة : ألاول  املطلب

 يوتلللد    لعطللل  ات   لل   حفلللف ات   لل    للتللل  ات   لل )   لللض   اس  ات   لل  :  للاص الف فللت  الف جلتللل  اس ىل جل لل 
 جل تل  طل   صلتعا  ع .يف اتؤتبعس الص     ات لتلي  حملح ال ساتل  الي ق الض س  جل      سا  دعرتع يف   زطز (ات    
 :فتعس  حصعيت   ةع ط   ىل    
تطبيق إدارة لثثثثث( 4040) ال سللللل  طلءلللل   لللل ت  ذ   سللللل   حصللللعيت  جلالللل   بلللل لى س:     الفرضثثثثية الصثثثثفرية -

يف اتؤتبللعس  الطالقثثة القثثدرة علثثا   زطللز جل لل  ( يوتللد ات   لل    لعطلل  ات   لل   حفللف ات   لل    للتلل  ات   لل ) المعرفثثة
 .الص     ات لتي  رلسط  تيت 

ات   لل   يوتد   اس  لللل( 4040) ال سللل  طلءلل   لل ت  ذ   سللل   حصللعيت  جلالل   بلل لى :     الفرضثثية البديلثثة -
يف اتؤتبللعس الصلل     الطالقثثة القثثدرة علثثا   زطللز جل لل  ( يوتللد ات   لل    لعطلل  ات   لل   حفللف ات   لل    للتلل  ات   لل )

ي  ةلل  جل لل  ( ات لل ت )ال للعر  ات  لل    ( اتللؤت )رللا ات  لل  اتبلل ضح  لل   ءللح  ساتلل  ال  قلل   . ات لتللي  رلسطلل  تلليت 
                                         :ات ع ل  ال علت 

  ح ال عرعات ع     :                                 اسخيع  ال بلايت         :  
 (  للت  ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح          :  
  (حفف ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح          :  
 ( لعط  ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح           :  
 ( يوتد ات    ) ة    اتب ضح   ع ح اس  اس ل         :  

 (الض س  جل   الي ق )    ال عر  ات    
ذلللذ  )  ،للص ل للل ا ا  اتوللا   يللع   اللل مب ط لل اظلل  ا ي  ةلل  يف اخ وللعس الف فللت ا اإلحصللعيت ا جل لل  

R)اس لللل اس 
2

 ،r )  ي تللللح ال وللللعط  ANOVA  الا للللعيت   للللع  س اس لللل اس  (b ....) )(س ايللللل    مللللد ا ءللللع
  (spssر يع ت 

 الطالقة القدرة علاأثر عمليات إدارة المعرفة علا الختبار نتائ  تحليل االنحدار المتعدد  (:19 -3) ردول رقم
عنوية الكلية لنموذج امل

 الانحدار املتعدد
 ملعامالت الانحدار املتعدد املعنوية الجزئية القدرة التفسيرية

 Fقيمة 
 Sig R 0 R  B t Sig المحسوبة

4.993 4.001
b
 0.485

a
 0.235 

(Constant)  ثابتال B0= 2.496 6.739 0.000 

 B1= 0.349 2.368 0.021 توليد املعرفة: ألاول  البعد

 B2= 0.186 1.411 0.163 حفظ املعرفة: البعد الثاني

 B3= -0.146 -1.339 0.185 توزيع املعرفة: البعد الثالث

 B4= 0.019 0.174 0.862 املعرفةتطبيق : البعد الرابع

  SPSS.V 25      جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت :المصدر
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 : ع ط  ردول تحليل االنحدار المتعدد  ط نب   
   sig=0.001سن قتةل   بل لى ات الطل ، إحصثائيا دال هلل   =40000rر لأ  (:r)رعارل االرتباط بيرسون  -

ورثود     لع طل ا جل ل (4040) قح     ب لى ال سلل  ه   (Fcal=00003)ر  ع  الن  بلر ا  F ضتة اتضعر   ل
، (الطالقثة علثا القثدرة) ات  ل  ال لعر   (المعرفثةإدارة  عمليثات) وت   ر ع  ات    اتبل ضح را إحصائياعالقة دالة 

 :يب ا ت ق اس اخ وعس الف فت   جل ت 
 لللل ت  ذ   سللللل    الللللن  للللاص جل لللل   ن هاللللعع      الف فللللت  الو ط لللل ح  يضولللل      يلللل    الف فللللت  الصللللف ط 

   لعطلل  ات   لل   حفللف ات   لل    للتلل  ات   لل )ات   لل    اس   جلة تللعس يوتد لللل( 4040) ال سللل   حصللعيت  جلالل   بلل لى
 يف اتؤتبعس الص     ات لتي  رلسط  تيت الض س  جل   الي ق     زطز جل   ( يوتد ات    

R رعارل التحديد -
R رللللل  اللن قلّ سس ل  خل ا قتةل    ع لح ال م طل  : 2

2
 ضل  فلة   لعا  هل     40030=

R≤  4000) مب  ا،ف اتللل بللل لى ال فبللل  
2

هبلللع رعتللل ي ا  سا   يللل   يف الفلللرت  اللللن قةالللع  ولللا لالللع ط  (4041≤  
   لللع  بلللعه  ات   للل   اس   جلة تلللعس لللح    ايالللع  ءللل يع  ن  حملللح ال ساتللل  بلللعس الصللل     ات لتلللي عتؤتراتبللل للرا 

 هل  يبلو    عس حمح ال سات تؤتبيف ا الطالقة القدرة علا تعزيزتغيرات التي تحدث في ال ر  % 03004رابو  
 . زى الوعق     الابو   ىل جللا ح  خ ىيف حا ط   ،رنخفية بعن  
  حفللف ات   لل    للتلل  ات   لل )اس اتبلل ض   رللا  للح ات  لل    لل يلل     ع للح اس لل اس اتلل  لس   جللل     بلل  قللت  -

 للتلل   جلة تلل   ات ة للح يف   لل ت    الللمب جل لل  ات  لل  ال للعر للل      لل   احلل   ضللالطلءلل   ( يوتللد ات   لل    لعطلل  ات   لل 
 الل   حصلعيتع  هل  قتةل  ( B=40300) ع قتة ل  ( ات      للت )حتا ر أ   ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح   ات    
قلللح  للل   بللل لى ال سلللل   ( 00310 (Tcal=ا بللللر  ( T)ضتةللل  اتلا لللد ل=Sig) 40401) ن  بلل لى ات الطللل س

 يوتللد    رزطللع    بلل لى ىل  يلل  بلل  هلل   الضتةلل  ات الطلل     لل ت  ادللعيب  للعن للل   ات   لل   للتلل     لل     مب  ن4040
 تؤتبعس حمح ال ساتل يف ا القدرة علا الطالقةز تعزي سءعس  عطع    ؤ مب  ىل  رلح    اح   المعرفة توليدية عمل
 .   رعق  ات   اس اتب ض ل رلء ذلب     ح   40300  رضتة

 ل  خل ا   اتيلعرد لوتعيلعس ال تال    لد آساي ل   اس ىل اةلذ  اتت ا  لا لعيت اخ ولعس الف فلت  ميك  جل ا ال
  :حمح ال سات  رعتؤتبعس الي ق ز الض س  جل     زط      ات   اس  ت ع ع يفالبكح   يع    ال مب طلفق لاع 
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  األولا الفرعيةالنمو ا الميداني الختبار الفرضية  (:11 -3) شكل رقم

 
 جل   ي عيت اخ وعس الف فتعسرعسجل ةع  الوعح  ا     جل ا  :المصدر
 ( يوتلد ات   ل    لعطل  ات   ل   حفلف ات   ل    للتل  ات   ل )   اس  ات      ن يب ا لت    خ ا الاةلذ   جل  

يف  الي قلللل  الضلللل س  جل لللل    زطللللز  سءللللعس ال  لللل اس الللللن يلللل و يف  لللل  % 03004 ل بللللعه  رلللل   للللض   سا  دعرتللللع   
اللن  لع  ات  ل اس اتبل ض    ل  رلا   ةع ط ل ل   ل  خل ا الاةللذ   يل تيت للسط   تؤتبعس الص     ات لتي ا

قتةلل   ر  للع حتللا  اس  لل   لل ت ا هلل  ات   لل   للتلل جلة تلل   :جنلل  الضلل س  جل لل  الي قلل طللز   ز  تلل    الللمب   دللعيب جل لل  
 :اتت ا  اس  اس ا ي   راع  جل ت  ميك  صتعا    ع ل   40300   ع ح اس  اس

 
      للت  ات                  الي ق 

 
 

تؤتبلللعس يف ا الي قللل  الضللل س  جل للل    زطلللز جل للل  ات   للل    اس  ر ر لللع  ات   ضللل  بللل ض  ات   للل اسات للل ت  ت   للل    
  ا يلل  الوبللتالال  قلل  رتا ةللع رعتلل ، ام ي تللح اس لل اس  جل لل  حلل ا يلل سق  لل   ال ساتلل حمللح  الصلل     ات لتللي 

 .  بعن   ح       ب ضح جل   ح ا   ى   ت           ا   ءل  اس وع  را ات   اس جل  كب  ل
 الطالقة تعزيز في إدارة المعرفة أبعاد أثر لدراسة عالقةالبسيط  تحليل االنحدارنتائ   :(.3 -3)ردول رقم 

 اختبار العالقة بين
معنوية الكلية لنموذج 

 الانحدار البسيط
 القدرة التفسيرية

املعنوية الجزئية 

نتيجة  ملعامالت الانحدار

 العالقة

درجة 

 التفسير

   (التباين)
املتغير 

 التابع
F   (SIG) R 2 R B  (SIG) 

 توليد املعرفة

 الطالقة

17.370 0.000
b
 0.451

a
 ضعيفة معنوية 0.000 0.405 0.203 

0.001 12.409 حفظ املعرفة
b
 0.393

a
 ضعيفة معنوية 0.001 0.275 0.154 

4.068 3.448 توزيع املعرفة
b
 0.220

a
 غير معنوية  0.068 0.135 0.048 

0.025 5.288 تطبيق املعرفة
b
 0.269

a
 ضعيفة معنوية 0.025 0.183 0.072 

 SPSS.V 250 ر يع ت    جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس  :المصدر
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الي ق  رعتؤتبعس الص     ات لتي  حمح ال سات     الض س  جل    ميك  مت تح   س  ح       ب ضح يف   زطز 
 :خ ا البكح   يع 

 رحل الدراسةبالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الطالقةير رستقل في تعزيز  ل رتغ دررة رساهمة (:11 -3) شكل رقم

 
 spssجل   ا ءعس       جل ا  الوعح   رعسجل ةع :المصدر
 :ط   ط  ق    اظ  ا  البكح  جل    ع

 ابو  لرلل حتللا  بللعه  جلة تلل   للتلل  ات   لل  ،الطالقثثة  الضلل س  جل لل  توليثثد المعرفثثة لءل  جل قلل    الطلل  رللا ر لل   -
  تليت  رلسطل  تؤتبعس الصل     ات لتلي يف ا الي ق الض س  جل      زطزال   اس الن ي و يف     04034%

 رزطلع    يوتلد جلة تل   ي حف  ي  ةع . ىل جللا ح  خ ى  ء  الابو     ع ات وض     ،رساهمة رنخفية ه  يبو  
 . ح   40040رضتة  ر  ع  الطالقة القدرة علا عطع   يف اح    ؤ مب  ىل  رلح   المعرفةتوليد 
  ل  % 15.40 لرل  حتا طبعه  ه ا الو   الطالقة علا  الض س  حف  المعرفة لء  جل ق    الط  را ر    -

 هللل  يبلللو   حملللح ال ساتللل   تؤتبلللعس الصللل     ات لتلللي الضللل س  جل للل  الي قللل  يف ا   زطلللزال  للل اس اللللن يللل و يف 
 رزطللع    يوتللد   يلل  ل لل  اظلل  اط    ةللع ساءلل   ىل جللا للح  خ ى   للل الابللو  يف حللا الوللعق   لل  ،رنخفيثثة  بللعن 
 .0.275رضتة  ر  ع  الطالقة الض س  جل   عطع   اح    ؤ مب  ىل  رلح   المعرفة حف جلة ت  
سن قتةللل   بللل لى ات الطللل  اتلا ضللل   ،الطالقثثثة  الضللل س  جل للل  توزيثثثع المعرفثثثة لءللل  جل قللل    الطللل  رلللا ر للل   س -
 .4040ا بلر    ا     ب لى ال سل    Fلضتة 
و ل  هل ا الطبلعه  حتلا   ر  رانب الطالقة  الض ساس اإلر اجلت  تطبيق المعرفة  لء  جل ق    الط  را ر   -

حمللللح  تؤتبللللعس الصلللل     ات لتللللي الضلللل س  جل لللل  الي قلللل  يف ا   زطللللزال  لللل اس الللللن يلللل و يف   لللل  %0.0 ابللللو ر
 المعرفثثة تطبيثقيل   رزطلع     ةلع     اءل   ىل جللا لح  خل ى رلعق  الابلو     لع ،نخفيثةرسثاهمة ر  هل  يبلو ال ساتل   
 . ح   40103رضتة  ر  ع  الطالقة الض س  جل   عطع   اح    ؤ مب  ىل  رلح  

 الثانيةالفرضية الفرعية  مناقشة :املطلب الثاني

 يوتللد    لعطلل  ات   لل   حفللف ات   لل     للتلل  ات   لل)   للض   اس  ات   لل  " :يصللع الف فللت  الف جلتلل  ال عيتلل  جل لل 
اخ ولعس   ل   ءلح ."يف اتؤتبلعس الصل     ات لتلي  حملح ال ساتل  اسصلعل الض س  جل ل    سا  دعرتع يف   زطز  (ات    
 : دض  جلع   صتعا  ع  ىل   فتعس  حصعيت   ةع ط    4040ف فت  جلا   ب لى ال سل  ه   ال

0.203 

0.154 

0.072 

0.01 

0.06 

0.11 

0.16 

0.21 

0.26 

 تطبيق المعرفة: البعد الرابع توزيع المعرفة: البعد الثالث حفظ المعرفة: البعد الثاني توليد المعرفة: البعد األول 



واقع إدارة المعرفة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية سطيف ودورها ل الدراسة التطبيقية: الفصل الثالث
 في تعزيز القدرات اإلبداعية

190 
 

ات   ل   يوتد   اس  لل( 4040) ال سل  طلء    ت  ذ   سل   حصعيت  جلا   ب لى س:    الفرضية الصفرية  -
يف اتؤتبللعس الصلل     اسصللعل الضلل س  جل لل     زطللز جل لل  ( يوتللد ات   لل    لعطلل  ات   لل   حفللف ات   لل    للتلل  ات   لل )

 .حمح ال سات  ات لتي  
ات   ل   يوتد   اس  للل( 4040)ال سلل      حصلعيت  جلال   بل لىطلءل   ل ت  ذ   سلل:      الفرضثية البديلثة -

اتؤتبللعس الصلل     يف الضلل س  جل لل  اسصللعل    زطللز جل لل  ( يوتللد ات   لل    لعطلل  ات   لل   حفللف ات   لل    للتلل  ات   لل )
ي  ةلل  جل لل    (ات لل ت )ال للعر  ات  لل    ( اتللؤت ) لل   ءللح  ساتلل  ال  قلل  رللا ات  لل  اتبلل ضح    .حمللح ال ساتلل  ات لتللي  

                                                   :ات ع ل  ال علت 
 (      للت  ات)  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح         :                        مي ح اسخيع  ال بلايت    :  

  (حفف ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح         :                                              ات ع ح ال عرع   :      
 (عل اسصالض س  جل   )    ال عر  ات      ( لعط  ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح             :  
 ( يوتد ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح            :  

  :طلفق ي عيت ي تح اس  اس ات     اظ  ا ال ع  
 (األصالةأثر عمليات إدارة المعرفة علا ) الثانيةلفرضية اختبار النتائ  تحليل االنحدار المتعدد  :(31 -3) ردول رقم

وذج عنوية الكلية لنمامل

 الانحدار املتعدد
 املعنوية الجزئية، ملعامالت الانحدار املتعدد القدرة التفسيرية

F   (SIG) R 0 R  B t SIG 

1.462 0.224
b
 0.287

a
 0.083 

(Constant) ثابتال B0= 3.774 10.834 0.000 

 B1= 0.007 0.051 0.960 توليد املعرفة

 B2= 0.205 1.654 0.103 حفظ املعرفة

 B3= 0.029 0.286 0.776 توزيع املعرفة

 B4= -0.162 -1.591 0.116 تطبيق املعرفة

 SPSS.V 25      جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت :المصدر
 : ع ط  اتلفق  جل   ط نب    ء  ا ي تح اس  اس ات     

اتلا ضللل   sig=0.224 بللل لى ات الطللل   سن ،ياإحصثثثائدال  غيثثثر (  =40000r)  ع لللح اسس ولللع  ر تللللن   -
ورثثود عالقثثة دالثثة  عثثدم  هلل ا طبلل   ىل   (4040) لل   بلل لى ال سللل    بثثرأ (Fcal=10010)ا بلللر   Fلضتةلل  

 ( يوتللد ات   للل    لعطلل  ات   لل   حفللف ات   لل    للتللل  ات   لل )ات   لل  وتلل   ر للع  ات  لل  اتبلل ضح   اس   رللا إحصثثائيا
 : جل ت  يب ا ت ق اس اخ وعس الف فت      ءعيض اسصعل  س اإلر اجلت الض سا  

لءللل   للل ت  ذ   سلللل  ط س الللن  لللاص جل للل   يلل        الصلللف ط الف فلللت   يضوللح       الو ط للل يلل    الف فلللت  
 يوتلللد   ت   للل  لعطللل  ا  حفلللف ات   للل    للتللل  ات   للل )ات   للل   يوتد   اس  للللل( 4040) ال سلللل   حصلللعيت  جلاللل   بللل لى

 .يف اتؤتبعس الص     ات لتي  رلسط  تيت  اسصعل    جل  الض س    زطز جل   (ات    
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الل مب طولا     اةلذ  اتت ا  لا لعيت اخ ولعس الف فلت   اتيلعرد لوتعيلعس ال تال    لد آساي ل جل ت  ميك  جل ا ال  
  :حمح ال سات  بعسرعتؤت اسصعل    زطز الض س  جل   لاع      ات   اس  ت ع ع يف

 الثانيةالفرعية النمو ا الميداني الختبار الفرضية  (:13 -3)  شكل رقم

 
 جل   ي عيت اخ وعس الف فتعسرعسجل ةع  الوعح       جل ا : المصدر

 لل  ءعيللض الضلل ساس اإلر اجلتلل     زطللز جل لل  (  اس  ات   لل   ر للع )بلل ض   ات ة  لل اسل  لل ت  هللح هاللعع ت   لل    
ال  قللل  رتا ةلللع رعتللل ، ام ي تلللح  يللل سق  جل للل  حللل ا  للل ال ساتللل   حملللح  تؤتبلللعس الصللل     ات لتلللي ا يف اسصلللعل 
  :ا ي  الوبتالاس  اس 

 األصالة القدرة علا تعزيز علاالمعرفة  إدارة لدراسة عالقة أبعادالبسيط  تحليل االنحدارنتائ  (: 31 -3)ردول رقم 

 اختبار العالقة بين
وذج معنوية الكلية لنم

 الانحدار البسيط
 القدرة التفسيرية

املعنوية الجزئية 

نتيجة  ملعامالت الانحدار

 العالقة

درجة 

 التفسير

 تغير املستقلامل (التباين)
املتغير 

 التابع
F   (SIG) r  

1
 R B  (SIG) 

 توليد املعرفة 

 ألاصالة

1.085 0.301
b
 0.125

a
 غير معنوية  0.301 0.097 0.016 

0.083 3.086 حفظ املعرفة
b
 0.208

a
 غير معنوية  0.083 0.125 0.043 

4.327 0.975 توزيع املعرفة
b
 0.119

a
 غير معنوية  0.327 0.063 0.014 

0.910 0.013 تطبيق املعرفة
b
 0.014

a
 غير معنوية  0.910 0.008- 0.000 

 spss    جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس  :المصدر
  اسصلعل    زطلز الضل س  جل ل  ي  س  لء  جل ق    الطل  رلا  لح  ر لع    اس  ات   ل     ط  ق    اظ  ا  جل  

  .4040ا بلر     ع   ا     ب لى ال سل   Fاتضعر   لضت   sigسن قت   ب لى ات الط  
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 الثالثةالفرضية الفرعية  مناقشة :املطلب الثالث

 يوتد    لعط  ات      حفف ات       للت  ات    )اس  ات        ض   " : اص الف فت  الف جلت  ال عل   جل   
 :  صعغ  ةع ط   ".يف اتؤتبعس الص     ات لتي  حمح ال سات  ات  ي الض س  جل     سا  دعرتع يف   زطز  (ات    
 يوتد   اس  للللل( 4040) ال سلللل  طلءللل   للل ت  ذ   سلللل   حصلللعيت  جلاللل   بللل لى س       الفرضثثثية الصثثثفرية -
يف اتؤتبلللعس  ات  يللل   جل للل  الضللل س    زطلللز جل للل  ( يوتلللد ات   للل    لعطللل  ات   للل   حفلللف ات   للل    للتللل  ات   للل )ات   للل  

