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 :الملخص

اذفددتذت زلددزذ ادد اذافيدد ا ذفددتذتهدد هذهددلدذاس  الدداذوسدد ذاس أدد هذالدد ذفهالدداذاسا دد  هذاس ا الدد
اساؤللددداكذ يل لددداذتدددالل ذهدددلدذاسا ددد  هذذي اتي  هددد ذاددد   اذولدددت اتل ل ذفدددتذااللددداذافيددد ا كذلسددد ذف ذ
اسا ددد  هذاس ا الددداذسللدددوذفاددداذا اددد  ذاسا ددد  هذاس   لددداكذ ا  اددد ذهدددتذا  دددلاذاست ددد   ذ استاددد   ذ

فدتذذزلد  وذالدت نذ اد اذافيد ا ذاسا  فتذيل ذاألف ا كذاسليذلؤ يذوس ذو ا ءذا د  هذ  لد وذ ي ستد ست
ذ.اساؤللا

 فظه وذ ت ئجذهلدذاس  الاذف ذه   ذاالأاذول  يلاذيدل ذاسا د  هذاس ا الداذ  اد اذافيد ا ذفدتذ
اؤلل وذأا  ذافسيت   ل وذي س زائ كذ ي ست ستذ    ذتالل ذسلا   هذاس ا الداذالد ذ اد اذافيد ا ذ

اوذاسا  فلدداذسلاؤللدد وذا دداذاس  الدداكذ استددزا ذفددتذاساؤللددااذيادد ذف  ددوذاس  الدداذالدد ذتدد ال ذاسادد  ذ
هلدذاساؤلل وذيت  ل ذا   هذفف ا ه كذ اهتا اه ذي سا   هذاس ا الاكذيغلاذو ا ءذاؤلل وذا  فلاذ

ذ.اي اا
ذ.اسا  فاكذافي ا كذاسا   هذاس   لاكذاسا   هذاس ا الاذ:الكلمات المفتاحية

Résumé: ذ
Cette étude vise à identifier l'importance des  connaissances  collectives dans 

le renforcement de l’activité créative dans l’entreprise, et comment ces  connaissances, en tant 

qu’une ressource stratégique, peuvent–elles avoir une influence sur le processus créatif, de sorte 

que les connaissances  collectives ne sont  pas seulement le total  des 

connaissances individuelles, mais aussi c’est le résultat de la coopération et le partage des 

connaissances entre les individus, ce qui mène à créer de nouvelles connaissances et, donc, à 

augmenter  le niveau d’activité de la créativité. 

Les résultats de cette étude ont montré qu'il y a une relation positive entre les 

connaissances collectives et l'activité créative dans les entreprises du secteur d’éléctroniques en 

Algerie; ce qui signifie que les connaissances collectives ont une influence sur l’activité de 

créativité dans l’entreprise; l'étude a également recommandé de renforcer les capacités 

cognitives des entreprises visées par cette étude, et d’engager a renouveler les connaissances de 

ses membres, et de soucier au connaissances collectives  en particulier, afin d’avoir une 

entreprise connue par ses connaissances créatives. 

Mots-clés: connaissance, créativité, connaissances collectives,  connaissances  individuelles. 

 

Abstract : 
The aim of this study is  to focus on the importance of collective knowledge in 

promoting the activity of creativity in the organization, and how can these knowledge ,as a 

strategic resource, influence on the creative process, we do not mean by  collective knowledge 

only the total  of individual knowledge, but is the outcome of collaboration and sharing of 

knowledge between individuals, that leads to the creation of new knowledge and thus increase 

the creative activity level in the organization. 

The results of this study showed that there is a positive relationship between the 

collective knowledge and the creative activity  in the organizations of electronic sector in 

Algeria, thus having the effect of collective knowledge on the activity of  creativity in the 

organization; the study has also recommended to strengthen the cognitive abilities of the 

organization , and the engagement of these ones to renew the  knowledge of their members and 

interest in collective ones  in particular, in order to create organization with creative knowledge 

. 

Keywords: knowledge, creativity, collective knowledge, individual knowledge
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 ـةقدمـم                                                                                                                               

 ب  

 مقدمــة
 

تاه ذاسيلئاذاست  فللاذسلاؤللد وذاس  لد ذاد ذاستاليد وذ استاد  اوكذخ  داذفدتذظداذاالأت د  ذ
اساي ددتذالدد ذاسا  فددااذهددلاذاالأت دد  ذيدد فذلاخددلذاي  تددهذيضدد   وذ تالدداذ يدد ااذ  لدد ذأدد ئ ذاس دد ساتذ

ستذ  د وذيلاتهكذ ف ي وذا هذاسا  فاذاسات د  وذا د  اذفل لدل ذست  فلدلاذ هلا داذاساؤللد وكذ ي ستد 
اسلدديقذافيدد ا ذ ذ ذذك اساهدد  اوذاسايتلددياذك اسخيدد وذك  لدده ذفادد  ذت دد