 .حمح ال سات الص     ات لتي  
ات   للل   يوتد   اس  للللل( 4040) ال سلللل  طلءللل   للل ت  ذ   سلللل   حصلللعيت  جلاللل   بللل لى:     الفرضثثثية البديلثثثة -

يف اتؤتبللعس الصلل     ات  يلل  الضلل س  جل لل   زطللز  جل لل  ( يوتللد ات   لل    لعطلل  ات   لل   حفللف ات   لل    للتلل  ات   لل )
ي  ةلل  جل لل  ( ات لل ت )ال للعر  ات  لل    ( اتللؤت ) ءللح  ساتلل  ال  قلل  رللا ات  لل  اتبلل ضح   لل    .حمللح ال ساتلل   ات لتللي 

                                                      :ات ع ل  ال علت 

 مي ح اسخيع  ال بلايت        :  
 ات ع ح ال عرع      :  

 (  للت  ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح            :  
  (حفف ات    ) اس ل ة    اتب ضح   ع ح اس           :  
 ( لعط  ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح           :  
 ( يوتد ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح :          :  

 (ات  ي  الض س  جل  )ات    ال عر  :   
 :      ست  جلة تعس   اس  ات     جل   ات  ي اتلا  ط ،ص ي عيت اس  اس ات  اظ  ا

 (المرونةأثر عمليات إدارة المعرفة علا ) الثالثةلفرضية اختبار النتائ  تحليل االنحدار المتعدد  :(33 -3) ردول رقم
معنوية الكلية لنموذج 

 الانحدار املتعدد
 املعنوية الجزئية، ملعامالت الانحدار املتعدد القدرة التفسيرية

F   (SIG) r 
0 R 

  B t  (SIG) 

0.829 0.511
b
 0.220

a
 0.049 

(Constant) ثابت B0= 3.835 9.832 0.000 

 B1= 0.084 0.538 0.593 توليد املعرفة

 B2= -0.088 -0.635 0.528 حفظ املعرفة

 B3= 0.173 1.512 0.135 توزيع املعرفة

 B4= -0.069 -0.607 0.546 تطبيق املعرفة

 SPSS.V 25      جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت :المصدر
 : ع ط   ات    ط نب    ء  ا ي تح اس  اس 

 اتضعر ل  لضتةل   sig=0.511سن  ب لى ات الط ، إحصائيادالة غير  ( =40004r)  ع ح اسس وع  ر تلن  -
F   ا بلر(40000=Fcal)  رلا إحصثائياورود عالقثة دالثة  عدم طب   ىل عمّ   (4040)    ب لى ال سل    ا 
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 جل تللل    ات  يللل  جل للل  الضللل س   ( يوتلللد ات   للل    لعطللل  ات   للل   حفلللف ات   للل    للتللل  ات   للل )ات   للل  وتللل   ر لللع    اس  
 :يب ا ت ق اس اخ وعس الف فت 

 ل ت  ذ   سلل   حصلعيت   طلءل س:   اص جل   الن    الصف ط الف فت   يضوح       الو ط  ي    الف فت  
  زطللز  جل لل  ( يوتللد ات   لل    لعطلل  ات   لل   حفللف ات   لل    للتلل  ات   لل ) المعرفثثةتطبيق إدارة لثثث( 4040)جلال   بلل لى 

 .حمح ال سات يف اتؤتبعس الص     ات لتي   ات  ي  جل   الض س 
 

  : فت   اتيعرد لوتعيعس ال تا    د آساي  اةلذ  اتت ا  لا عيت اخ وعس الفال  تةع ط   
 الثالثة الفرعيةالنمو ا الميداني الختبار الفرضية  (:14 - 3) شكل رقم

 
 جل   ي عيت اخ وعس الف فتعسرعسجل ةع  الوعح       جل ا : المصدر

  ل  (ات  يل  لضل س  جل ل ا)ات  ل  ال لعر   جل ل  (  اس  ات   ل   ر لع )بل ض   ات ة   اسل   ت  هح هاعع  ت       
 اظل  ا   يلع  طلفلق ي لعيت اس ل اس  ،الخطثي البسثيطاالنحثدار ال  ق  رتا ةع رعت ، ام ي تلح  ي سق  جل   ح ا

 :ات  ي  رعلض س  جل  الوبتال ل  ق  جلة تعس   اس  ات     
 المرونة القدرة علا تعزيز علافة إدارة المعر  لدراسة عالقة أبعادالبسيط  تحليل االنحدارنتائ  (: 34 -3)ردول رقم 

 اختبار العالقة بين
معنوية الكلية لنموذج 

 الانحدار البسيط
 القدرة التفسيرية

املعنوية الجزئية ملعامالت 

 الانحدار
 نتيجة العالقة

 متغير املستقل
المتغير 
  F   (SIG) r التابع

1
 R B  (SIG) 

 توليد املعرفة 

 المرونة

1.041 0.311
b
 0.123

a
 غير معنوية  0.311 0.311 0.015 

0.471 0.525 حفظ املعرفة
b
 0.088

a
 غير معنوية  0.471 0.058 0.008 

0.121 2.471 توزيع املعرفة
b
 0.187

a
 غير معنوية  0.121 0.109 0.035 

4.558 0.346 تطبيق املعرفة
b
 0.071

a
 غير معنوية  0.558 0.046 0.005 

 SPSS.V 25   ةع  جل   ا ءعس ر يع ت    جل ا  الوعح   رعسجل :المصدر
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  (ات  يل ) ط  ق  ل  اظل  ا  جلل    يل  س  لءل  جل قل    الطل  رلا  لح  ر لع    اس  ات   ل   الضل س  اإلر اجلتل 
ا بللر     لع   لا  ل   بل لى ال سلل   F اتلا ضل  لضلت    سن قت   ب لى ات الط  ا عصل  ركلح  ر لع    اس  ات   ل 

4040 0 
 الرابعة الفرعيةمناقشة الفرضية  :ب الرابعاملطل

 يوتللد    لعطلل  ات   لل   حفللف ات   لل    للتلل  ات   لل )    للض   اس  ات   لل " :الف جلتلل  ال ار لل  جل لل  ف فللت ال عيصلل
 جل تل   ."يف اتؤتبلعس الصل     ات لتلي  حملح ال ساتل  تبلك سا  جل   يبة   سا  دعرتع يف   زطز الض س  (ات    
 : ةع ط    لف فتعس  حصعيت اجلع   صتعا  ع يضلم ر
ات   ل   يوتد   اس  لل( 4040) ال سل  طلء    ت  ذ   سل   حصعيت  جلا   ب لى س:      الفرضية الصفرية -

يف اتؤتبلللعس  تبلللك ساس  جل للل  يبلللة الضللل جل للل   ( يوتلللد ات   للل    لعطللل  ات   للل   حفلللف ات   للل    للتللل  ات   للل )
  .حمح ال سات  ت لتي الص     ا

ات   لل   يوتد   اس  لللل( 4040) ال سللل  طلءلل   لل ت  ذ   سللل   حصللعيت  جلالل   بلل لى:       الفرضثثية البديلثثة -
يف اتؤتبلعس  تبلك س  زطلز الضل س  جل ل  يبلة اجل ل   ( يوتد ات       لعط  ات      حفف ات       للت  ات    )

ي  ةل  ( ات ل ت )ال لعر  ات  ل    ( اتلؤت )    ءح  ساتل  ال  قل  رلا ات  ل  اتبل ضح    .ل سات حمح ا الص     ات لتي 
 :جل   ات ع ل  ال علت 

                                    
 ات ع ح ال عرع                                                                                                        مي ح اسخيع  ال بلايت     :  

  ( للت  ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح        :  
  (حفف ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح          :  
 ( لعط  ات    ) ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح           :  

 .(بك سات الض س  جل   يبة)    ال عر  ات               ( يوتد ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح          :  
  :عتت  ل ةبك ساتلا  طلفق ي عيت اس  اس ات     ست  جلة تعس   اس  ات     جل   ا ب  اظ  ا

القدرة علا تحسس أثر عمليات إدارة المعرفة علا ختبار النتائ  تحليل االنحدار المتعدد  :(35 -3) ردول رقم
 لمشكالتا

معنوية الكلية لنموذج 

 الانحدار املتعدد
 املعنوية الجزئية، ملعامالت الانحدار املتعدد القدرة التفسيرية

F   (SIG) R 0 R  B t  (SIG) 

2.574 0.046
b
 0.370

a
 0.137 

(Constant) ثابت B0= 3.017 8.026 0.000 

 B1= 0.059 0.395 0.694 توليد املعرفة

 B2= 0.303 2.273 0.026 حفظ املعرفة

 B3= -0.054 -0.485 0.629 توزيع املعرفة

 B4= -0.099 -0.897 0.373 تطبيق املعرفة

 SPSS.V 25  سجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت    جل ا  الوعح   رع :المصدر
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 : ع ط   ات        ء  ا ي تح اس  اس اط و
اتضعرلللح ( sig=0.046) بللل لى ات الطللل   سن ،إحصثثثائيادال  هلللل (  =40304r)  ع لللح اسس ولللع  ر تللللن  -

 إحصثائيادالثة  عالقثةورثود  هل ا طبل   ىل   (4040) قح  ل   بل لى ال سلل   (Fcal=00000)ا بلر   F تة ضل
 : جل ت  يب ا ت ق اس اخ وعس الف فت   تبك سا الض س  جل   يبة   (ات      اس  )وت   ر ع  ات    اتب ضح  را

طلءل   ل ت  ذ   سلل   : اللن  لاص جل ل   يل        الف فلت  الو ط ل  يضولح        يل    الف فلت  الصلف ط 
   لعطلل  ات   لل   حفللف ات   لل    للتلل  ات   لل )ات   لل    اس   جلة تللعس يوتد لللل (4040) ال سللل   حصللعيت  جلالل   بلل لى

 .حمح ال سات  يف اتؤتبعس الص     ات لتي  تبك سا الض س  جل   يبةجل    ( يوتد ات    
Rاتضل س  رلللللل   ل  خل ا قتةل    ع لح ال م طل   -

  ا،ف اتلل اللن  ضل  فلة   لعا  بل لى ال فبل   0.137=2
 ءل يع   حملح ال ساتل  بعس الص     ات لتي عتؤترع هبع رعت ي ا  سا  اتب للرا ي   يف الفرت  الن قةا  وا لاع ط

رابللللو   بللللعه    للللعً  ( يوتللللد ات   لللل    لعطلللل  ات   لللل   حفللللف ات   لللل    للتلللل  ات   لللل )ات   لللل    اس   جلة تللللعس ن  للللح 
 هل    عس حملح ال ساتل تؤتبيف ا ة علا تحسس المشكالتالقدر  تعزيزتغيرات التي تحدث في ال ر  13.70%
 . خ ى اء   ىل جللا ح  الابو     الوعق     ع  ،رنخفية يبو 
 لعطل    حفف ات   ل    للت  ات    )ي     را  ح ات   اس اتب ض      ع ح اس  اس ات  لس   جل     ب  قت  -
حتلا   (ات   ل  حفلف)   ل   هلل   لل   ل ت    اللمب جل ل  ات  ل  ال لعر  ضلال      اح   طلء   ( يوتد ات      ات    

 Sig)=40401)سن  بلل لى ات الطللل   اللل   حصللعيتع  هلل  قتةللل  ( B=40343) رللل رلل ات   لللد ر للأ   ع للح اس لل اس 
  ن  للل ت رللليفبللل  ذللللب   ن ميكللل    4040قلللح  للل   بللل لى ال سلللل   ( Tcal) 00003=ا بللللر   Tاتلا لللد لضتةللل  

رلحللل    ات   للل  حفلللف جلة تللل  يوتلللد  يللل  رزطلللع    بللل لى   مب  ( للل ت  ادلللعيب)  اللللمب   لءلللض ( ات   للل  حفلللف)  للل ات
 40343  رضتةل تؤتبلعس حملح ال ساتل يف ا ل ةبلك س الضل س  جل ل  ال مبلة  زطلز    سءليف  عطع    ضعر  ع اح   
ةلللذ  اتتلل ا  لا للعيت اخ وللعس الف فللت   اتيللعرد اي لل ا ال  تةللع ط لل   .  رللعق  ات  لل اس اتبلل ض  ل  هلل ا رلءلل   حلل  

 رعتؤتبللعس الضل س  جل لل  يبلة اتبلك س الل مب طوللا لالع    ل  ات  لل اس  تل ع ع يف    لوتعيلعس ال تال    للد آساي ل 
  :حمح ال سات 
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 الرابعةالفرعية النمو ا الميداني الختبار الفرضية  (:15 -3) شكل رقم

 
 جل   ي عيت اخ وعس الف فتعسرعسجل ةع  وعح  ال     جل ا  :المصدر
 % 13.70 ابللو  بللعه  ر     دللعيب   سرلل  ضلللم جلة تللعس   اس  ات   لل   نيب ا لللت  لل  خلل ا الاةلللذ   جللل   

  للل  رللللا  يللل    حملللح ال ساتلللل   تؤتبلللعسيف ا الضللل س  جل للل  يبللللة اتبلللك س   زطلللزال  للل اس اللللن يلللل و يف   للل 
 ات   لل  حفلفجلة تل   :جنل    جل ل  يبللة اتبلك س  زطلز الضل س تل    الللمب   دلعيب جل ل  اللن  لع   ات  ل اس اتبل ض  

 : ةع ط    اتت ا  ذلذ  اس  اس ا ي   جل ت  ميك  صتعا   0.303ر  ع   ذلب رضتة اس      ت ا  ه 
   

عتت ا ب ل ةبك س      حفف ات                  
 
 

 ل ةؤتبللعس الصلل     ات لتللي  تبللك سا جل لل  يبللة الضلل س    زطللز جل لل    اس  ات   لل   ر للع  لل ت  ت   لل    
كبل  جل ل   ءلل   ل  ا يل  الوبلتالال  قل  رتا ةلع رعتل ، ام ي تلح اس ل اس  ي سق  جل   ح ا   ال سات   حمح 

 .  بعن     س  ح       ب ضح جل   ح ا   ى   ت     ا  اس وع  را ات   اس
القدرة علا تحسس  تعزيزعلا إدارة المعرفة  لدراسة عالقة أبعادالبسيط  تحليل االنحدارنتائ   (:36 -3)ردول رقم 

 المشكالت

 اختبار العالقة بين
معنوية الكلية لنموذج 

 الانحدار البسيط
 القدرة التفسيرية

 املعنوية الجزئية

نتيجة  ملعامالت الانحدار

 العالقة
 (التباين) 

 F   (SIG) R 2 R B  (SIG) املتغير التابع تغير املستقلامل
 توليد املعرفة 

الحساسية 

 للمشكالت 

4.605 0.035
b
 0.252

a
 ضعيفة معنوية 0.035 0.216 0.063 

0.004 8.840 حفظ املعرفة
b
 0.339

a
 ضعيفة معنوية 0.004 0.227 0.115 

0.136 2.275 وزيع املعرفةت
b
 0.180

a
 غير معنوية  0.136 0.106 0.032 

0.323 0.991 تطبيق املعرفة
b
 0.120

a
 غير معنوية  0.323 0.078 0.014 

 SPSS    جل ا  الوعح   رعجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت : المصدر
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 :لض س  جل   يبة اتبك س البكح   يع  طلفق  سء   فب   ح ر       ر ع    اس  ات     يف   زطز ا
  القدرة علا تحسس المشكالت ل رتغير رستقل في تعزيز دور  (: 16 -3) شكل رقم

 
     جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ي عيت اظ  ا  جل   :المصدر

 : ع ط    البكح  جل    ا اظ   ط  ق 
 %103 لرل هل ا الو ل  بلعه ط    التة علا تحسس المشثكوالقدر  توليد المعرفة لء  جل ق    الط  را ر ل   -

رلعق  الابلو    لع  ،رنخفيثة رسثاهمة  هل  يبلو     جل ل  يبلة اتبلك سالضل س    زطلزال   اس الن يل و يف    
  الضل س  عطلع   يف  صلعحو  احل    رلحل   ات   ل  للتل  جلة تل  يل  رزطلع    يوتلد   ي حلف  ةع    اء   ىل جللا ح  خ ى 

 . ح   40011 رلل جل   يبة اتبك س
  لل % 11.04 لبللعه  رللط   ،والقثثدرة علثثا تحسثثس المشثثكالت المعرفثثة حفثث  لءل  جل قلل    الطلل  رللا ر لل   -

 هل  يبلو   بلعن    تؤتبلعس الصل     ات لتلي الض س  جل   يبة اتبك س يف ا   زطزال   اس الن ي و يف 
 رلحل   ات   ل  حفلفيل  رزطلع    يوتلد جلة تل    ي حلف   ةع    اء   ىل جللا ح  خ ى الابو     الوعق     ع رنخفية

 %(000040)رابو    مب ح     40000 رلل   جل   يبة اتبك سالض س عطع    اح    ؤ مب  ىل 

بعثد تطبيثق المعرفثة وتحسثس     ل ا رلا تحسس المشثكالتو  توزيع المعرفة س  لء  جل ق    الط  را ر   -
  .4040ا بلر  لك  الو  ط    ا     ب لى ال سل   Fت    سن  ب لى ات الط  اتضعرح لضالمشكالت

 الخامسةالفرضية الفرعية  مناقشة: املطلب الخامس

 ( يوتلد ات   ل    لعطل  ات   ل   حفلف ات   ل    للت  ات    )  اس  ات         ض :ا ع ب  جل  ف فت  ال عيص 
 سخ ولللعس الف فلللت  مت  .بلللعس الصللل     ات لتلللي  حملللح ال ساتللل يف اتؤتالضللل س  جل للل  ات،لللعل     سا  دعرتلللع يف   زطلللز 

 :صتعا  ع  ىل   فتعس  حصعيت   ةع ط  
ات   ل   يوتد   اس  لل( 4040) ال سل  طلء    ت  ذ   سل   حصعيت  جلا   ب لى س:      الفرضية الصفرية -

يف اتؤتبللعس الصلل     ات،للعل   الضلل س  جل لل  جل لل    زطللز ( يوتللد ات   لل    لعطلل  ات   لل   حفللف ات   لل    للتلل  ات   لل )
 . ات لتي  رلسط  تيت 

0.063 

0.115 

 قيمة غير معنوية  

 قيمة غير معنوية  

0.01 

0.03 

0.05 

0.07 

0.09 

0.11 

0.13 

توزيع : البعد الثالث حفظ المعرفة: البعد الثاني توليد المعرفة: البعد األول 
 المعرفة

تطبيق : البعد الرابع
 المعرفة
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ات   لل   يوتد   اس  لللل( 4040) ال سللل  طلءلل   لل ت  ذ   سللل   حصللعيت  جلالل   بلل لى:      الفرضثثية البديلثثة -
يف اتؤتبللعس الصلل     ات،للعل    الضلل س  جل لل   زطللز جل لل  ( يوتللد ات   لل    لعطلل  ات   لل   حفللف ات   لل    للتلل  ات   لل )

مت صللتعا   (ات لل ت )ال للعر  ات  لل    ( اتللؤت ) لل   ءللح  ساتلل  ال  قلل  رللا ات  لل  اتبلل ضح    . ات لتللي  رلسطلل  تلليت 
                                     :  ع ل  اس  اس ات      ةع ط  

 ات ع ح ال عرع    :                                                مي ح اسخيع  ال بلايت      :  
  ( للت  ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح             :  
  (حفف ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح             :   
 ( لعط  ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح            :   
 (الض س  جل   ات،عل  )    ال عر  ات   /   ( يوتد ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح            :   

 الض س  جل   ات،عل   اظ  ا اتلا  ط ،ص ي عيت اس  اس ات     ست    اس  ات     جل   
 المخاطرة القدرة علا أثر عمليات إدارة المعرفة علاختبار النتائ  تحليل االنحدار المتعدد  (:37-3) ردول رقم

معنوية الكلية لنموذج 

 الانحدار املتعدد
 املعنوية الجزئية، ملعامالت الانحدار املتعدد القدرة التفسيرية

F   (SIG) R 0 R  B t  (SIG) 

1.003 0.412
b
 0.241

a
 0.058 

(Constant) ثابتال B0= 2.724 5.551 0.000 

 B1= 0.092 0.472 0.639 توليد املعرفة

 B2= 0.134 0.772 0.443 حفظ املعرفة

 B3= 0.002 0.014 0.989 توزيع املعرفة

 B4= 0.009 0.065 0.948 تطبيق املعرفة

 SPSS.V 25   ةع  جل   ا ءعس ر يع ت    جل ا  الوعح   رعسجل  :المصدر
 : ع ط    جل     ااظط نب    
 ( sig=0.241) سن  بلل لى ات الطلل  ،إحصثثائيادالثثة الل   (  =40001r )  ع للح اسس وللع  ر تلللن قتةلل   -

ورثود عالقثثة  عثدم  هل ا طبلل   ىل  (4040) لل   بل لى ال سلل    لا  (Fcal=10443)ا بللر   F ضتةل لا ضل  لات
 جل تل    (الضل س  جل ل  ات،لعل  ) ات  ل  ال لعر   (ات   ل   اس   جلة تلعس) وتل   ر لع  ات  ل  اتبل ضح رلا إحصثائياة دال

 :يب ا ت ق اس اخ وعس الف فت 
طلءللل   للل ت  ذ   سلللل  س اللللن  لللاص جل للل   يللل        الصلللف ط الف فلللت   يضولللح      الو ط للل يللل    الف فلللت  
   لعطل  ات   لل   حفلف ات   لل    للتل  ات   لل ) المعرفثثةإدارة  عمليثات يوتد لللل( 4040) ل سلل ا  حصلعيت  جلال   بلل لى

 .يف اتؤتبعس الص     ات لتي  رلسط  تيت  القدرة علا المخاطرة   زطز جل   ( يوتد ات    
 

ال مب طوا لاع          ي  اةلذ  اتت ا  لا عيت اخ وعس الف فت   اتيعرد لوتعيعس ال تا    د آساال  تةع ط   
  :حمح ال سات  رعتؤتبعس ات،عل     زطز الض س  جل   ات   اس  ت ع ع يف
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 الخارسةالفرعية النمو ا الميداني الختبار الفرضية  (:17 -3) شكل رقم

 
 جل   ي عيت اخ وعس الف فتعس رعسجل ةع  الوعح       جل ا : المصدر

يف  ات،لللعل   الضللل س  جل للل    زطلللز جل للل  (جلة تلللعس   اس  ات   للل )بللل ض   ات ة  للل اسل  للل ت  هلللح هالللعع ت   للل    
ا يل  ال  قل  رتا ةلع رعتل ، ام ي تلح اس ل اس  يل سق  جل ل  حل ا  ل ال ساتل   حمح  تؤتبعس الص     ات لتي ا

  : اظ  ا   يع  طلفق الا عيت  الوبتال
 القدرة علا المخاطرة تعزيز علا أبعاد إدارة المعرفة ة عالقةلدراسالبسيط  تحليل االنحدارنتائ   (:38 -3) ردول رقم

 اختبار العالقة بين
معنوية الكلية لنموذج 

 الانحدار البسيط
 القدرة التفسيرية

املعنوية الجزئية ملعامالت 

نتيجة  الانحدار

 العالقة
 (التباين) 

 تغير املستقلامل
املتغير 

 التابع
F   (SIG) R 

1
 R B  (SIG) 

 د املعرفةتولي 
القدرة 

على 

 املخاطرة

3.194 0.078
b
 0.212

a
 غير معنوية  0.078 0.227 0.045 

0.052 3.904 حفظ املعرفة
b
 0.233

a
 غير معنوية  0.052 0.195 0.054 

0.131 2.339 توزيع املعرفة
b
 0.182

a
 غير معنوية  0.131 0.134 0.033 

0.162 1.997 تطبيق املعرفة
b
 0.169

a
 غير معنوية  0.162 0.137 0.029 

 SPSS.V 25       جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت: المصدر
ط  لللق  للل  اظللل  ا  جلللل    يللل  س  لءللل  جل قللل    الطللل  رلللا  لللح ر للل   للل   ر لللع    اس  ات   للل   الضللل س  جل للل  

 40400  ب لى ال سل   ا      ع    ات   ض  ركح ر    ا بلر  F  ات،عل    سن  ب لى ات الط  اتضعرح لضتة
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 مناقشة الفرضية الفرعية السادسة : املطلب السادس

 ( يوتلد ات   ل    لعط  ات      حفف ات       للت  ات    )   ض   اس  ات      :يصع الف فت  البع ت  جل   
 سخ ولعس الف فلت   . لتلي  حملح ال ساتل يف اتؤتبلعس الصل     ات الضل س  جل ل  ال م تلح  الل رال  سا  دعرتع يف   زطلز 

 :دض صتعا  ع  ىل   فت   حصعيت   ةع ط  
 جلة تللعس يوتد لللل( 4040) ال سللل  طلءلل   لل ت  ذ   سللل   حصللعيت  جلالل   بلل لى س:     الفرضثثية الصثثفرية -
يف  الضلل س  جل لل  ال م تللح  اللل رال ز  زطلل جل لل  ( يوتللد ات   لل    لعطلل  ات   لل   حفللف ات   لل    للتلل  ات   لل )ات   لل    اس  

 ؛اتؤتبعس الص     ات لتي  رلسط  تيت 
  اس   جلة تلعس يوتد للل( 4040) ال سلل  طلءل   ل ت  ذ   سلل   حصلعيت  جلال   بل لى:      الفرضية البديلة -
يف    جل لللل  ال م تللللح  اللللل رالالضلللل س    زطللللز جل لللل  ( يوتللللد ات   لللل    لعطلللل  ات   لللل   حفللللف ات   لللل    للتلللل  ات   لللل )ات   لللل  

ال للعر  ات  لل    ( اتللؤت ) لل   ءللح  ساتلل  ال  قلل  رللا ات  لل  اتبلل ضح    .اتؤتبللعس الصلل     ات لتللي  رلسطلل  تلليت 
 :ي  ة  جل   ات ع ل  ال علت ( ات  ت )

                                    
 ات ع ح ال عرع      :               مي ح اسخيع  ال بلايت         :  

 (  للت  ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح             :  
  (حفف ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح             :  
 ( لعط  ات    )س  اس ل ة    اتب ضح  ع ح ا             :  
 ( يوتد ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح            :  

 (الض س  جل   ال م تح  ال رال)    ال عر  ات         
 :ست    اس  ات     جل   الض س  جل   ال م تح  ال رال  اظ  ا اتلا  ط ،ص ي عيت اس  اس ات    

 القدرة علا التحليل والربطثر عمليات إدارة المعرفة علا ألنتائ  تحليل االنحدار المتعدد  (:39 -3) ردول رقم
معنوية الكلية لنموذج 

 الانحدار املتعدد
 املعنوية الجزئية، ملعامالت الانحدار املتعدد القدرة التفسيرية

F   (SIG) R 0 R  B t  (SIG) 

3.599 0.010
b
 0.426

a
 0.181 

(Constant) ثابتال B0= 3.392 10.401 0.000 

 B1= 0.085 0.652 0.516 توليد املعرفة

 B2= 0.322 2.783 0.007 حفظ املعرفة

 B3= -0.146 -1.523 0.133 توزيع املعرفة

 B4= -0.046 -0.484 0.630 تطبيق املعرفة

 SPSS.V 25  س ر يع ت    جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءع :المصدر
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 : ع ط   ات     ط نب    ء  ا ي تح اس  اس
اتلا ضلللل   ( =SIG 40414) سن  بللل لى ات الطللل ، إحصثثثثائيادال   ( =40001r)  ع لللح اسس ولللع  ر تللللن  -
 إحصثائياورثود عالقثة دالثة  هل ا طبل   ىل   (4040) قلح  ل   بل لى ال سلل   (Fcal=30000)ا بللر   F لضتة 
 جل تللل  يبللل ا ت قللل اس   (الضللل س  جل للل  ال م تلللح  الللل رال) ات  للل  ال للعر   (ات   للل   اس  ) وتللل   ر لللع  ات  للل  اتبللل ضح رللا

 :اخ وعس الف فت 
طلء   ل ت  ذ   سلل   حصلعيت   : الن يصع جل       الف فت  الو ط   يضوح       ي    الف فت  الصف ط 

 يوتلللد    لعطللل  ات   للل   حفلللف ات   للل    للتللل  ات   للل )ات   للل    اس   جلة تلللعسوتد  يللللل( 4040) ال سلللل  جلاللل   بللل لى
 .يف اتؤتبعس الص     ات لتي  رلسط  تيت  الض س  جل   ال م تح  ال رال  زطز  جل   (ات    
R)  ع ح ال م ط   -

   يف يل   ا   ولا لالع   ا،ف اتفة   عا  ب لى ال فب   طض   هل 40101رللللقّ س  (2
 اياللع  ءلل يع  ن  للح   حمللح ال ساتلل  بللعس الصلل     ات لتللي عتؤتر الللن قةاللع هبللع رعتلل ي ا  سا  اتبلل للراالفللرت  
  للل  %10014 رابلللو   لللع  بلللعه   ( يوتلللد ات   للل    لعطللل  ات   للل   حفلللف ات   للل    للتللل  ات   للل )ات   للل    اس    ر لللع 
رسثثثثاهمة  هلللل  يبللللو    عس حمللللح ال ساتلللل تؤتبلللليف ا  اللللل رال ل م تللللحالضلللل س  جل لللل  ا   زطللللز  لللل اس الللللن يلللل و يف ال

 . خ ى اء   ىل جللا ح  الابو        ع الوعق  ،رنخفية
   للتل  ات   ل )  ر لع  ات  ل  اتبل ضحيل   ل  رلا  لح   جلل    يف اظل  ا   ع لح اس ل اس اتل  لس   بل  قلت - 

حفللف   هللل  للل   لل ت    الللمب جل لل  ات  لل  ال للعر   احلل   ضللال ر لل  طلءلل  ( يوتللد ات   لل    لعطلل  ات   لل   حفللف ات   لل 
سن  بل لى  الل   حصلعيتع  هل  قتةل    40300 ات   ض  رو   حفف ات      ع ح اس  اس  حتا ر  ع قتة  ات    
 ن  ميكل    4040قح     بل لى ال سلل   ( 00003 (Tcal=ا بلر  ( T)ضتة  ل اتضعر  Sig) =40440)ات الط  

يل     ىل   بل  هل   الضتةل  ات الطل   ( ل ت  ادلعيب)  اللمب  هلل  لءلض ( ات   ل  حفلف)   ل ات  ن  ل ت رليفب  ذللب 
يف  علثثا التحليثثل والثثربط القثثدرةتعزيثثز   سءللعسيف  رلحلل    احلل   ط ضو للع عطللع   ات   لل  حفللف تلل   يوتللد جلةرزطللع   

اةللذ  اتتل ا  ال  تةلع ط ل   .  رلعق  ات  ل اس اتبل ض  ل رلءل  ذللب   حل   40300  رضتةل تؤتبعس حملح ال ساتل ا
القثدرة  تعزيثز الل مب طولا لالع    ل  ات  ل اس  تل ع ع يف     اتيعرد لوتعيعس ال تا    د آساي    لا عيت اخ وعس الف فت 
  :حمح ال سات  رعتؤتبعس علا التحليل والربط
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 السادسة الفرعيةر الفرضية النمو ا الميداني الختبا (:18 -3) شكل رقم

 
 جل   ي عيت اخ وعس الف فتعسرعسجل ةع  الوعح       جل ا  :المصدر
  لل  % 10014 ل بللعه  رلل   للض   سا  دعرتللع    جلة تللعس   اس  ات   لل   ن :يب ا لللت  لل  خلل ا الاةلللذ   جللل  

ات  للل اس   للل  رلللا   يللل   اتللل حملللح ال س تؤتبلللعس يف ا جل للل  ال م تلللح  الللل رالالضللل س     زطلللزال  للل اس اللللن يللل و يف 
 ل ت ا هلل اس  ل  ر ل  حفلف ات   ل   جنل  الضل س  جل ل  ال م تلح  الل رال  زطلز الن  ع  تل    اللمب   دلعيب جل ل   اتب ض  
 : اتت ا    تةع ط   ذلذ  اس  اس ا ي   40300رضتة  ر  ع   ذلب

  
     حفف ات                  الض س  جل   ال م تح  ال رال

 
 

حملح  تؤتبلعس الصل     ات لتلي يف ا الضل س  جل ل  ال م تلح  الل رال   زطلز جل     اس  ات      ر ع   ت  ت       
لكبل  جل ل   ءلل  اس ولع   الوبلتال ا يل رعتل ، ام ي تلح اس ل اس  ال  قل  رتلا   ي سق  جل   ح ا   ال سات   

 .  بعن   ح       ب ضح جل   ح ا   ى   ت ا      را ات   اس
 القدرة علا التحليل والربط تعزيز علا لدراسة أثر أبعاد إدارة المعرفةالبسيط  االنحدارنتائ    (:.4 -3)ردول رقم 

 اختبار العالقة بين
معنوية الكلية لنموذج 

 الانحدار البسيط
 لقدرة التفسيريةا

املعنوية الجزئية ملعامالت 

نتيجة  الانحدار

 العالقة
 التباين

 تغير املستقلامل
املتغير 

 التابع
F   (SIG) R 

1
 R B  (SIG) 

  توليد املعرفة 

القدرة 

على 

التحليل 

 والربط

5.954 0.017
b
 0.284

a
 ضعيفة معنوية 0.017 0.217 0.081 

0.002 10.537 حفظ املعرفة
b
 0.366

a
 ضعيفة معنوية 0.002 0.218 0.134 

0.274 1.218 توزيع املعرفة
b
 0.133

a
 غير معنوية  0.274 0.069 0.018 

0.234 1.440 تطبيق املعرفة
b
 0.144

a
 0.021 

 غير معنوية  0.234 0.083

 SPSS.V 25      جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت :المصدر
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 :ال م تح  ال رال فب   ح ر       ر ع    اس  ات     يف   زطز الض س  جل     البكح   يع  طلفق  سء 
 رحل الدراسةفي تعزيز القدرة علا التحليل والربط بالمؤسسات  ةمستقلال اتمتغير دور ال(: 19 -3) شكل رقم

 
     جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ي عيت اظ  ا  جل   :المصدر

 :ا  ع ط  ط وبكح  جل   ال  ا   اظ   
  للل  % 001 لبلللعه  رلللطهلللل   ، القثثثدرة علثثثا التحليثثثل والثثثربطو  توليثثثد المعرفثثثة لءللل  جل قللل    الطللل  رلللا ر للل   -

 هلل    تلليت لسطلل  ر تؤتبللعس الصلل     ات لتللي الضلل س  جل لل  ال م تللح  اللل رال يف ا   زطللزال  لل اس الللن يلل و يف 
توليثد رزطلع    يوتلد جلة تل    يل  ط  لق  ةلع   لا لح  خل ى اءل   ىل جل الابلو   ل  الولعق     لع ،يبو   بعن   ا،ف ل 

رابلللو    مب حللل     40010رضتةللل  ر  لللع  القثثثدرة علثثثا التحليثثثل والثثثربط عطلللع   احللل    لللؤ مب  ىل  رلحللل   المعرفثثثة
(01004)%0 

  لل  % 13004 لبللعه  رللطهللل    ،القثثدرة علثثا التحليثثل والثثربطو  حفثث  المعرفثثة  لءلل  جل قلل    الطلل  رللا ر لل  -
 هل  يبلو   بلعن    تيت للسط   الض ساس اإلر اجلت  ل ةؤتبعس الص     ات لتي    زطز ي و يف ال   اس الن

 رلحل   المعرفثة حفث عمليثة رزطلع    يوتلد  ط ولا  يل  ةلع     اءل   ىل جللا لح  خل ى الابلو      الوعق    ع  رنخفية
 0%(01004)رابو    مب ح     40010رضتة  ر  ع  القدرة علا التحليل والربط عطع   اح    ؤ مب  ىل 

 تطبيثثق المعرفثثة    لل ا رللا ر لل  القثثدرة علثثا التحليثثل والثثربطو  توزيثثع المعرفثثةس  لءلل  جل قلل    الطلل  رللا ر لل   -
 .4040 ال سل ا بلر    ا     ب لى  F  سن  ب لى ات الط  اتلا د لضتة  القدرة علا التحليل والربطو 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.081 

0.134 

 
 قيمة غير معنوية     قيمة غير معنوية 

0 

0.05 

0.1 

0.15 

 تطبيق المعرفة: البعد الرابع توزيع المعرفة: البعد الثالث حفظ المعرفة: البعد الثاني توليد المعرفة: البعد األول 

R2 



واقع إدارة المعرفة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية سطيف ودورها ل الدراسة التطبيقية: الفصل الثالث
 في تعزيز القدرات اإلبداعية

204 
 

 السابعةلفرضية الفرعية ا مناقشة :املطلب السابع

 يوتللد    لعطل  ات   ل   حفلف ات   ل    للتل  ات   ل )   لض   اس  ات   لل   :جل ل  الف جلتل  البلعر  ف فلت  ال عيصل
 .يف اتؤتبللللعس الصلللل     ات لتللللي  حمللللح ال ساتلللل  اسح فللللعظ رعسرللللع   جل لللل    سا  دعرتللللع يف   زطللللز الضلللل س  (ات   لللل 

 :عا  ع  ىل   فتعس  حصعيت  سخ وعس ه    الف فت  دض صت
 جلة تللعس  يوتدلللل( 4040) ال سللل  طلءلل   لل ت  ذ   سللل   حصللعيت  جلالل   بلل لى س :     الفرضثثية الصثثفرية -
يف  اسح فلعظ رعسرلع الضل س  جل ل     زطلز جل ل  ( يوتلد ات   ل    لعط  ات      حفف ات       للت  ات    )ات       اس  

 ؛   ات لتي  رلسط  تيت اتؤتبعس الص   
  اس   جلة تلعس يوتد للل( 4040) ال سلل  طلء    ت  ذ   سل   حصعيت  جلا   ب لى:       الفرضية البديلة -
يف  اسح فلللعظ رعسرلللع  الضللل س  جل للل    زطلللز جل للل  ( يوتلللد ات   للل    لعطللل  ات   للل   حفلللف ات   للل    للتللل  ات   للل )ات   للل  

ال للعر  ات  لل    ( اتللؤت ) لل   ءللح  ساتلل  ال  قلل  رللا ات  لل  اتبلل ضح   . ات لتللي  رلسطلل  تلليت اتؤتبللعس الصلل      
 :ي  ة  جل   ات ع ل  ال علت ( ات  ت )

 
 ات ع ح ال عرع   :  /      مي ح اسخيع  ال بلايت    :  

  ( للت  ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح            :  
  (حفف ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح            :  
 ( لعط  ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح            :  
 (اسح فعظ رعسرع )ال عر      ات      /  ( يوتد ات    )  ع ح اس  اس ل ة    اتب ضح            :  
  : ر ع    اس  ات     جل   الض س  جل   اسح فعظ رعسرع   ،ص ي عيت اس  اس ات     ست مي ح    اظ  ا ال ع 

 االحتفاظ باالتجاهمليات إدارة المعرفة علا ثر عأل نتائ  تحليل االنحدار المتعدد :(41-3) ردول رقم
معنوية الكلية لنموذج 

 الانحدار املتعدد
 املعنوية الجزئية، ملعامالت الانحدار املتعدد القدرة التفسيرية

 Fقيمة 
 R 0 R  B t  (SIG) (SIG)  المحسوبة

6.465 0.000
b
 0.534

a
 0.285 

(Constant) ثابت B0= 2.571 7.223 0.000 

 B1= 0.108 0.861 0.392 يد املعرفةتول

 B2= 0.403 3.514 0.001 حفظ املعرفة

 B3= -0.132 -1.435 0.156 توزيع املعرفة

 B4= 0.041 0.416 0.679 تطبيق املعرفة

 SPSS.V 25      جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت :المصدر
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 : ع ط      ات      ء  ا ي تح اس  اساط و
اتضعر لللل   ( =40444SIG) سن  بلللل لى ات الطلللل  ،إحصثثثثائيادال  (  =40030r)   ع للللح اسس وللللع  ر تلللللن -
 إحصائياورود عالقة دالة   ع ط ا جل    (4040) ب لى ال سل   ه   قح    (Fcal=10010)ا بلر   Fلضتة  
 جل تلل  يبلل ا ت قلل اس   (اسح فللعظ رعسرللع الضلل س  جل لل  ) ل للعر  ات  لل  ا (ات   لل   اس  ) وتلل   ر للع  ات  لل  اتبلل ضح رللا

 :اخ وعس الف فت 
طلءل   ل ت  ذ   سلل   حصلعيت   : الن يصلع جل ل       الف فت  الو ط   يضوح    ي    الف فت  الصف ط 

 يوتلللد    لعطللل  ات   للل   حفلللف ات   للل    للتللل  ات   للل )ات   للل    اس  جلة تلللعس   يوتد للللل( 4040) ال سلللل  جلاللل   بللل لى
 .يف اتؤتبعس الص     ات لتي  رلسط  تيت  االحتفاظ باالتجاهعلا    زطز الض س   جل   (ات    
R)   ع لللللح ال م طللللل طل للللل  اظللللل  ا  ن  -

فلللللة   لللللعا  بللللل لى ال فبللللل    هللللل   ضللللل  40000 رلللللللللقلللللّ سس ( 2
حمللح  بللعس الصلل     ات لتللي عتؤترا  اتبلل للرا هبللع رعتلل ي ا  س  يلل  يف الفللرت  الللن قةاللع   هلل ا ط للي  ا،ف اتلل

   زطلللز  للل اس اللللن يللل و يف ال يف%  00004رابلللو    بلللعه    لللع ات   للل   اس   جلة تلللعس ءللل يع  ن  لللح   ال ساتللل 
 اءل   ىل  رلعق  الابلو     لع ،رنخفيثة ه  يبلو   بلعن    عس حمح ال سات تؤتبرع اسح فعظ رعسرع  الض س  جل  
 . خ ىجللا ح 
الللن  للع  لل ت    الللمب اتبلل ضح   ر للع  ات  لل رللا  لل  يلل    جللل    اتوتالل  يف اظلل  ااس لل اس  س  للع    بلل  قللت - 

 ات   لد رل حتلا ر لأ   ع لح اس ل اس    ل ت    اللمب جل ل  ات  ل  ال لعر  لل  جل ل  ات  ل  ال لعر   جنل  ر ل  حفلف ات   ل 
(B=40043)  سن قتةل   بل لى ات الطل  (40441= (Sig  اتضعر ل  لضتةلT   ا بللر=Tcal) 30010 )   قلح  لل

رلحلل    احل   ط ضو للع  ات   ل  حفلف  تلل  يوتلد جلةيل  رزطللع      ىل   بلل  هل   الضتةلل  ات الطل   4040 بل لى ال سلل  
    ذلللب حلل   40043  رضتةلل  تؤتبللعس حمللح ال ساتلليف ا اسح فللعظ رعسرللع الضلل س  جل لل    زطللز   سءللعسيف  عطللع  

 اتيللعرد لوتعيللعس ال تالل    للد   اةلللذ  اتتلل ا  لا للعيت اخ وللعس الف فللت ال  تةللع ط لل   .  رللعق  ات  لل اس اتبلل ض  ل لءللر
  :حمح ال سات  رعتؤتبعس اسح فعظ رعسرع الض س  جل   ز   زط ال مب طوا لاع      ات   اس  ت ع ع يف    آساي  
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 السابعة الفرعيةي الختبار الفرضية النمو ا الميدان (:.1 -3) شكل رقم

 
 جل   ي عيت اخ وعس الف فتعس رعسجل ةع  الوعح       جل ا  :المصدر
ال  ل اس   ل  % 00.04 ل بلعه  رل   لض   سا  دعرتلع    جلة تلعس   اس  ات   ل ن   ط  ق    الاةلذ  البعرد

جلة تلل   ن     تلليت  رلسطلل      ات لتللي تؤتبللعس الصلل يف ا االحتفثثاظ باالتجثثاه   جل لل الضلل س    زطللزالللن يلل و يف 
  40043رضتةلل  ر  للع   ذلللب اإلر اجلتلل   زطللز الضلل ساس حفللف ات   لل  هلل   ضللال الللن  للع  لل ت    الللمب   دللعيب جل لل  

 :  اتت ا    تةع ط   ذلذ  اس  اس ا ي 
 

     حفف ات                  اسح فعظ رعسرع  
 
 

يف  اسح فلللعظ رعسرلللع  الضللل س  جل للل    زطلللز جل للل  (جلة تلللعس   اس  ات   للل )  ر لللع  ات  للل  اتبللل ضح للل ت  ت   للل    
ا يلل  رعتل ، ام ي تلح اس ل اس  ال  قل  رتلا   يل سق  جل ل  حل ا  ل ال ساتل   حملح  تؤتبلعس الصل     ات لتلي ا

 . ح       ب ضح جل   ح ا    ى   ت     لب جل كب  جل    ءل  اس وع  را ات   اس  ل ب   ذلالوبتال
 االحتفاظ باالتجاه القدرة علا تعزيزبالمعرفة إدارة  عالقة أبعادلالبسيط  تحليل االنحدارنتائ   (:41-3)ردول رقم 

 اختبار العالقة بين
معنوية الكلية لنموذج 

 الانحدار البسيط
 سيريةالقدرة التف

املعنوية الجزئية 

نتيجة  ملعامالت الانحدار

 العالقة

درجة 

 التفسير

 تغير املستقلامل 
املتغير 

 التابع
F   (SIG) R 2 R B  (SIG) 

القدرة  توليد املعرفة 

 على

الاحتفاظ 

 باالتجاه

10.212 0.002
b
 0.361

a
 ضعيفة معنوية 0.002 0.303 0.131 

0.000 23.778 حفظ املعرفة
b
 0.509

a
 ضعيفة معنوية 0.000 0.388 0.259 

0.063 3.563 توزيع املعرفة
b
 0.223

a
 غير معنوية  0.063 0.128 0.050 

0.009 7.142 تطبيق املعرفة
b
 0.308

a
 ضعيفة معنوية 0.009 0.196 0.095 

 SPSS.V 25      جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل   ا ءعس ر يع ت :المصدر
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  بعن   ح ر       ر ع  ات    اتب ضح يف   زطز الض س  جل   اسح فعظ رعسرع  البكح   يع  طلفق   ى 
 بالمؤسسات  االحتفاظ باالتجاه القدرة علاتعزيز  أبعاد إدارة المعرفة في رساهمة(:  11-3)  شكل رقم

 الصغيرة والمتوسطة 

 
     جل ا  الوعح   رعسجل ةع  جل     يتعس اظ  ا  جل   :المصدر

 :   اظ  ا  البكح  جل    ع ط  ط  ق 
 %13.14 لرل ه ا الو   بعه ط   ،االحتفاظ باالتجاه والقدرة علا توليد المعرفةبعد  لء  جل ق    الط  را  -

 هللل  يبلللو    تؤتبللعس الصللل     ات لتلللي   جل للل  اسح فلللعظ رعسرلللع  يف االضللل س    زطللزال  للل اس اللللن يللل و يف   لل 
 المعرفثثةتوليثثد يلل  رزطللع    يوتللد جلة تلل    ةللع   اءلل   ىل جللا للح  خ ى الابللو   لل  ق  الوللع يف حللا رسثثاهمة رنخفيثثة

 .  ح   40343رضتة   االحتفاظ باالتجاه القدرة علا عطع   يف اح    ؤ مب  ىل  رلح  

 حتللا طبللعه  هلل ا الو لل  رلللل، االحتفثثاظ باالتجثثاه والقثثدرة علثثا حفثث  المعرفثثةبعثثد  لءلل  جل قلل    الطلل  رللا  -
  تؤتبلللعس الصللل     ات لتلللي الضللل س  جل للل  اسح فلللعظ رعسرلللع  يف ا   زطلللزال  للل اس اللللن يللل و يف    للل% 00004

 حفث يل   رزطلع    يوتلد جلة تل    ةلع     اءل   ىل جللا لح  خل ى الابلو   ل  الولعق     لع ،رساهمة رنخفية ه  يبو  
 . ح   40300ة  ر  ع رضت االحتفاظ باالتجاه القدرة علاعطع    اح    ؤ مب  ىل  رلح   المعرفة
سن  بل لى ات الطل  اتضعر ل   ،االحتفثاظ باالتجثاهوالقثدرة علثا  توزيثع المعرفثةس  لء  جل ق    الط  را ر    -
 40400  ا     ب لى ال سل   ا بلر  Fلضتة 

  للل  % 0004 لبلللعه  رلللط   ،االحتفثثثاظ باالتجثثاه والقثثثدرة علثثثا تطبيثثثق المعرفثثثةبعثثثد  لءلل  جل قللل    الطللل  رللا  -
   لع ،رسثاهمة رنخفيثة ه  يبو    تؤتبعس الص     ات لتي رعالض ساس اإلر اجلت     زطزال   اس الن ي و يف 

 احلل    للؤ مب  ىل  رلحلل   المعرفثثة تطبيثثقعمليثثة  رزطللع    يوتللد   يلل   ةللع  اءلل   ىل جللا للح  خ ى الابللو    لل  الوللعق 
 . ح   40101رضتة  ر  ع  االحتفاظ باالتجاه علاالقدرة  عطع  
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 الثالث خالصة الفصل

ط  للق  لل  خلل ا ال ساتلل   ن   اس  ات   لل   للع   س يف   زطللز الضلل ساس اإلر اجلتلل    جل لل  اتؤتبللعس الصلل    
حللل ى  ضللللمب   اةللل  الضللل ساس      زطلللز  يوتض لللع ربلللكح ءتللل    ات لتلللي    ساع  نتللل   يوتلللد جلة تلللعس   اس  ات   للل 

 .اإلر اجلت  تلاس هع الوب ط 
 : ىل  ةلجل     الا عيت    خ ا ه   ال سات    لص اع  ق

  يف 3014حتلا ر لأ ات لتلال ا بلعيب اإلولع  ل ةمللس     لتلي  يوتلد جلة تلعس   اس  ات   ل   لعن ر سءل   -
 س ات لتلللال ا بلللعيب رللللحلللا  لللعن  بللل لى الضللل ساس اإلر اجلتللل  يف اتؤتبلللعس حملللح ال ساتللل  ر سءللل  جلعلتللل  حتلللا قللل ّ 

0043. 
جلة تللعس   اس  ات   لل     زطللز الضلل ساس اإلر اجلتلل  يف اتؤتبللعس الصلل     رللا  لل ت  ذ   سللل   حصللعيت  طلءلل  -

 للل  ال  لللل اس الللللن يلللل و يف   زطللللز  %00014 جلة تللللعس   اس  ات   لللل  رللللل ات لتلللي  حمللللح ال ساتلللل   حتللللا  بلللعه  
 ءللل   جللل   ع للح للل ى ال للع  ا ر نتلل  ذلللب   اتلل   ف لللم   اس  ات   لل   جللل م   سءللعاالضلل ساس اإلر اجلتلل    ميكلل  

هللل   ال ة تلللعس   لللع ء لللح  بلللعن  ع فللل تف  يف   زطللللز الضللل ساس اإلر اجلتللل   هللل ا رعإلفلللع    ىل جلللل م  ءلللل  قبلللل  
 .  ،صص را اس  ات    

جلة تلللعس   اس  ات   للل     زطلللز الضللل س  جل للل  الي قللل  يف اتؤتبلللعس حملللح  رلللاطلءللل   للل ت  ذ   سلللل   حصلللعيت   -
 ال سات ؛
جلة تللعس   اس  ات   لل     زطللز الضلل س  جل لل  اسصللعل  يف اتؤتبللعس حمللح  رللاس طلءلل   لل ت  ذ   سللل   حصللعيت   -

 ال سات ؛
جلة تلللعس   اس  ات   للل     زطلللز الضللل س  جل للل  ات  يللل  يف اتؤتبلللعس حملللح  رلللاس طلءللل   للل ت  ذ   سلللل   حصلللعيت   -

 ال سات ؛
عس   اس  ات        زطز الض س  جل   يبلة اتبلك س يف اتؤتبلعس جلة ت راطلء    ت  ذ   سل   حصعيت   -

 حمح ال سات ؛
جلة تللعس   اس  ات   لل     زطللز الضلل س  جل لل  ات،للعل   يف اتؤتبللعس حمللح  رللاس طلءلل   لل ت  ذ   سللل   حصللعيت   -

 ال سات ؛
ال م تللح  اللل رال يف اتؤتبللعس  جلة تللعس   اس  ات   لل     زطللز الضلل س  جل لل  رللا طلءلل   لل ت  ذ   سللل   حصللعيت  -

 حمح ال سات ؛
جلة تعس   اس  ات   ل     زطلز الضل س  جل ل  اسح فلعظ رعسرلع  يف اتؤتبلعس  را طلء    ت  ذ   سل   حصعيت  -

 .حمح ال سات 
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االددددحل يف ددددعلدلر إدددد العاال عااعلاز  لدددد لدل  اعددددالالقددددواا لا  وا  دددد لدلل،لقددددولت الددددةلالوااندددد لال ا  دددد 
ازؤنسدددد  لال ددددوسعلاازز ندددد  لا ااى عدددد ،لليدددددلرددددورل دددد ال ل م  دددد  ل عااعلاز  لدددد لاالددددحل سدددد  دلدل  اعددددالا ق عدددد ل

خ صددد لامفلرميددد ةل عااعلاز  لددد لرددد  امللسوعدددول  ددد لازؤنسددد  لا ااى عددد لل،القدددواا لا  وا  ددد لدل دددت لازؤنسددد  
لل.ا   وال نلمم ان هت 

مثدد ا لالوااندد لال وعددولرددنلالزسدد فر لاصدد وةلل إدد   لعلس  دد  لرؤتزدد ل   يدد ،لا  صدد ةل  ل ددوعل زدد ى ل
ل.زيف الل إ  هت  أرللاليف تث لرنلخالهل ل  لازس مه لدلتللرشك  لالواان لاا س   ل نل س فرهت لااخ

ند ا لللل ل يد الدحل لالز ص دل  لم ددلال زد ى الز د  لل،رنلخدالملل دت لامت  د لا   ل تالاألن سللقولت ال  ل
اازقرتتد  لاز د   ل  د لإد  ل زدد ى لل،دلا   د لال رد ألمالاز دواك،لعمد لت ال د لامتد اعل مم  د لردنلالز صد   

ل.  لل يف عالواان ،ل   إ ل ل  ل  ضلاأللقلازسزقيف 
 نتائج الدراسة النظرية

ل:لال ق طلالز ل  لاحتوعوالدلشقي لال ر أل  لجمم   لرنلال ز ى ل  سا  لدل، لالز صللدلإ  ل ت لالواان 
دددلالدددتألنددد  دلددلظدددللارتز ددد علاز ددد دلمصددديف ةلاز  لددد ل  دددولاز سددد علا ددد   أل دددسلاز مددد س،لل- ملل  ئددد ل  لحت 

اتز  علسوعولت ىدل   لاز  لد لازز اسدوعلدل قد مللمل اع د ،لردنلخدالملل  لل،   لاألش   األ م مللرنلاتز  علت ىدل
،لا دتل لميكدنلالقد مللمفلاتز د علاز  لد لخرباهتدلاتوااهتدلااز   ر  لالحلميكنلاحل  ملل   ي لردنلاليف ئد لاط  د ل د 
مت ددقلالثدد اعلل مؤنسدد  لاالددواملل  دد لل دد   لر دديلممه دد لامسلازدد مللالمكدد أ،ل   زيفدد ا لردد اعلانددرتا  م لار ددوال دد ة

ععلالددحلميز كيدد لارسدد مه  يلدلانزكشدد  لمندد ل  لا  يف قدد  لسوعددوع،لل دداللتددولندد ا ،لانلدد ل رددسلاز  لدد لاززمدد  ل
لل؛ يلرنل ع ععلا سعلا  واا   لم يلحيمللخربا لاري اا لرز وععل ك ل

انددزق   للالز  لسدد  ،للددتاللددلف لل  لز اهتدد زؤنسدد  لار ددواالانددرتا  ممصدديف ةلاز  لدد ل شددكللادد ال   لسدد  لال-
از  ل لااحل  ملل   ي لرنلر  عا  لازخز م لمصيفحلمعث لممه  لرنلاألصد مللاز ععد ،لرد لعلدملل  زؤنسد  ل  لا زيد عل

لر لع   ل لعااعلاز  ل لتىتل زمكنلرنلالزأت دلارز  يف  لارتز  علا وعو؛
لد اعل د لاألعثد لت مد لردنلاز  لد لال د حي ،لا دتالرد لعسدز س ل  يفد ال  ولاز  ل لال م   لاازخا  لدل قد مللاألل-

لمن ل  ل س  ول   لحت عللاز  ل لال م   ل  لر  ل لص حي ؛
ازؤنسد لل مد ل  د يد،لمالردنلدل فلخ قلااعزس  لاز  ل لميكنلمفلعك فل ز م لالزم  لل نيلاألل اعلال د ر نيلل-

رددد لع دددللمفلال وعدددولردددنلال  اردددللالواخ  ددد لع لثق لددد لاالق ددد ععلااألنددد   لخدددالملل م  دددللاأللددد اعلردددمللاددد  لازؤنسددد ،ل
لاخل؛...از  لس لات  ع لالا  فل:ا عااألميكنلمفلعك فلليلعاالدلخ قلاز  ل ،ل إ ل ل  لال  ارللامت اس  لرثل

ريمدد ل ددولناهتدد ،ل فل عااعلاز  لدد ل مي ريدد لال انددملل ددوملل  دد ل دد ال لاز   ردد  لااليف   دد  لدلازؤنسدد لل سددةلل-
عافل    ىيدد لا سدد ا ل م  دد  لعز مددد ل   يدد ل ددولةل  ل مسدددس  ،لاس  يدد لمعثدد لعرلدد لار م ددد ،لا شددسلالكثددسلردددنل

علدل عااعلاز  لددد ،لاالدددحلاخز مددد الدل دددوع  ،لادلعااندددز  لاحل ل ددد لا زمدددو  لعدددوالواانددد  ل  لممه ددد ل يفدددلل م  ددد  ل و
لدل  ل ولاز  ل ،لتمظلاز  ل لا   ع ي لامخسال  يف قلاز  ل ؛ل   لمعث لال م    ل واارلااززمث  
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ال   لال م  د  لالدحل و  يد لردنل  ل دولاخدافلا   عدمللا  يف دقل  وع ل   اعفل عااعلاز  ل ل رلمفلر رمي لاع لل-
از  لدد لرةل ددوعلذدد نعل عااعلو لاز  لدد ،لانلدد ل ددو لحتق ددقلت مدد لر دد ل ل  ددمنلل مؤنسدد  لاليفقدد  لاال مدد ،لعمدد لت دد

للميدلاحتوعولم ش زي ،لاا زيف ا  لازمز حلالتألميكنلرنلخالليلحتق قلارنزثم الاألرثلللز  لاز  ل ؛
 م  دد  ل  ل دددولاز  لددد ،لااع يدد لااندددرتس  ي لع دددمنلحتق ددقلم ددددل دددو ل عااعلاز  لدد ،لا ددد ل م  ددد ل   عدددملل فلل-

ل.ال  ااع ،لاالحلرنلممهي لالز   دلاا  واااز  ل لا ق مسي لرنلمسلل  يف قي لدلعز فلاأل ش  ل
مد لرندزثم الحتز علازؤنس  ل  ل نرتا  م  لخ ص للز  ع لاز  ل لا  م زي ،لريف   ل   ل  ار لاريف عاا لر ر لل-

القواا لالمك ع لااز  ل  ،لا  ظ مي لدلم ش زي لازخز مد ،لا دتالرد لعز  د لر يد ل  ند تلثق لزيد لالز ر م د لاز  ل د ،ل
ا  نددددد تلثق لددددد لا  دددددواالاار زكددددد ا،ل   إددددد ل ل  ل  ددددد  ل  كدددددلل عااعلاز  لددددد لا   ع  ددددد ،لاحتوعدددددولالزك  ل س ددددد لالدددددحل

ل؛ااز  ا لامتربا ل يلزيف عملل لر  دل أن سلجمزممل سزخوري ،لانل لدلنيف لل
 زمزدملل مم  د لردنل ؤعألازؤنس  لال وسعلاازز ن  لعااال  ر لدلالز م  لارتز د عع لاارسزم   د ،لا د لل-

امت دد ىالالددحل  ا دد ل ددنلازؤنسدد  لالكيفددسعلع هل  عددللاز  دد لاالقدد  لرددنلال مددال لاال التدد  لالشخ دد  لدلالز  رددلل
لن ا لرمللال  ر نيلمالال مال ،لعلل ت لال  ارللس  ةلر ي لل   لاتيف لل زو سلاالزموعولا قيفللاأللك الا وعوع؛

االزو سلر   لت  ألل كثسلرنلاز رم  ،لادلظلل  ئ لرزسد ا  لاألتدوا للا  واالع للدلس    لالزو س،ل-
ل ددربالت سدد لاز رمدد  للف ددواا،لل   ددواالرددنلشددأ يلس ددللاز رمدد  لتدد عاعل  دد لخدد ضل مدد الاز  لسدد لاعثددسعلالزوددس ل

لا قوميلعللر ل  لسوعو؛
ردددنلشدددأم لال مدددلل  ددد لحتم دددا لمالالدددحلالع ددولا  دددواال شددد   لر قدددوال زدددواخللدل ك ع ددديلجمم  ددد لردددنلال  اردددللل-

 ثيف  دددي،لليف ئددد لازؤنسددد  لالواخ  ددد لالدددحل زددد  ل زددد ل لاز   رددد  لاامتدددربا ،لا رددد ةل عااألرددد ف،لار ددد  ل سددد ع لالثقددد ل
اززيف عل ل نيلاألل اع،لاالحل سيدلدل  م  لار   مللازمز حلالتألعس  ول   ل دولقلاز   رد  ،لعدللنلد لردنلشدأ يل

لازؤنس ؛دللس  كلا  وا  لل   ر نيلالزأثسل   لا
اعلعاخللازؤنسد لمال دةلاندز  اهت لردنلا  واالدلازؤنس لعق ةل   ل  يف قللك علسوعوع،لن ا لع  ةلر   لل-

:لخ اعلازؤنس ،لا ت لالمك علتول ك فلرز  ق ل  ز ز لمالال ر ةلمالال م   ،لا  لع زمول  د ل د ر نيلمن ند نيلمهد 
لدلازؤنس ،لا  اعدلاز  ل لرمللالارن؛الق  وعلاز  ل  ل

 فلال صدد ملل  لاز   ردد لدلع ددولع كدد  فلاز دداعلالز  لسدد  ل قددوالردد لمصدديفحلانددزخالللاز   ردد لازالىمدد لدلال تددةلل-
از  ندد ل دد لاأل ددد،لل زؤنسدد  لالددحل كدد فلتدد عاعل  دد ل كدد عنلت  ددوعلر  ل دد لاخددربعلررتاعمدد ،لالددوعي لازيدد اا لدل

لالرنل س  ل   ل عااعلا  واا؛ ك فلمتو لل،   ر  لرنلخالمللت  وعلاز  ل لاز س ععخ قلاانزخواةلر
 فلعع  ر ك  لارتز  علا وعولعل ةل  زؤنس  لمفل ك فلر   لاريفو  ل  م لرسزم ع،لانل للكد ل  دمنلل-

 ،لاألند ا ل  ممد ،لو،لالزك  ل س د ل ز د ال د  سعلس اداإ   لس وعلدلالسد  ،لألفلازسدزقيفللمعثد للدأعث ل دسلرؤع د
ل؛الا  فلر  لرلع ول  ل ل  
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تدددد للازؤنسدددد  ل  دددد ل  ندددد تلالثق لدددد لا  وا  دددد للددددورلال دددد ر نيل دددد ،لاس  يدددد لسددددا لرلعزمدددداملرددددنلالثق لدددد لل-
الز ر م  ،لاعري لنل لرنلخالملل شم مللال  ر نيل   ل  حلملك ا دلارد  يدلاحل عد لدل  دوا لئااىيدد،ل د لع دمنل

لا  وااللوعي ؛للهل لارا ق  ل سز ر
  زددددربل عااعلاز  لدددد لرددددنلم دددددلال  ارددددللالددددحل سدددد  ول  دددد ل دددد لسلاليف ئدددد لازالىمدددد للزم  ددددللال شدددد طلا  ددددوا  لدلل-

  مددللازؤنسدد  ل  دد ل سدد و  ل  دد لماضلل،ازؤنسدد  ،لع مدد ل سدد  ول  دد ل  ل ددولر دد ا لسوعددوعلا ددسلرأل لدد 
 م  ددد  ل عااعلازددد ااعلل عااعلاز  لددد لعدددلل م  ددد  لسوعدددوع،لا زددد  ر زمددد  لمالدلال اتدددمل،للزز ددد ملل دددتل ل  ل  دددواال
ل لعكشفل نلتواا لال  ر نيلا  تزيدلا  وا   لالك ر  ؛المك ع لااز  ل  لدلازؤنس  ،لمم ل

ددع لل- للا  ددواالاال مددللاز دد دل   دديم لالدديف ف،لامهدد لدل م  ددللرسددزم ،لل   ددواالعشددكللخ صدد  لمن ندد  لكم 
تعددديل ددد ل ددد لسوعدددولردددنلملكددد الار ددد ا لريفزكددد ع،لدلتدددنيلعشدددكللال مدددللاز ددد دلال  ددد  لالدددتألألأل مدددللر ددد دلعو

لعسز س ل ز ى لا  واالاا زك اا ل م مللاز  ل ،لاحي هل ل     ل  عزي لاطوعع؛ل
 س  لازؤنسد  لردنلخدالمللا زم ع د ل  د ل ندرتا  م  لاليف د  لاز د دل  ل م دمللاز د ا ل كمد  ع،لمأل  يف دقلل-
لاللي؛لحتم الال ش طلا  وا  ،لانل ل   زيف ال ت لا عااعل ث   لاز   لاطم للالحل  ملل   اعلاز  ل ل عا

تسدد لجمم  دد لرددنلاز دد عس،ل ددتالل دداللمفل م  دد لا  ددواال دد ل مم  دد ل فلا  ددواال  ل ددوعل  دد  م  لع  ددل-
 ل  لرش اا،ل ت لاز اتلل   د لردنلخالهلد ل عااعلرنلاز اتلل يفومل ز ل ولاأللك الااز  ا لا وعوع،لارنلمثلحت ع ي

لم زم هتد ،لادلاألخدسل  د للل لعزم  ل أثس ل   لا  واالدلمعا لال  ر ني،لمثلدلال م  د  لا  ز س د از  ل لعااال  ر
ل لارنزثم الدلر ااع  لاز  ل  ؛ع م 
اندزخواةل دت لاز  لدد لل  يد ضل  لقددواا ل فل  ل دولر  لد لنا لسدد ععل  ل د للدد سل دول ل دولنا ددي،ل دللإدد ااعلل-

ا  وا   لل مؤنس ،لا نالع فلا  واالميثللسي عالتث ث ل ق ةل  لازؤنس لمت قلر زم  لاخدور  ل  إد لالا د ىن،ل
لددلفلا  ددواالع   ددقلرددنلتددواا ل  وا  دد لل ععدد لال ت دد لارؤنسدد  ،لمم دد لع ددللاسدد علاصدد ولر دد دلإددمللاصدد عحللددورل

ور ل شدددكللل ددد ملل دددت لاز  لددد لدل،لاردددمللاسددد علاصددد ولر ددد دلتق قددد ل سدددز  مللازؤنسددد لمفل  دددال ددد ر نيلدلازؤنسددد 
جمملل م   هت لا  وا   ،لالتالعز س ل   يد ل د لسلاليف ئد لاز  نديف للدتل لردنلخدالملل   د  لالد   لاز د دلمال عد لردنل

عسدد  ولازؤنسدد لدلخ ددقلر زمدد  لل،تيفددللا عااعلال   دد ،لرددمللإدد ااعلار زمدد ةل دد ز اعلاليفشدد أل   زيفدد ا لاصدد ولر دد د
ل.اخور  لسوعوعل  إ ل   ى ي 

 نتائج الدراسة امليدانية

لل:  ص ةلاليف تث ل  لال ز ى لالز ل  ل،انز  عال   ل ز ى لالز   للا ت  ى لااخزيف الل إ   لالواان 
األامللرنلارنزيف  ف،ل  ص   ل    ل   لحت  للاز   ر  لال ااععلدلا ا ل: النتائج المتعلقة بالمتغيرات الشخصية

ل:  لجمم   لرنلال ز ى لامت ص ل  ززوسا لالشخ   ،لارنلم دل ت لال ز ى 
دلتنيلشك ةلا    لر لل%7.56ا ل سيف لالتع ال دلن   عللئ لالتع ال   ل    لالواان ،لت علتو لل-
ل؛%3.53 سيفزيل
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  الند  لندم لل3.-33ند  ،لاالدتعنل درتااحلم مد ا دل دنيلل33مفلمل اعل   د لالوااند لالدتعنل قدللم مد ا دل دنلل-
،لرد ل%.3.5رد ل سديفزيلل اند  للقدولندم ل3.دلتنيلاألل اعلالتعنل زم ا لم مد ا دل،ل%3.53م   ل سيف ل  اتملل

ع ددللمفل سدديف لعيفددسعلردددنلال دد ر نيل  زؤنسدد  لال دددوسعلاازز ندد  ل دددلردددنللئدد لالشدديف  ،لا دددتالرؤشدد لس ددول نالرددد ل
ادددللالواانددد لارندددزم ععلردددنلت  عددد لالشددديف  لاتدددوااهتد،لألفلرثدددلل دددت لاأل مددد ال ثدددللر ت ددد للت الدددةلازؤنسددد  

لال    ؛
  دد ل   دد لالوااندد ل دد للئدد لازسددز رلا دد ر  لانلدد للل مدد لعز  ددقل  زؤ ددللال  مدد ،للقددولع  ددةلالمئدد لازسدد   عل-
مثلالتعنلرسز ا دلالواان لث   أل،ل%52..   ي للئ لاألل اعلاحل ص نيل   لعاان  ل    ل  اتملل،ل%7.53  اتملل
   لت للازؤنس  لال وسعلاازز ن  ل   لانزق   لع اعال ش ع لردنلخ يد لا تالر لعومللل،%52..  سيف ل

لا  ر   ،لت عاعل   لانز    لا عااكلم   عل عااعلاز  ل ؛
ملد اعلال   د لعزمز د فل سدز رل د ملللردنل%3.56مفلر ل سديفزيلل،ا  حلمع  ل  ل سيف لززوسل وعلن  ا لامتربعل-

ل%.3.5رنلاألل اعلعزمز  فل سز رلرقيف مللرنلامتربع،لاتد ا لل%3.52،لامفل(ن  ا ل3.معث لرنل)رنلامتربعل
ل.ن  ا ل.رنل    لالواان ل قللخربهتدلازي   ل نل

لازؤنسدددد  لال ددددوسعلت ال دددد لر  لدددد لرسددددز رل دددد ال ل م  دددد  ل عااعلاز  لدددد لدل:النتااااائج المتعلقااااة بااااة ا   المعر ااااة
  ل دولاز  لد ،لتمدظلاز  لد ،ل):لااززمث د لدلاازز ن  لال  ش  ل  رع لن  ف،لانل لرنلخالمللجمم   لردنلاأل  د ع

 م    ل عااعلاز  ل ل  اسل واسد لرز ند  ،لانلد ل ز ند لتسد هلتدوا ل،لااسو  لمفل(   عمللاز  ل ،ل  يف قلاز  ل 
نلدد لحلواثدد لرميدد ةل عااعلاز  لدد لا مدد ضل  ددفلازمدد   دلازز  قدد ل ددي،لا ددوةل دد لسلاليف  دد لل اسدد ا،لاميكددنل(3573)

ل  اسااااة  اااااا  ال  مااااةا مقددددةل ددددت لال ز مدددد لرددددملللاالكدددد اعالاليفشدددد ع لالقدددد عاعل  دددد ل عااعلاز  لدددد ،ل،الز ز دددد لالال ردددد 
ل35.3ز ند لتسد هلتدوا لانلد ل لرز ند  ،،لاالحلمظي  لمفل  يف قل م    ل عااعلاز  ل لع فل واسد ل(1122)

االدحلمظيد  لإد فلرسدز رل م  د  لل(1122)ل  اساة بداا الاا ا ااخز مةلرمللل،%6.573ا   فل سيبلتوا ل
انلدددد لااسددددمللل ددددوةلاسدددد علاتددددوعلرسددددزق  ل عااعلاز  لدددد ل يدددد  لامتددددور  لل،%.52.. عااعلاز  لدددد لت ددددعل  وددددةل

ل.ال يف  
  ل ددولاز  لدد ،لتمددظل:ل  دد لال  دد لالزدد  ل  يف قدد لاأل  دد لتسدد ز  لدد لر  يفدد ل    ل دد لاتددولسدد   لم  دد عل عااعلال

،ل(.3563:)لاز  لدددد ،ل  يف ددددقلاز  لدددد ،ل   عددددمللاز  لدددد ،ل نل  وددددةلت مدددد لازز ندددد لاحلسدددد هلازدددد سحلهلدددددل  دددد لالزدددد ا 
ل(.35336)،ل(.3532)،ل(35773)
ت ال  لر  ل لرسز رل د ل لالقدواا لا  وا  د للدورلال د ر نيلدلازؤنسد  ل:النتائج المتعلقة بالقا ات اإلباابية

ال التدد ،لاألصدد ل ،ل:لال ددوسعلاازز ندد  لال  شدد  ل  رعدد لندد  ف،لانلدد لرددنلخددالمللجمم  دد لرددنلاأل  دد علااززمث دد لد
ا  وا  ددد لرزددد ل عل،لااسدددو  لمفلالقدددواا لاز ا ددد ،لازخددد   ع،لاحلس نددد  لل مشدددكال ،لالز   دددللاالددد   ،ل  ع دددالار ددد  

،لا ددتالردد لعددوملل  دد لمفلازؤنسدد  لال ددوسعلاازز ندد  لاددلل(533.) واسدد ل  ل دد ،لانلدد ل ز ندد لتسدد هلتددوا ل
رددنلخددالملل دد ار لل، سددز س لارنددزثم الل يدد لا  م زيدد ل،الوااندد ل زدد ل ل  دد لتددواا ل  وا  دد لع ر دد للددورلر ظم يدد 
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االدحلمظيد  لمفلازدوع عنلال د ر نيل ق د ال(ل1122)لوالعالاةبحار  زمقل ت لال ز م لرمللعااند  لعداللردنل.ل واعيف  
القدواعل  د لالز   دللاالد   ،ل:ل اعلعزمز  فل واس ل  ل  لرنلالقواا لازم اعلل شخ   لازيفو د ،لا د لر  يفد لع لزد  

(ل1110) و  اسااة ال بداا تيفدد مللازخدد   ع،لال التدد ،لاز ا دد ،لاألصدد ل ،لارتزمدد سل  ر دد  ،لاحلس ندد  لل مشددكال ،ل
محماا ببا  اعااند ل.ل%63انل ل   فل سديبلتدوا لل،ت علمظي  لال ز ى لمفلرسز رلا  واالا عااألع فلر  م  

انلدد ل ز ندد لتسدد هلل،االدحلمثيفزددةلمفلرسددز رلا  ددواالالز ر مدد لدلاطدد عدلال ر ر د لعدد فلر  م دد ل(1122) ز ياا 
 5.%66523ال دداا فل سيبلتو لل3523توا ل

از ا دد ،لالقددواعل:لالقددواا لا  وا  دد لر  يفدد ل    ل دد لتسدد لاأل  دد ل  يف قدد ل  دد لال  دد لالزدد  اتدولسدد   لم  دد عل
  ددد لالز   دددللاالددد   ،لارتزمددد سل  ر ددد  ،لاألصددد ل ،لال التددد ،لاحلس نددد  لل مشدددكال ،لازخددد   ع،ل نل ودددةلت مددد ل

،ل(.3533)،ل(53.3.)،ل(.533.)،ل(.5.3.(ل)...5.)،(...5.:ل)ازز ندد لاحلسدد هلازدد سحلهلدددل  دد لالزدد ا 
ل(.ل..357)

عز حلمفلرسز رلالقواا لا  وا  د لم  د لردنلرسدز رل  يف دقل م  د  ل عااعلاز  لد لدلازؤنسد  لال دوسعل
ل.اازز ن  لاللالواان ،لا تال  ليف لر لع  عل  لاس عل  ارللمخ رل  ملل   ل  اعالالقواا لا  وا   

 ل م لعز  قل  خزيف الالم إ   للقول  ص ةل ز ى لالواان ل  لر لع  ل: تائج اختدا  الفرضيات: 
   د ل عااعلاز  لد لعااال ي   د لدل  اعدالالقدواا لا  وا  د لدلازؤنسد  ل:لاالدحلرم ع د لصحة الفرضية الرئيساية -

ال وسعلاازز ن  لاللالواان ،لت عل  ولحت  للاليف     ل لالز قدقلردنلم ديلع سدول دأثسلنالعرلد ل ت د ى  ل عااعل
ردنلل%5.3..  دل م  د  ل عااعلاز  لد ل ددلازؤنسد  لادللالوااند ،لا سددلاز  ل ل   ل  اعالالقدواا لا  وا  د ل

الزودددسا لالدددحلحتدددو لردددنلس  ددد لالقدددواا لا  وا  ددد ،لعمددد لمظيددد  لال زددد ى لمفلل م  ددد لتمدددظلاز  لددد ل دددأثسلر  ددد أل
ل.ا ي هلدل  اعالالقواا لا  وا   
 (ل1112)لChung-Jen chen ;Jing-Wen Huangعاان  لعاللرنلا مقةل ت لال ز م لرملل

ل1122)لAhmed Awin Alkarriri الBurco Kor ; Ceyda Maden (2013)ا  اتن  ديل ا(
ل(.1122) محما بب   زي 

ةل   لمفل عااعلاز  ل ل    لعااال ي    لدل  اعالالقدواعل  د لال التد ،لاالحل   ل: األولىصحة الفرضية الفربية  -
رددددنلل%.35.مفل م  دددد  ل عااعلاز  لدددد ل قدددد ةل ددددواال يدددد ه،لا سدددد  دل  سدددديف للت ددددعل   ددددةل زدددد ى لحت  ددددللاليف   دددد  

لالقواا لا  وا   لرنلس   لال الت ؛ل  اعالالزوسا لالحلحتو لد
   دد ل عااعلاز  لدد لعااالاي   دد لدل  اعددالالقددواعل  دد لاألصدد ل ،لت ددعل:لاالددحلرم ع دد  فاا  الفرضااية الفربيااة ال ا يااة  -

   ةل ز ى لحت  للاليف     ،لم يلرل  سول الت لر   ع ل نيلعللم   عل عااعلاز  ل لا  اعالالقدواعل  د لاألصد ل لانلد ل
ل؛1010  ولرسز رلالورل ل
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   دد ل عااعلاز  لدد لعااالاي   دد لدل  اعددالالقددواعل  دد لاز ا دد ،لت ددعلل:االددحلرم ع دد  ل ااة فاا  الفرضااية الفربيااة ال ا -
انلد لل،   ةل ز ى لحت  للاليف     ،لم يلرل  سول الت لر   ع ل نيلعدللم  د عل عااعلاز  لد لا  اعدالالقدواعل  د لاز ا د 

ل؛1010  ولرسز رلالورل ل
ةل  د لمفل عااعلاز  لد ل   د لعااال ي   د لدل  اعدالالقدواعل  د لحتسدسلاالدحل   د: الرابعةصحة الفرضية الفربية  -

ازشددددكال ،لت ددددعل   ددددةل زدددد ى لحت  ددددللاليف   دددد  لمفل م  دددد  ل عااعلاز  لدددد ل قدددد ةل ددددواال يدددد ه،لا سدددد  دل  سدددديف ل
القددواا لا  وا  دد لرددنلس  دد لحتسددسلازشددكال ،لامفل م  دد لتمددظلل  اعددالرددنلالزوددسا لالددحلحتددو لدل356%.

ل  ل ل  لاألعث ل أثسال   لالقواعل   لحتسسلازشكال ؛از
    ل عااعلاز  ل لعااالاي    لدل  اعالالقواعل   لازخ   ع،لت دعل:لاالحلرم ع   الخامسة ف  الفرضية الفربية  -

 دد لازخدد   ع،ل   ددةل زدد ى لحت  ددللاليف   دد  ،لم دديلرل  سددول التدد لر   عدد ل ددنيلعددللم  دد عل عااعلاز  لدد لا  اعددالالقددواعل 
ل؛1010انل ل  ولرسز رلالورل ل

ةل  ددد لمفل عااعلاز  لددد ل   ددد لعااال ي   ددد لدل  اعدددالالقدددواعل  ددد لاالدددحل   ددد :السا ساااةصاااحة الفرضاااية الفربياااة  -
،لت دددعل   دددةل زددد ى لحت  دددللاليف   ددد  لمفل م  ددد  ل عااعلاز  لددد ل قددد ةل دددواال يددد ه،لا سددد  دل  سددديف لالز   دددللاالددد   

،لامفل م  ددد لتمدددظلالز   دددللاالددد   القدددواا لا  وا  ددد لردددنلس  ددد لل  اعدددالالزودددسا لالدددحلحتدددو لدلردددنل%.35.
ل؛الز   للاال   از  ل ل  لاألعث ل أثسال   لالقواعل   ل

االدددحل  دددةل  ددد لمفل عااعلاز  لددد ل   ددد لعااال ي   ددد لدل  اعدددالالقدددواعل  ددد ل :الساااابعةصاااحة الفرضاااية الفربياااة  -
  ،لت ددعل   ددةل زدد ى لحت  ددللاليف   دد  لمفل م  دد  ل عااعلاز  لدد ل قدد ةل ددواال يدد ه،لا سدد  دل  سدديف لارتزمدد سل  ر دد

القددواا لا  وا  دد لرددنلس  دد لارتزمدد سل  ر دد  ،لامفل م  دد لتمددظلل  اعددالرددنلالزوددسا لالددحلحتددو لدل%.35.
ل.از  ل ل  لاألعث ل أثسال   لالقواعل   لارتزم سل  ر   

 التوصيات

    ل   لال ز ى لالحل لالز صلل ل يد لردنلا  د الال رد ألل وااند ،لاال زد ى لالدحل لاحل د ملل   يد لردنلااتدملل
الز   دددللا ت ددد ى لل يف   ددد  ،ل  ددد حلاليف تثددد ل  ددد لردددنلالز صددد   لالدددحلتدددول سددد  ولدلع ددددلا م  دددلل عااعلاز  لددد ل

ل:االقواا لا  وا   
ل؛ا ااى ع لاازز ن  لال وسعاع م  ل  يف قي لدلازؤنس  لل،  ل إ ااعل عااكلرمي ةلاممه  ل عااعلازل-
 للز يف دقل عااعلاز  لد لردنلا ىنل لعااعلاز  ل ،لعك فل ولي ل  واعلريف عالال ملل   ل أن سلاتوعل عااع لخ ص ل  لل-

لخالمللاإمللع  ل نرتا  م ل عااعلاز  ل ؛
ل  زؤنس  لال وسعلاازز ن  لعموخلللاع ععلتواهت ل   لا  واا؛ ش لال   لاز  دل أمه  ل  يف قل عااعلاز  ل لل-
لالاا  دوااللدورلال د ر نيلدلازؤنسد  لال دوسعلاازز ند  الزم  دل لااإ  لال    للو دلاحتم ال م    اإمللئل ل-

ل؛ا ااى ع 



..............................................................................................................خاتمة  
 

215 
 

تسدلعز  لا  ع لاألل اعلازيفو ني،لعكد فل ث  د لت إد  لزد لعقورديلاأللد اعلردنلملكد ال  وا  د ،لا د لسلعدللرد لل  لسل-
ارز   دد ل م  دد لحت عددللل،رددنلردد ااعلر ل دد لا ك  ل س دد ل،عز  يفدديللز  عددلل ددت لاأللكدد ال  لر زمدد  لاخددور  لر م ندد 

ل ت لاأللك ال  لااتمللر م س؛
 دد لع ددمنلارنددزخواةلاألرثددلللال دد ر نيلا  م دد لريدد ااهتدلاخددرباهتدلرددنلخددالمللالزددواع ،ار زمدد ةل ز دد ع لتددواا لل-

ل ر ةل عااعلاز  ل ،لاعز منلنل لالقواعل   لانزخواةلشيفك  لار   مللالواخ  د لاامت اس د لل مد لعز  دقل  لز ق د ل
ل نلاز  ل لا ق ي لارش اعزي ؛

عكد فل ولديلاليف  دولخ دقلثق لد ل  رد لردنلالزشد اكلاز د دلل،لا شم مللازش اع ل  ز  ل لرنلخدالمللاإدملل رد ةلتد ال-
ل؛،لانل للزشم مللاألل اعل   ل يف عمللارش اع لر لميز ك فلرنلر  ا لاري اا لرملل س دعاخللازؤنس  

ال مددلل  دد ل شدد لثق لدد ل  ر م دد ل ددو  دلا سدد  ولمم اندد  ل عااعلاز  لدد ،لا دد ل  دد لالثق لدد لالق ىمدد ل  دد لازشدد اع لل-
لامتربا لااز   ر  لاالز  اف،لاالثق لاززيف عل لا س  لرنلالق دلالحل و  دلالز  افل نيلاألل اع؛ا يف عملل

اخز ددد الالددد م لالق ددد عألازيفدددوالدلا عااا لال   ددد لل مؤنسددد  لال دددوسعلاازز نددد  ،لت دددعل أثسا ددديل كددد فلمعثددد لل-
ل.ليلمي حلال  ر نيلاحل ع لالك ل  لل زمكس ي    ل   لمم ان  ل عااعلاز  ل ل     ي لال مللاال  عح،للك  

لألافق املستقبلية للبحث
االدددحلمركدددنلل،لقدددولت ال ددد لردددنلخدددالمللرددد ل ل  إددديلر   ددد لاز إددد التسددد لاز   رددد  لااز   ددد  لاززددد ل ع

ل   ل  زربلعاانز  ل دت لعق  دوعلميكدنلمفل سديدلمعثد لدل ثد ا لاليف دعلال  مد لدلر دوافلميكدنلاحل  ملل   ي ،للتالل
،لال مد لع د لند قوةل  دفل( عااعلاز  لد ،لا  دواا)ار  ال لر ي لليف   لر اإ مللمخ رلنا ل الت ل زوسا لالوااند ل

ل:از اإ مللازقرتت لل يف عل   لمرللمفل  مةلم ر الاليف تثنيلز   زي 
لر  ت  ل  يف قل عااعلاز  ل لدلازؤنس  لال وسعلاازز ن  ؛ل-
لال م   لالوا م للف واا؛من ل  لرش اع لاز  ل لل-
لعاالالزش اكلاز  دلدل  اعالا  واالدلازؤنس  لال وسعلاازز ن  ؛ل-
لعاالالق  ععلا عااع لدل م  لل عااعلاز  ل لدلازؤنس  ؛ل-
ل.رز  يف  لااوعا ل  يف قل عااعلاز  ل لدلازؤنس  لا ااى ع ل-

ل
ل
ل
لل
 ل
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 .22-10.ص. ، ص(8)12، اجمللد في مجلة العلوم اإلنسانية  ،"بكلية الفنون اجلميلة
القللدرات اإلبداعيللة وعالقتهللا بللاألداء الللو يفي ملللديري القطللا  العللام، دراسللة "  .توفيللق عطيللة العجلللة، ؛يوسللف عبللد عطيللةحبللر، . 2

 ،8011اجلامعلللللة اإلسلللللالمية، : غلللللزة .8 العلللللدد .19، اجملللللللد مجلاااااة الجامعاااااة اإلساااااالمية للدراساااااات اإلنساااااانية "تطبيقيلللللة
 .1222-1202.ص.ص
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 .888-812.ص.ص ،8012جامعة قاصدي مرباح بورقلة، : اجلزائر،82 ، العددواالجتماعية
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 .8002دار اخللدونية، : اجلزائر ،1 ، العددللبحوث والدراسات اإلنسانية االقتصادية
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جامعللة العللريب بلمهيللدي بللأم : اجلزائللر، 8 ، العللددفااي مجلااة العلااوم اإلنسااانية ،"داخللل املؤسسللة االتصللال."األمللنيبلقاضللي، . 5
 .20-21.ص.، ص8012البواقي، 

 جامعة حممد خيضر:اجلزائر،  2 العدد، مجلة العلوم اإلنسانية،"املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومشاكل متويلها."حمفوظجبار، . 6
 .8002 بسكرة،ب

إدارة املعرفة د جامعة السلطان قلابوس د سللطنة  تطبيق عمليات درجة" .بن حممد أمحد املنصوري،جربان؛حممد علي جربان، . 7
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 .81-1.ص .، ص8002
تللأثري التشللارك املعللرد د تطللوير الكفللاءات اجلماعيللة دراسللة ميدانيللة د شللركة ميللديرتام  " .سللارةعبيللدات،  ؛عبللد املالللك جحيللق، . 8

-181.ص.ص ،8012جامعلة قاصللدي مربللاح ورقلللة، : اجلزائللر .2 ، العللددمجلااة أداء المؤسسااات الجزائريااة" بلاجلزائر العاصللمة
122. 

فاااي مجلاااة ، "دور التلللدريب د تنميلللة مهلللارات اإلبلللدا  اإلداري للللدأل ملللديرات ريلللاض األطفلللال" .ملللل محلللودي عبيلللدأاجلميلللي، . 9
 .111-92.ص ،8018جامعة دياىل، : بغداد، 22، العدد الفتح

في مجلة العلوم االقتصادية وعلوم " دور إدارة اإلبدا  التكنولوجي د تعزيز القدرة التنافسية للدول العربية" .مجيلة ،اجلوزي. 11
 .892-812.ص.ص ،8011 جامعة فرحات عباس بسطيف،: اجلزائر. 11 ، العددالتسيير

فاي مجلاة علاوم االقتصااد ، "تفاعل املعرفة الصرحية واملعرفلة الضلمنية داخلل املؤسسلة ودورإ د إنشلاء القيملة" .حممد ،حباينة. 11
 .90 -12. ص.، ص8012، 2جامعة اجلزائر : ،  اجلزائر20العدد  والتسيير والتجارة،

دراسة تطبيقية د القطا  املصلرد  -الثقافة التنظيمية وتأثريها د بناء املعرفة التنظيمية".رشاد الساعدالساعد، حسن ؛ حرمي، . 12
 .822-882.ص.ص ،8002 اجلامعة األردنية،: األردن ،8العدد  ،8، اجمللد في إدارة األعمال المجلة األردنية" األردين

أثللر أبعللاد ا يكللل التنظيمللي د بنللاء املعرفللة التنظيميللة، دراسللة ميدانيللة د " ، شللاكر جللار اهللاخلشللا ، ؛ حممللودحسللن حللرمي، . 13
 8002جامعللللة الزرقللللاء، : ، األردن1، العللللدد 2، اجمللللللد قاااااء للبحااااوث والدراساااااتر مجلااااة الز ، "املستشللللفيات األردنيللللة اخلاصللللة

 .111-121.ص.ص
، العلدد 19اجملللد   RISTمجلاة اإلعاالم العلماي والتقناي، "إدارة املعرفلة د املكتبلات اجلامعيلة واقلع تفعيلل"منري،  ،احلمزة. 14
 .21-21.ص.ص ، ، اجلزائر7

: اجلزائللر ،12العللدد  ،دراسااات مجلااة فااي" اقتصللاد املعرفللة وأثللرإ علللى التنميللة البشللرية" مقللدم ميينللة، ،الشلليخ؛ دوخللي ،الللداوي. 15
 .82-9.ص.ص ،8011جامعة عمار ثليجي باألغواط، 

الشللركة العربيللة   إصللدار: ، القللاهرة12العللدد  ،2، السللنة خالصااات كتااب الماادير ورجاال األعمااالهللاينجتون مللاكني،  ،ديبللورا. 16
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فاااي مجلاااة ، "تنميلللة اإلبلللدا  التنظيملللي ضلللمن  لللوات التخطللليد اإلسلللرتاتيجي للملللوارد البشلللرية د املؤسسلللة".عائشلللةمسسلللوم، . 17
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 .212-220.ص.ص ، 8012العلوم الرتبوية والنفسية،  كلية: األردن، 8 العدد .12
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" اإلبدا  اإلداري على حتسني مستوأل أداء إدارة امللوارد البشلرية د البنلوك التجاريلة األردنيلة أثر" .طاللنصري، ؛ جنمالعزاوي، . 23

 .22-21.ص.ص ،8018بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، : بغداد، 22، العدد للعلوم االقتصادية الجامعة في مجلة بغداد
مجلااة المثنااى "تعزيللز التشللارك املعللرد لللدأل أعضللاء ا يئللة التدريسلليةدور الثقافللة التنظيميللة د " .هنللاء جاسللم حممللدالعسللكري، . 24

 .81-1.ص.ص ،8012 جامعة املثىن،: لعراقا. 2، العدد 2، اجمللد واالقتصادية للعلوم اإلدارية
 8018:دمشلللللق ،1 ، العلللللدد82، اجملللللللد فاااااي مجلاااااة جامعاااااة دمشاااااق ، "مفهلللللوم املعلوملللللات وإدارة املعرفلللللة" .أمحلللللدعللللللي، . 25
 .298-212.ص.ص
، العللدد مجلااة كليااة بغااداد للعلااوم االقتصااادية، "ة وأثرهللا د القللدرات اإلبداعيللةيللدارة املعرفاإلعمليللات ". سللامرة أمحللدعلللي، . 26
 .820-822.ص.ص ،8018كلية العلوم االقتصادية، : بغداد، 00
دراسلة ميدانيلة عللى عينلة ملن : التكنولوجيلة والتنظيميلة امللؤثرة د اإلبلدا  التكنوللوجي العواملل". صاحل مهدي حمسلنالعمري، . 27

، 8002دمشق، بدون دار النشر، ، 7، العدد71، اجمللد مجلة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية" الشركات الصناعية األردنية
 .181-137.ص.ص
 مجلااة فااي ،"الروافللد الفكريللة واجلللدور اإلداريللة إلدارة املعرفللة د بنللاء تكنولوجيللا املعرفللة دور" .إبللراهيمغسللان عيسللى العمللري، . 28

 .21-1.ص.ص ،8002جامعة حممد خيضر ببسكرة، : اجلزائر .02 لعددا ،أبحاث اقتصادية وإدارية
املعرفلة وتلأثريإ د العملل العلرد، حبلث ميلداين د القطلا   جمتملع" .أديب يوسف اخلشاب، ؛لبالالسكارنة، غسان؛ العمري، . 29

 .128- 189. ص.، ص8009جامعة املوصل، : ، بغداد21، اجمللد 92، العدد الرافدين مجلة تنمية، "املصرد
للعلااوم مجلااة جامعااة دمشااق، د " أثللر تطبيللق عناصللر اإلبللدا  اإلداري د التطللوير التنظيمللي دراسللة ميدانيللة. عللاطفعللوض، . 31

 .812-800.ص.ص ،8012جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، : دمشق .2العدد  .89، اجمللد االقتصادية والقانونية
 .1 العللدد .2، اجمللللد مجلااة دراسااات إداريااة، "دور توليللد املعرفللة د تعزيللز اإلبللدا  التنظيمللي" .طللاهر حمسللن منصللورالغللاليب، . 31

 .192-111.ص.ص ،8011جامعة البصرة، : العراق
دور إدارة املعرفللة د رفللع كفللاءة أداء املنظمللات دراسللة ميدانيللة علللى شللركات الصللناعة التحويليللة اخلاصللة ". سللليمانالفللارس، . 32

جامعللة دمشللق للعلللوم االقتصللادية : ، دمشللق8، العللدد 82، اجمللللد مجلااة جامعااة دمشااق للعلااوم االقتصااادية والقانونيااة" بدمشللق
 .8010والقانونية، 

 
مجلاااة العلاااوم " مصلللدر لتحقيلللق امليلللزة التنافسلللية د  لللل احملللليد االقتصلللادي اجلديلللد: اإلدارة الفعاللللة للمعرفلللة"، فريلللدكورتلللل، .33

 .891-822. ص.،ص8001جامعة حممد خيضر ببسكرة، : اجلزائر، 18 ، العدداإلنسانية
جامعلة قسلنطينة، :اجلزائلر، 11 العلدد ،مجلاة العلاوم اإلنساانية، "املؤسسات املصغرة واللدور املرتقلب". حممد ا اديمباركي، . 34
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دراسللة تطبيقيللة د الشللركة العامللة  ISO 14001تللأثري الثقافللة التنظيميللة د تبللين نظللام اإلدارة البيئيللة " .مخلليس ناصللرحممللد، . 35
األنبلار للعللوم االقتصلادية : العلراق .2، العلدد 2، اجملللد مجلة األنبار للعلاوم االقتصاادية واإلدارياة، "لصناعة الزجات والسلرياميك

 .820-802.ص.ص ،8018 ،واإلدارية
دول دراسلة حاللة دور االبتكلار واإلبلدا  املسلتمر د ضلمان املركلز التنافسلي للمؤسسلات االقتصلادية والل".نيفني حسنيحممد، . 36

  .89-1.ص.ص ،8012 وزارة االقتصاد،: اإلمارات العربية، "دولة اإلمارات
فااااي المجلااااة الجزائريااااة للتنميااااة ، "أثللللر إدارة املعرفللللة علللللى األداء د املؤسسللللة االقتصللللادية"  .احلللللات عرابللللة، ؛محللللدزرقللللون، م. 37

 .128-181.ص.، ص8012 جامعة قاصدي مرباح بورقلة،: اجلزائر، 1 ، العدداالقتصادية
جامعلللة : العلللراق ،1، العلللدد مجلاااة بداب الكوفاااة،"إدارة املعرفلللة وأثرهلللا د حتقيلللق اإلبلللدا  املنظملللي" .عبلللاس مزعللللمشلللرف، . 38

  .821-822.ص.الكوفة، ص
: اجلزائللر ،11 ، العللدد2، اجمللللد مجلااة دراسااات وأبحاااث "دور القيللادة اإلداريللة د بنللاء املنظمللة املتعلمللة" .صللربيمقلليمح، . 39

 .128-121.ص.، ص.8012جامعة اجللفة، 
 ، العلددمجلاة أبحااث اقتصاادية وإدارياة، "وا يكلل التنظيملي اإلسلرتاتيجيةاملواءملة بلني "كملال،   ،إ ام؛ منصوري ،منصوري. 41
 .220-211.ص.ص ،8012جامعة حممد خيضر ببسكرة، : ، اجلزائر12
األداء د أثلللر تلللوافر البنيلللة التحتيلللة إلدارة املعرفلللة عللللى حتقيلللق فاعليلللة "ناصلللر حمملللد سلللعود اجللللرادات؛ أمحلللد إمساعيلللل املعلللاين، . 41

  .22-81 .ص.ص، Arab Economic and Business journal9، "املنظمات األردنية

في مجلة " نظم املعلومات وأثرها د مستويات اإلبدا  دراسة ميدانية د شركة التأمني األردنية".نازمملكاوي، فايز ؛ النجار، . 42
 ، 8010جامعة دمشق للعلوم االقتصلادية والقانونيلة، : دمشق .7العدد  .72، اجمللد جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

 .819-821.ص.ص
، اجملللد مجلة مستقبل التربياة العربياة" إدارة املعرفة مدخل لإلبدا  التنظيمي د اجلامعات املصلرية" .قادرعبد ال هالةهاشم، . 43
 .22-9.ص.ص ،8002جامعة عني مشس، : مصر. 22العدد . 11

 الملتقيات والمؤتمرات. ج
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 .2006 بوعلي بالشلف، بن حسيبة جامعة: اجلزائر ،العربية الدول في المتوسطةو   الصغيرة المؤسسات تأهيل
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في المؤتمر  "إدارة االبتكار د املنظمة من منظور إدارة املوارد البشرية" عبد الوهاب،بلمهدي، زين الدين بروش؛ بروش، . 4

 .8002جامعة ورقلة، : اجلزائر ،ظمات والحكوماتناألداء المتميز للمالعلمي الدولي حول 
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 قائمة املؤسسات(: 1)امللحق رقم 

 الموقع الجغرافي اسم المؤسسة الرقم

1 SARL POLIMOST سطيف -املنطقة الصناعية 

2 SARL SMID DU TELL  سطيف–املنطقة الصناعية 

3 S.E.F.N SPA  سطيف –املنطقة الصناعية 

4 SNC. BOUADJIL & Cie سطيف -املنطقة الصناعية 

 سطيف -املنطقة الصناعية للقوالب واألدواتالشركة الوطنية  5

6 SARL GROUPE HADDAD سطيف -املنطقة الصناعية 

7 MAMI, Spa سطيف-منطقة النشاطات والتخزين 

8 LABELLE, Spa سطيف-منطقة النشاطات والتخزين 

9 Groupe SADI, Sarl سطيف-منطقة النشاطات والتخزين 

11 SARL AGGOUN PLAST  سطيف-النشاطات والتخزينمنطقة 

11 SARL SARMOUK PLAST سطيف-منطقة النشاطات والتخزين 

12 SARL HIDHAB PLAST سطيف-منطقة النشاطات والتخزين 

13 SARL Limonaderie SARMOUK سطيف-منطقة النشاطات والتخزين 

14 SETIFISSARL GRANITO  سطيف -املنطقة الصناعية 

15 SOFIPLAST, Spa سطيف -املنطقة الصناعية 

16 SIPLAST, Spa  سطيف -املنطقة الصناعية 

17 ALMOULES, Spa سطيف -املنطقة الصناعية 

18 SARL TALI EMBALLAGE سطيف -املنطقة الصناعية 

19 SARL BARAKA سطيف -املنطقة الصناعية 

21 SARL CHAMEL INJAZ PREFACO سطيف -املنطقة الصناعية 

21 EURL MOUSTEFAOUI TRADING سطيف -املنطقة الصناعية 
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22 SARL ISSAADI Amar  Abdelhakim & Frères  سطيف -املنطقة الصناعية 

23 SARL SUNFRUIT  سطيف -املنطقة الصناعية 

24 SARL KRT PLAST سطيف -املنطقة الصناعية 

25 SARL SALIM PLAST مزلوق -منطقة النشاطات 

26 SNC POLYMEZ  مزلوق -منطقة النشاطات 

 مزلوق -منطقة النشاطات التحويل األويل ملادة البالستيك قزوط عامر 27

28 SARL C.T.S CHIBANE مزلوق -منطقة النشاطات 

29 SARL RETPLAST مزلوق -منطقة النشاطات 

31 SARL SOUMMAM MOULDING مزلوق -منطقة النشاطات 

31 GROUPE ESKEMA, Spa  مزلوق -النشاطاتمنطقة 

32 LAITERIE TELL مزلوق -منطقة النشاطات 

33 SARL NEW VEGOSS عني وملان -منطقة النشاطات 

34 SARL LOUIZA Industrie Alimentaire عني وملان -منطقة النشاطات 

35 SARL MARMI & GRANITI عني وملان -منطقة النشاطات 

36 EURL SETIF MAILLE عني أرنات -منطقة النشاطات والتخزين 

37 SETIF PIPE عني أرنات -منطقة النشاطات والتخزين 

38 SNCF.I.C.D.BOUITAL Smail أوالد صابر -منطقة النشاطات والتخزين 

39 SARL SETIFIS MOULDING أوالد صابر -منطقة النشاطات والتخزين 

41 SNC FRERES BABOUCHE- BABOU MILK- 

LAITERIE 
 أوالد صابر -منطقة النشاطات والتخزين

 االستبيانات املسرتجعة :المصدر
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 االستبيان :(2)الملحق رقم 

  -1سطيف -جامعة فرحات عباس

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 استبيان: املوضوع

ضمن التحضير للحصول على درجة دكتوراه علوو  يوا الولوو  صاتصو،ديةث   و   الاستبيانيندرج هذا "

دور إدارة املعرفةةةة تةةةز اعقيةةةق الاةةة رات ملؤ اعيةةةة تةةةز املؤسسةةةات الصةةة يرة "يووودمر ووضووووث اللحووو   وووول 

يرجوووووى الت ووووور   ،("دراسةةةةةة حالةةةةةة تعةةةةةر املؤسسةةةةةات الصةةةةة يرة واملتوسةةةةةطة ؤو يةةةةةة سةةةةةطيف)واملتوسةةةةةطة 

أدنوو،هث منحوو ع م علموو، أا كج،بوو،خ م  قطووترد  علووة بحووراو علم ووة بحتووةث م ووا ب،إلج،بووة علووى ة وو لة 

 ."لن خأخذ كثيرا ون مات مث منلدر تو،من م موش،ركت م الل مة يا اللح 

 معلومات عامة

اهلدف من دراسة هذا القسم هو التعرف على املعلومات الشخصية لألفراد املبحوثني، وعليه يرجى التكرم بوضع العالمة  
(x )أمام اإلجابة اليت تروهنا مناسبة. 

 (    )أنثى   -                                        )  (                                                  ذكر -          :الجنس

   (    ) نة  03كلى  03ون  -                                                                 (     ) نوووة  03أال ون  -      :العمر

 (    )  نووة  03أكلووووور ون  -                                                             (      ) نة  03كلى  04ون  -                     

 (    ) درا ووووووو،ت عل ،     -              (      )ج،ووووووووووووووووووووعا     -         (     ) ث،نوووووووووووووووووووووووي    -:              املؤهل العلمي

 )  ( نة  40أكلوووووووووووووور ون  -                                           (     ) نوات    0أاوووووول ون  -: ع د سنوات الخبرة

                                                                                           )  ( نة   40كلى  44ون  -                                           (    )  نوات 43كلى  0ون  -                                      

 عمليات إدارة المعرفة: المحور األول

إدارة املعرفة يف املؤسسات حمل الدراسة، من خالل عمليات إدارة املعرفة،  تطبيق اهلدف من هذا احملور هو التعرف على مستوى
 .أمام اإلجابة اليت تروهنا مناسبة( x) ولذا يرجى التكرم بوضع العالمة 

أتفق  العبارة

 تماما 

   محاي   أتفق

 أتفق 

  أتفق 

 تماما

 املعرفة تولي : أو 

      توتمد املؤ طة يا خول د املورعة على الخبرات الداخل ة. 4

      تهتم املؤ طة ب، تلع،ب خبراء يا وج،ل املورعة . 2

      تطتف د املؤ طة ون أعك،ر الو،وليا عيه، متطعى لتعويره،. 0
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      خأخذ املؤ طة أعك،ر الو،وليا كمصدر ون وص،در املورعة. 0

      الدرا ة بغ ة خو  ع وو،رعهم   م،لاملؤ طة ووظفيه، عرصة ا تتوعي . 0

      خحصل املؤ طة على املولوو،ت الجديدة ون الومالء. 6

      خحصل املؤ طة على املولوو،ت الجديدة ون املوردين. 7

      ختو،ما املؤ طة وع املؤ ط،ت املحل ة ةخرى لتل،دل املورعة. 8

تطعى املؤ طة لال تف،دة ون خج،رب املؤ ط،ت الرائدة يا وج،ل . 9

 نش،طه، 

     

      خت،بع املؤ طة عن كثب املطتجدات الولم ة املتوللة بمج،ل نش،طه،. 43

 حفظ املعرفة: ثانيا

      خلو  املؤ طة بحفظ املورعة بصورة يطهل الوصول كليه،. 44

يا  وا يب وركزية يم ن الرجوث كليه، خلو  املؤ طة بحفظ املورعة . 42

 مات الح،جة

     

      تومل املؤ طة على خوث ق ةعك،ر إلابداع ة التي خمتل ه، . 40

خرويز )خلو  املؤ طة بحفظ خج،رب ةعراد الن،جحة يا اواعد املورعة .40

 ( املورعة مخوث له،

     

      . بتوعير خ نولوج ، املولوو،ت الحديثة باط،وه، تهتم املؤ طة. 40

امللف،تث )ال تطتغني املؤ طة عن الو ،ئل التلل دية لترزين املولوو،ت . 46

  ...(السجالت الورا ة

     

      خلو  املؤ طة بتدريب ةعراد على أ ،ل ب خزا املورعة.47

      املورع ة بشكل وطتمر تومل املؤ طة على خحدي  املوجودات. 48

      تهتم املؤ طة بتكوين ا،عدة للمورعة لتوث ق نت،ئجه، مخرزينه،. 49

تهتم املؤ طة بأصح،ب الخبرةث ب،عتل،رهم ورزما ووريا وتميز . 23

 بعم،له، املورع ة

     

 توزيع املعرفة: ثالثا

صدر . 24
ُ
      املؤ طة نشرات علم ة  ول الومل يتم ون خالله، نشر املورعة  خ

شجع املؤ طة املش،ركة يا الندمات ماللل،ءات ماملؤخمرات الولم ة . 22
ُ
ت

 لتوزيز املورعة

     

قلع املؤ طة أ لوب التدريب ون الل زوالء الخبرة اللداوى بهدف . 20
َ
خ

 خحطيا عمل ،ته،
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املؤ طة يا خوزيع املورعة على عرق الومل ون أصح،ب الخبرة  توتمد. 20

 لال قش،رات الولم ة 

     

خملك املؤ طة شل ة وولوو،ت داخل ة تطمح للوصول كلى اواعد . 20

 (أجهزة الح، وبث نظ،  ةرشفة)الل ،ن،ت

     

 تطبيق املعرفة: راتعا

خمنح املؤ طة الو،وليا به، عرصة خعل ق وو،رعهم  تى مكا ك،نت دما . 26

 املطتوى املعلوب بغ ة تشج وهم

     

رأي )توتمد املؤ طة على رأي الخلير الداخلا  ول النت،ئج املحللة . 27

 ...(ودير القطويقث رأي ودير املح، لة

     

به، أعراد ذمي خبرة  خلو  املؤ طة بولد دمرات خدريب ة داخل ة يلو . 28

 مكف،ءة

     

توتمد املؤ طة يا خعل ق املورعة على عرق الخبرة الداخل ة املتنوعة . 29

 وورع ،

     

      تومل املؤ طة على خحويل املو،رف الفو،لة كلى أ ،ل ب عمل جديدة . 03

 

 القدرات اإلبداعية: المحور الثاني

أمام ( x)من هذا احملور هو التعرف على مستوى القدرات اإلبداعية لألفراد املبحوثني، ولذا يرجى التكرم بوضع العالمة  اهلدف
 .اإلجابة اليت تروهنا مناسبة

أتفق  العبارة

 تماما

  أتفق    أتفق محاي  أتفق

 تماما

 الطالقة: أو 

      لدي اللدرة على التف ير بشكل  ريع يا الظرمف املرتلفة . 4

      أولك اللدرة على التولير عن أعك،ري بعالاة. 2

      لدي اللدرة على طرح أكثر ون ع رة خالل عترة زون ة اصيرة. 0

 املرتلفة ةلف،ظ ون بمجموعة وو نة ع رة عن التولير على اللدرة لدي. 0

 الوا د املونى ذات

     

لدي اللدرة على ااتراح الحلول املن، لة بشكل  ريع ملواجهة وش،كل . 0

 الومل

     

 ألاصالة: ثانيا
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      أ عى كلى خلديم ااترا ،ت جديدة إلنج،ز ةعم،ل لم يطلق كليه، أ د. 6

      أ رص على كنج،ز وه،وي بأ لوب وتجدد. 7

      أشور ب،مللل ون ةعم،ل الرمخ ن ة. 8

      أعضل ا تردا   لول كبداع ة جديدة يا  ل املش الت. 9

 املرونة: ثالثا

      أ عى كلى خلديم ةعك،ر الجديدة لتعوير الومل. 43

      لدي اللدرة على رؤية ةش ،ء ون جوانب ورتلفة. 44

      ال أخردد يا تغ ير ووافي عندو، أاتنع بود  صحته. 42

      أهتم بمورعة الرأي املر،لف لرأيي لال تف،دة ونه . 40

      أ رص على ك داث تغ يرات يا أ ،ل ب الومل ون  يا آلخر. 40

 الحساسية للمشكالت: راتعا

      أ تع ع التنلؤ بمش الت الومل الل  دمثه،. 40

      أخعة ملواجهة وش الت الومل التي ون املم ن  دمثه،. 46

أ تع ع خواع  لول للمش الت التي توترضني يا عملا يا كثير ون . 47

 ة  ،ا

     

      أ رص على وورعة جوانب الضوف ع م، أاو  به ون عمل. 48

      أوتلك رؤية دا لة الكقش،ف الوديد ون املش الت يا وواف ما د. 49

 املخاطرة: خامسا

      الرمخ ن ة البط عة أعضل الل ،  ب،بعم،ل الصولة على ةعم،ل. 23

      أخللل الفشل ب،عتل،ره خجربة تطلق النج،ح . 24

      أعضل الومل يا عريق عمل تطوده رمح املر،طرة. 22

      أخردد بتعل ق أ ،ل ب جديدة بداء عملا خوع، ون إلاخف،ق. 20

علمي ب،ملر،طر  أ رص على ااتراح أ ،ل ب جديدة بداء الومل رحم. 20

 املترخلة على ذلك

     

 الا رة على التحليل والربط: سادسا

      أولك اللدرة على كدراك الوالا،ت بيا ةش ،ء املرتلفة. 20

      أ دد خف،ص ل عملا الل اللدء يا خنف ذه. 26
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      لدي اللدرة على خجزئة وه،  الومل. 27

      ةعك،ر للوصول كلى خصورات جديدةلدي اللدرة على الربة بيا . 28

 (تركيز الانتباه)الاحتفاظ ؤا تجاه : ساتعا

      أركز على أي ووضوث يهمني أكثر ون أي شخص أخر. 29

      عند  ل وشكلة ا تغرق الوات الك،يا يا درا ة املولوو،ت التي جموته،. 03

      ال أخن،زل عن ةهداف التي أ عى لتحل له، يا ةعم،ل التي أاو  به،. 04

ينصب اهتم،وي على كنت،ج أعك،ر جديدة بغض النظر على وواعلة . 02

 آلاخرين عليه،

     

      أوتلك داعع اوي لتحل ق النج،ح ع م، أاو  به ون أعم،ل. 00

 شكرا على اعاونكم

 مين لالستمارةقائمة ألاساتذة املحك :(3)امللحق رقم 

 ؛بروش زين الدين جامعة سطيف. د.أ -1
 ؛برباش توفيق جامعة سطيف. د-2
 ؛بن سديرة عمر جامعة سطيف. د-3
 ؛رقام ليندة جامعة سطيف. د-4
  ؛ونوغي فتيحة جامعة سطيف. د-5
 ؛أ جامعة برج بوعريريج-مهديد فاطمة الزهراء أستاذ حماضر . د-6
 .أ رئيس حترير جملة اقتصاد املال واألعمال املركز اجلامعي ميلة-أبو بكر بوسامل أستاذ حماضر . د-7
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 مخرجات تحليل الانح ار البسيط ل راسة عالقة أتعاد إدارة املعرفة على اعقيق الا رات ملؤ اعية(: 4)امللحق رقم 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

 b . Enterتوليد المعرفة :أوال 1

a. Dependent Variable: القدرات اإلبداعية :المحور الثاني 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .429a .184 .172 .34785 

  a. Predictors: (Constant),                            توليد المعرفة :أوال 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.860 1 1.860 15.371 .000b 

Residual 8.228 68 .121   

Total 10.088 69    

a. Dependent Variable:  القدرات اإلبداعية :الثانيالمحور 

b. Predictors: (Constant), توليد المعرفة :أوال 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.071 .248  12.380 .000 

 000. 3.921 429. 066. 259. توليد المعرفة :أوال

a. Dependent Variable: القدرات اإلبداعية :المحور الثاني 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

 b . Enterحفظ المعرفة :ثانيا 1

a. Dependent Variable: القدرات اإلبداعية :المحور الثاني 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .461a .213 .201 .34179 

a. Predictors: (Constant), حفظ المعرفة :ثانيا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.145 1 2.145 18.358 .000b 

Residual 7.944 68 .117   

Total 10.088 69    

a. Dependent Variable: القدرات اإلبداعية :المحور الثاني 
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b. Predictors: (Constant), حفظ المعرفة :ثانيا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.239 .189  17.116 .000 

 000. 4.285 461. 050. 216. حفظ المعرفة :ثانيا

a. Dependent Variable: القدرات اإلبداعية :المحور الثاني 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

 b . Enterتوزيع المعرفة :ثالثا 1

a. Dependent Variable: القدرات اإلبداعية :المحور الثاني 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .297a .088 .075 .36784 

a. Predictors: (Constant), توزيع المعرفة :ثالثا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .887 1 .887 6.556 .013b 

Residual 9.201 68 .135   

Total 10.088 69    

a. Dependent Variable: القدرات اإلبداعية :المحور الثاني 

b. Predictors: (Constant), توزيع المعرفة :ثالثا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.622 .165  21.909 .000 

 013. 2.561 297. 048. 122. توزيع المعرفة :ثالثا

a. Dependent Variable: القدرات اإلبداعية :المحور الثاني 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

 b . Enterتطبيق المعرفة :رابعا 1

a. Dependent Variable: القدرات اإلبداعية :المحور الثاني 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .272a .074 .061 .37061 

a. Predictors: (Constant), تطبيق المعرفة :رابعا 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .748 1 .748 5.448 .023b 

Residual 9.340 68 .137   

Total 10.088 69    

a. Dependent Variable:  الثانيالمحور  القدرات اإلبداعية :

b. Predictors: (Constant), تطبيق المعرفة :رابعا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.609 .186  19.441 .000 

 023. 2.334 272. 053. 124. تطبيق المعرفة :رابعا

a. Dependent Variable: القدرات اإلبداعية :المحور الثاني 

 ىألاول اختبار الفرضية الفرعية (:5)امللحق رقم 

  

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

 تطبيق المعرفة :رابعا 1

 ,توليد المعرفة :أوال

 ,المعرفةتوزيع  :ثالثا

حفظ المعرفة :ثانيا
b

 

. Enter 

a. Dependent Variable: الطالقة :أوال 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .485
a
 .235 .188 .51383 

a. Predictors: (Constant), المعرفة تطبيق :رابعا  ,توزيع المعرفة :ثالثا ,توليد المعرفة :أوال ,

 حفظ المعرفة :ثانيا

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.274 4 1.318 4.993 .001
b
 

Residual 17.161 65 .264   

Total 22.435 69    

a. Dependent Variable: الطالقة :أوال 

b. Predictors: (Constant), حفظ المعرفة :ثانيا ,توزيع المعرفة :ثالثا ,توليد المعرفة :أوال ,تطبيق المعرفة :رابعا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.496 .370  6.739 .000 
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 021. 2.368 389. 148. 349. توليد المعرفة :أوال

 163. 1.411 265. 132. 186. حفظ المعرفة :ثانيا

 185. -1.339- -237.- 109. -146.- توزيع المعرفة :ثالثا

 862. 174. 028. 108. 019. تطبيق المعرفة :رابعا

a. Dependent Variable: الطالقة :أوال 

 الا رة على الطالقةنتائج تحليل الانح ار البسيط ل راسة عالقة أتعاد إدارة املعرفة على اعقيق (:  6)امللحق رقم 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

 b . Enterتوليد المعرفة :أوال 1

a. Dependent Variable: الطالقة :أوال 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .451a .203 .192 .51263 

a. Predictors: (Constant), توليد المعرفة :أوال 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.565 1 4.565 17.370 .000b 

Residual 17.870 68 .263   

Total 22.435 69    

a. Dependent Variable: الطالقة :أوال 

b. Predictors: (Constant), توليد المعرفة :أوال 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.546 .366  6.965 .000 

 000. 4.168 451. 097. 405. توليد المعرفة :أوال

a. Dependent Variable: الطالقة :أوال 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .393a .154 .142 .52821 

a. Predictors: (Constant), حفظ المعرفة :ثانيا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.462 1 3.462 12.409 .001b 

Residual 18.973 68 .279   

Total 22.435 69    

a. Dependent Variable: الطالقة :أوال 
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b. Predictors: (Constant), حفظ المعرفة :ثانيا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.043 .292  10.405 .000 

 001. 3.523 393. 078. 275. حفظ المعرفة :ثانيا

a. Dependent Variable: الطالقة :أوال 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

 b . Enterتوزيع المعرفة :ثالثا 1

a. Dependent Variable: الطالقة :أوال 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .220a .048 .034 .56036 

a. Predictors: (Constant), توزيع المعرفة :ثالثا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.083 1 1.083 3.448 .068b 

Residual 21.352 68 .314   

Total 22.435 69    

a. Dependent Variable: الطالقة :أوال 

b. Predictors: (Constant), توزيع المعرفة :ثالثا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.598 .252  14.285 .000 

 068. 1.857 220. 073. 135. توزيع المعرفة :ثالثا

a. Dependent Variable: الطالقة :أوال 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .269a .072 .059 .55328 

a. Predictors: (Constant), تطبيق المعرفة :رابعا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.619 1 1.619 5.288 .025b 

Residual 20.816 68 .306   

Total 22.435 69    
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a. Dependent Variable: الطالقة :أوال 

b. Predictors: (Constant), تطبيق المعرفة :رابعا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.430 .277  12.373 .000 

 025. 2.300 269. 079. 183. تطبيق المعرفة :رابعا

a. Dependent Variable: الطالقة :أوال 

 الثانيةختبار الفرضية الفرعية ا(: 7)امللحق رقم 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 :أوال ,تطبيق المعرفة :رابعا 1

توزيع  :ثالثا ,توليد المعرفة

 bحفظ المعرفة :ثانيا ,المعرفة

. Enter 

a. Dependent Variable: األصالة :ثانيا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .287a .083 .026 .48313 

a. Predictors: (Constant), حفظ المعرفة :ثانيا ,توزيع المعرفة :ثالثا ,توليد المعرفة :أوال ,تطبيق المعرفة :رابعا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.365 4 .341 1.462 .224b 

Residual 15.172 65 .233   

Total 16.537 69    

a. Dependent Variable: األصالة :ثانيا 

b. Predictors: (Constant), حفظ المعرفة :ثانيا ,توزيع المعرفة :ثالثا ,توليد المعرفة :أوال ,تطبيق المعرفة :رابعا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.774 .348  10.834 .000 

 960. 051. 009. 139. 007. توليد المعرفة :أوال

 103. 1.654 341. 124. 205. حفظ المعرفة :ثانيا

المعرفة توزيع :ثالثا  .029 .102 .055 .286 .776 

 116. -1.591- -278.- 102. -162.- تطبيق المعرفة :رابعا

a. Dependent Variable: األصالة :ثانيا 
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 الا رة على ألاصالةعلى اعقيق  إدارة املعرفةنتائج تحليل الانح ار البسيط ل راسة عالقة أتعاد (: 8)امللحق رقم 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

 b . Enterتوليد المعرفة :أوال 1

a. Dependent Variable: األصالة :ثانيا 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .125a .016 .001 .48925 

a. Predictors: (Constant), توليد المعرفة :أوال 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .260 1 .260 1.085 .301b 

Residual 16.277 68 .239   

Total 16.537 69    

a. Dependent Variable: األصالة :ثانيا 

b. Predictors: (Constant), توليد المعرفة :أوال 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.738 .349  10.713 .000 

 301. 1.042 125. 093. 097. توليد المعرفة :أوال

a. Dependent Variable: األصالة :ثانيا 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .208a .043 .029 .48231 

a. Predictors: (Constant), حفظ المعرفة :ثانيا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .718 1 .718 3.086 .083b 

Residual 15.819 68 .233   

Total 16.537 69    

a. Dependent Variable: األصالة :ثانيا 

b. Predictors: (Constant), حفظ المعرفة :ثانيا 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.638 .267  13.626 .000 

 083. 1.757 208. 071. 125. حفظ المعرفة :ثانيا

a. Dependent Variable: األصالة :ثانيا 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

 b . Enterتوزيع المعرفة :ثالثا 1

a. Dependent Variable: األصالة :ثانيا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .119a .014 .000 .48964 

a. Predictors: (Constant), توزيع المعرفة :ثالثا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .234 1 .234 .975 .327b 

Residual 16.303 68 .240   

Total 16.537 69    

a. Dependent Variable: األصالة :ثانيا 

b. Predictors: (Constant), توزيع المعرفة :ثالثا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.887 .220  17.662 .000 

 327. 988. 119. 064. 063. توزيع المعرفة :ثالثا

a. Dependent Variable: األصالة :ثانيا 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

 b . Enterتطبيق المعرفة :رابعا 1

a. Dependent Variable: األصالة :ثانيا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .014a .000 -.015- .49309 

a. Predictors: (Constant), تطبيق المعرفة :رابعا 

ANOVAa 
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Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .003 1 .003 .013 .910b 

Residual 16.533 68 .243   

Total 16.537 69    

a. Dependent Variable: األصالة :ثانيا 

b. Predictors: (Constant), تطبيق المعرفة :رابعا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.124 .247  16.694 .000 

 910. -114.- -014.- 071. -008.- تطبيق المعرفة :رابعا

a. Dependent Variable: األصالة :ثانيا 

 الثالثةاختبار الفرضية الفرعية (: 9)امللحق رقم 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 ,المعرفة تطبيق :رابعا 1

 :ثالثا ,المعرفة توليد :أوال

 حفظ :ثانيا ,المعرفة توزيع

 bالمعرفة

. Enter 

a. Dependent Variable: المرونة :ثالثا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .220a .049 -.010- .54103 

a. Predictors: (Constant), المعرفة حفظ :ثانيا ,المعرفة توزيع :ثالثا ,المعرفة توليد :أوال ,المعرفة تطبيق :رابعا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .971 4 .243 .829 .511b 

Residual 19.027 65 .293   

Total 19.998 69    

a. Dependent Variable: المرونة :ثالثا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة حفظ :ثانيا ,المعرفة توزيع :ثالثا ,المعرفة توليد :أوال ,المعرفة تطبيق :رابعا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.835 .390  9.832 .000 

 593. 538. 099. 155. 084. المعرفة توليد :أوال

 528. -635.- -133.- 138. -088.- المعرفة حفظ :ثانيا

 135. 1.512 298. 114. 173. المعرفة توزيع :ثالثا
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 546. -607.- -108.- 114. -069.- المعرفة تطبيق :رابعا

a. Dependent Variable: المرونة :ثالثا 

 املرونة على الا رةعلى اعقيق  إدارة املعرفةنتائج تحليل الانح ار البسيط ل راسة عالقة أتعاد (: 11)امللحق رقم 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .123a .015 .001 .53819 

a. Predictors: (Constant), المعرفة توليد :أوال 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .301 1 .301 1.041 .311b 

Residual 19.696 68 .290   

Total 19.998 69    

a. Dependent Variable: المرونة :ثالثا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة توليد :أوال 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.780 .384  9.847 .000 

 311. 1.020 123. 102. 104. المعرفة توليد :أوال

a. Dependent Variable: المرونة :ثالثا 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالمعرفة حفظ :ثانيا 1

a. Dependent Variable: المرونة :ثالثا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .088a .008 -.007- .54021 

a. Predictors: (Constant), المعرفة حفظ :ثانيا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .153 1 .153 .525 .471
b
 

Residual 19.844 68 .292   

Total 19.998 69    

a. Dependent Variable: المرونة :ثالثا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة حفظ :ثانيا 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.954 .299  13.221 .000 

 471. 725. 088. 080. 058. المعرفة حفظ :ثانيا

a. Dependent Variable: المرونة :ثالثا 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالمعرفة توزيع :ثالثا 1

a. Dependent Variable: المرونة :ثالثا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .187a .035 .021 .53270 

a. Predictors: (Constant), المعرفة توزيع :ثالثا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .701 1 .701 2.471 .121b 

Residual 19.297 68 .284   

Total 19.998 69    

a. Dependent Variable: المرونة :ثالثا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة توزيع :ثالثا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.803 .239  15.883 .000 

 121. 1.572 187. 069. 109. المعرفة توزيع :ثالثا

a. Dependent Variable: المرونة :ثالثا 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .071a .005 -.010- .54092 

a. Predictors: (Constant), المعرفة تطبيق :رابعا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .101 1 .101 .346 .558b 

Residual 19.896 68 .293   

Total 19.998 69    

a. Dependent Variable: المرونة :ثالثا 



247 
 

b. Predictors: (Constant), المعرفة تطبيق :رابعا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.011 .271  14.801 .000 

 558. 589. 071. 078. 046. المعرفة تطبيق :رابعا

a. Dependent Variable: المرونة :ثالثا 

 الراتعة لفرضيةامخرجات اختبار (: 11)امللحق رقم 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 :أوال ,المعرفة تطبيق :رابعا 1

 توزيع :ثالثا ,المعرفة توليد

 bالمعرفة حفظ :ثانيا ,المعرفة

. Enter 

a. Dependent Variable: للمشكالت الحساسية :رابعا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .370a .137 .084 .52150 

a. Predictors: (Constant), المعرفة حفظ :ثانيا ,المعرفة توزيع :ثالثا ,المعرفة توليد :أوال ,المعرفة تطبيق :رابعا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.800 4 .700 2.574 .046b 

Residual 17.677 65 .272   

Total 20.478 69    

a. Dependent Variable: للمشكالت الحساسية :رابعا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة حفظ :ثانيا ,المعرفة توزيع :ثالثا ,المعرفة توليد :أوال ,المعرفة تطبيق :رابعا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.017 .376  8.026 .000 

 694. 395. 069. 150. 059. المعرفة توليد :أوال

 026. 2.273 454. 133. 303. المعرفة حفظ :ثانيا

 629. -485.- -091.- 110. -054.- المعرفة توزيع :ثالثا

 373. -897.- -152.- 110. -099.- المعرفة تطبيق :رابعا

a. Dependent Variable: للمشكالت الحساسية :رابعا 
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الا رة على تحسس على اعقيق  إدارة املعرفةنتائج تحليل الانح ار البسيط ل راسة عالقة أتعاد  (:11)امللحق رقم 

 املشكالت

 

 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالمعرفة حفظ :ثانيا 1

a. Dependent Variable: للمشكالت الحساسية :رابعا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .339a .115 .102 .51623 

a. Predictors: (Constant), المعرفة حفظ :ثانيا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.356 1 2.356 8.840 .004b 

Residual 18.122 68 .266   

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

 b . Enterالمعرفة توليد :أوال 1

a. Dependent Variable: للمشكالت الحساسية :رابعا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .252a .063 .050 .53108 

a. Predictors: (Constant), المعرفة توليد :أوال 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.299 1 1.299 4.605 .035b 

Residual 19.179 68 .282   

Total 20.478 69    

a. Dependent Variable: للمشكالت الحساسية :رابعا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة توليد :أوال 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.033 .379  8.008 .000 

 035. 2.146 252. 101. 216. المعرفة توليد :أوال

a. Dependent Variable: للمشكالت الحساسية :رابعا 
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Total 20.478 69    

a. Dependent Variable: للمشكالت الحساسية :رابعا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة حفظ :ثانيا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.005 .286  10.513 .000 

 004. 2.973 339. 076. 227. المعرفة حفظ :ثانيا

a. Dependent Variable: للمشكالت الحساسية :رابعا 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

 b . Enterالمعرفة توزيع :ثالثا 1

a. Dependent Variable: للمشكالت الحساسية :رابعا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .180a .032 .018 .53981 

a. Predictors: (Constant), المعرفة توزيع :ثالثا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .663 1 .663 2.275 .136b 

Residual 19.815 68 .291   

Total 20.478 69    

a. Dependent Variable: للمشكالت الحساسية :رابعا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة توزيع :ثالثا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.482 .243  14.350 .000 

 136. 1.508 180. 070. 106. المعرفة توزيع :ثالثا

a. Dependent Variable: للمشكالت الحساسية :رابعا 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالمعرفة تطبيق :رابعا 1

a. Dependent Variable: للمشكالت الحساسية :رابعا 

b. All requested variables entered. 
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .120a .014 .000 .54481 

a. Predictors: (Constant), المعرفة تطبيق :رابعا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .294 1 .294 .991 .323b 

Residual 20.184 68 .297   

Total 20.478 69    

a. Dependent Variable: للمشكالت الحساسية :رابعا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة تطبيق :رابعا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.570 .273  13.082 .000 

 323. 995. 120. 078. 078. المعرفة تطبيق :رابعا

a. Dependent Variable: للمشكالت الحساسية :رابعا 

 الفرعية الخامسة الفرضية(: 13)امللحق رقم 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 :أوال ,المعرفة تطبيق :رابعا 1

 توزيع :ثالثا ,المعرفة توليد

 bالمعرفة حفظ :ثانيا ,المعرفة

. Enter 

a. Dependent Variable: المخاطرة :خامسا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .241a .058 .000 .68061 

a. Predictors: (Constant), المعرفة حفظ :ثانيا ,المعرفة توزيع :ثالثا ,المعرفة توليد :أوال ,المعرفة تطبيق :رابعا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.859 4 .465 1.003 .412b 

Residual 30.110 65 .463   

Total 31.969 69    

a. Dependent Variable: المخاطرة :خامسا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة حفظ :ثانيا ,المعرفة توزيع :ثالثا ,المعرفة توليد :أوال ,المعرفة تطبيق :رابعا 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.724 .491  5.551 .000 

 639. 472. 086. 196. 092. المعرفة توليد :أوال

 443. 772. 161. 174. 134. المعرفة حفظ :ثانيا

 989. 014. 003. 144. 002. المعرفة توزيع :ثالثا

 948. 065. 011. 143. 009. المعرفة تطبيق :رابعا

a. Dependent Variable: المخاطرة :خامسا 

 املخاطرة الا رة علىعلى اعقيق  إدارة املعرفةنتائج تحليل الانح ار البسيط ل راسة عالقة أتعاد (: 14)امللحق رقم 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالمعرفة توليد :أوال 1

a. Dependent Variable: المخاطرة :خامسا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .212a .045 .031 .67010 

a. Predictors: (Constant), المعرفة توليد :أوال 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.434 1 1.434 3.194 .078b 

Residual 30.535 68 .449   

Total 31.969 69    

a. Dependent Variable: المخاطرة :خامسا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة توليد :أوال 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.754 .478  5.762 .000 

 078. 1.787 212. 127. 227. المعرفة توليد :أوال

a. Dependent Variable: المخاطرة :خامسا 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالمعرفة حفظ :ثانيا 1

a. Dependent Variable: المخاطرة :خامسا 

b. All requested variables entered. 
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .233a .054 .040 .66679 

a. Predictors: (Constant), المعرفة حفظ :ثانيا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.736 1 1.736 3.904 .052b 

Residual 30.233 68 .445   

Total 31.969 69    

a. Dependent Variable: المخاطرة :خامسا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة حفظ :ثانيا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.884 .369  7.811 .000 

 052. 1.976 233. 098. 195. المعرفة حفظ :ثانيا

a. Dependent Variable: المخاطرة :خامسا 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالمعرفة توزيع :ثالثا 1

a. Dependent Variable: المخاطرة :خامسا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .182a .033 .019 .67416 

a. Predictors: (Constant), المعرفة توزيع :ثالثا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.063 1 1.063 2.339 .131b 

Residual 30.906 68 .454   

Total 31.969 69    

a. Dependent Variable: المخاطرة :خامسا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة توزيع :ثالثا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.149 .303  10.392 .000 

 131. 1.529 182. 088. 134. المعرفة توزيع :ثالثا
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a. Dependent Variable: المخاطرة :خامسا 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالمعرفة تطبيق :رابعا 1

a. Dependent Variable: المخاطرة :خامسا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .169a .029 .014 .67581 

a. Predictors: (Constant), المعرفة تطبيق :رابعا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .912 1 .912 1.997 .162b 

Residual 31.057 68 .457   

Total 31.969 69    

a. Dependent Variable: المخاطرة :خامسا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة تطبيق :رابعا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.131 .339  9.248 .000 

 162. 1.413 169. 097. 137. المعرفة تطبيق :رابعا

a. Dependent Variable: المخاطرة :خامسا 

 
 السادسة الفرضية الفرعية اختبار (: 15)امللحق رقم 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 :أوال ,المعرفة تطبيق :رابعا 1

 توزيع :ثالثا ,المعرفة توليد

 bالمعرفة حفظ :ثانيا ,المعرفة

. Enter 

a. Dependent Variable: والربط التحليل على القدرة :سادسا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .426a .181 .131 .45235 

a. Predictors: (Constant), المعرفة حفظ :ثانيا ,المعرفة توزيع :ثالثا ,المعرفة توليد :أوال ,المعرفة تطبيق :رابعا 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.946 4 .736 3.599 .010b 

Residual 13.300 65 .205   

Total 16.246 69    

a. Dependent Variable: والربط التحليل على القدرة :سادسا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة حفظ :ثانيا ,المعرفة توزيع :ثالثا ,المعرفة توليد :أوال ,المعرفة تطبيق :رابعا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.392 .326  10.401 .000 

 516. 652. 111. 130. 085. المعرفة توليد :أوال

 007. 2.783 541. 116. 322. المعرفة حفظ :ثانيا

 133. -1.523- -279.- 096. -146.- المعرفة توزيع :ثالثا

 630. -484.- -080.- 095. -046.- المعرفة تطبيق :رابعا

a. Dependent Variable: والربط التحليل على القدرة :سادسا 

 

على اعقيق الا رة على التحليل والربط إدارة املعرفةنتائج تحليل الانح ار البسيط ل راسة عالقة أتعاد (: 16)امللحق رقم   

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالمعرفة توليد :أوال 1

a. Dependent Variable: والربط التحليل على القدرة :سادسا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .284a .081 .067 .46870 

a. Predictors: (Constant), المعرفة توليد :أوال 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.308 1 1.308 5.954 .017b 

Residual 14.938 68 .220   

Total 16.246 69    

a. Dependent Variable: والربط التحليل على القدرة :سادسا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة توليد :أوال 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.439 .334  10.287 .000 

 017. 2.440 284. 089. 217. المعرفة توليد :أوال

a. Dependent Variable: والربط التحليل على القدرة :سادسا 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالمعرفة حفظ :ثانيا 1

a. Dependent Variable: والربط التحليل على القدرة :سادسا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .366a .134 .121 .45482 

a. Predictors: (Constant), المعرفة حفظ :ثانيا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.180 1 2.180 10.537 .002
b
 

Residual 14.067 68 .207   

Total 16.246 69    

a. Dependent Variable: والربط التحليل على القدرة :سادسا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة حفظ :ثانيا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.445 .252  13.680 .000 

 002. 3.246 366. 067. 218. المعرفة حفظ :ثانيا

a. Dependent Variable: والربط التحليل على القدرة :سادسا 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالمعرفة توزيع :ثالثا 1

a. Dependent Variable: والربط التحليل على القدرة :سادسا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .133a .018 .003 .48447 

a. Predictors: (Constant), المعرفة توزيع :ثالثا 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .286 1 .286 1.218 .274b 

Residual 15.960 68 .235   

Total 16.246 69    

a. Dependent Variable: والربط التحليل على القدرة :سادسا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة توزيع :ثالثا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.011 .218  18.421 .000 

 274. 1.104 133. 063. 069. المعرفة توزيع :ثالثا

a. Dependent Variable: والربط التحليل على القدرة :سادسا 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالمعرفة تطبيق :رابعا 1

a. Dependent Variable: والربط التحليل على القدرة :سادسا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .144a .021 .006 .48370 

a. Predictors: (Constant), المعرفة تطبيق :رابعا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .337 1 .337 1.440 .234
b
 

Residual 15.910 68 .234   

Total 16.246 69    

a. Dependent Variable: والربط التحليل على القدرة :سادسا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة تطبيق :رابعا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.961 .242  16.344 .000 

 234. 1.200 144. 069. 083. المعرفة تطبيق :رابعا

a. Dependent Variable: والربط التحليل على القدرة :سادسا 
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 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الساتعة(: 17)امللحق رقم 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 :أوال ,المعرفة تطبيق :رابعا 1

 حفظ :ثانيا ,المعرفة توليد

 توزيع :ثالثا ,المعرفة

 bالمعرفة

. Enter 

a. Dependent Variable: باالتجاه االحتفاظ :سابعا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .534a .285 .241 .46420 

a. Predictors: (Constant), المعرفة توزيع :ثالثا ,المعرفة حفظ :ثانيا ,المعرفة توليد :أوال ,المعرفة تطبيق :رابعا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.573 4 1.393 6.465 .000b 

Residual 14.007 65 .215   

Total 19.579 69    

a. Dependent Variable: باالتجاه االحتفاظ :سابعا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة توزيع :ثالثا ,المعرفة حفظ :ثانيا ,المعرفة توليد :أوال ,المعرفة تطبيق :رابعا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.571 .356  7.223 .000 

 392. 861. 129. 126. 108. المعرفة توليد :أوال

 001. 3.514 529. 115. 403. المعرفة حفظ :ثانيا

 156. -1.435- -229.- 092. -132.- المعرفة توزيع :ثالثا

 679. 416. 065. 099. 041. المعرفة تطبيق :رابعا

a. Dependent Variable: باالتجاه االحتفاظ :سابعا 

 

الاحتفاظ  ة علىعلى اعقيق الا ر  إدارة املعرفةنتائج تحليل الانح ار البسيط ل راسة عالقة أتعاد (: 18)امللحق رقم 

 ؤا تجاه

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالمعرفة توليد :أوال 1

a. Dependent Variable: باالتجاه االحتفاظ :سابعا 

b. All requested variables entered. 
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .361a .131 .118 .50034 

a. Predictors: (Constant), المعرفة توليد :أوال 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.556 1 2.556 10.212 .002b 

Residual 17.023 68 .250   

Total 19.579 69    

a. Dependent Variable: باالتجاه االحتفاظ :سابعا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة توليد :أوال 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.059 .357  8.572 .000 

 002. 3.196 361. 095. 303. المعرفة توليد :أوال

a. Dependent Variable: باالتجاه االحتفاظ :سابعا 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالمعرفة حفظ :ثانيا 1

a. Dependent Variable: باالتجاه االحتفاظ :سابعا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .509a .259 .248 .46188 

a. Predictors: (Constant), المعرفة حفظ :ثانيا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.073 1 5.073 23.778 .000b 

Residual 14.507 68 .213   

Total 19.579 69    

a. Dependent Variable: باالتجاه االحتفاظ :سابعا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة حفظ :ثانيا 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.729 .303  8.997 .000 

 000. 4.876 509. 080. 388. المعرفة حفظ :ثانيا

a. Dependent Variable: باالتجاه االحتفاظ :سابعا 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالمعرفة توزيع :ثالثا 1

a. Dependent ariable: باالتجاه االحتفاظ :سابعا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .223a .050 .036 .52307 

a. Predictors: (Constant), المعرفة توزيع :ثالثا 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .975 1 .975 3.563 .063
b
 

Residual 18.605 68 .274   

Total 19.579 69    

a. Dependent Variable: باالتجاه االحتفاظ :سابعا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة توزيع :ثالثا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.755 .235  15.973 .000 

 063. 1.888 223. 068. 128. المعرفة توزيع :ثالثا

a. Dependent Variable: باالتجاه االحتفاظ :سابعا 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

 b . Enterالمعرفة تطبيق :رابعا 1

a. Dependent Variable: باالتجاه االحتفاظ :سابعا 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .308a .095 .082 .51046 
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a. Predictors: (Constant), المعرفة تطبيق :رابعا 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.861 1 1.861 7.142 .009b 

Residual 17.718 68 .261   

Total 19.579 69    

a. Dependent Variable: باالتجاه االحتفاظ :سابعا 

b. Predictors: (Constant), المعرفة تطبيق :رابعا 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.519 .256  13.762 .000 

 009. 2.672 308. 073. 196. المعرفة تطبيق :رابعا

a. Dependent Variable: باالتجاه االحتفاظ :سابعا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 :امللخص

االقتصللللللريف اصبللللللريف  تللللللأهم اصبر للللللت وبللللللم  لللللليف   لللللل   تلللللل   اص   للللللر   ا لللللل   بت للللللم     للللللر يف يف ظلللللل  
خ لللللللة ا ملللللللر  ل   صلللللللمس   ر لللللللال     للللللل   ا تبر  للللللل تل   ت  لللللللت اال للللللل ا      ت لللللللر   لللللللم وأبلللللللم اص   لللللللر  يف 

ىل مج لللللللا  الللللللرت ا بلللللللرة  ألللللللريفسا  ييفاس  اصبر لللللللتل س  للللللل  ت   لللللللة ا    لللللللت  للللللليف  تللللللل  ر  للللللل  اص    لللللللت    تللللللل   ي
 .  ا ذي وبشمه     ر  اصبر تاإل ماع  ا ت    

حمللللل  ) لللللم م  لللللذه ا مسا لللللت صبر لللللت ا لللللم س ا لللللذي و بألللللت ييفاس  اصبر لللللت يف اص   لللللر  ا صللللل     اصت  للللل ت 
ا لللللللذي   و ى بلللللللت   للللللل     ل  ته  لللللللة   لللللللا   لللللللم   و للللللل  ر ا لللللللتأ ر  يف وب  للللللل  ا  لللللللمسا  اإل ما  لللللللتل(  لللللللتا مسا

ا لللللتأ ر   07ا للللل  رع     قلللللمسؤ لللللرت  ق لللللرل اصللللل اسيف ا أشلللللر ت  ا ت للللل  ة يف  بللللل  اص   لللللر    ال لللللت  للللل   ل 
 قلللللم و تللللل م . (SPSS, V25)ا لللللذي ختلللللا   ته  للللل   ر لللللتلمال ا   لللللت اإل صلللللر  ت   ب للللل ل اال ت ر  لللللت 

ا  للللللمسا  اإل ما  للللللت   بللللللر     رص   للللللر  ا مسا للللللت يىل    ييفاس  اصبر للللللت و لللللل ل  للللللم س ي للللللر   و لللللل   يف وب  لللللل  
 .ا ص     اصت   ت حم  ا مسا ت

 .اصبر تل ييفاس  اصبر تل ا  مسا  اإل ما  تل اص   ر  ا ص     اصت   ت :الكلمات المفتاحية
Abstract 

In light of the knowledge economy, knowledge has become one of the most 

important assets upon which companies rely on to create wealth, as well as, it is 

primary source of competitive advantage, as a result of recognition of its 

importance, companies all over the world have adopted knowledge management 

initiatives, as a way to create value from its intangible assets to reach the 

creativity and excellence that knowledge companies seek.  

This study aims at showing the role played by knowledge management in 

the small and medium enterprises”SMES” (under study) in enhancing creative 

capabilities. To achieve this, a questionnaire was developed and then it  was 

distributed to the heads of human resources and marketing departments in some 

companies in the wilaya of Setif, 70 analyzed questionnaires were retrieved 

using the Social Sciences Statistical Package (SPSS, V25). The study concluded 

that knowledge management had a positive role in contributing to enhancing the 

creative capabilities of workers in the small and medium enterprises under 

study. 

Keywords : Knowledge, knowledge management, creative capabilities, SMEs. 
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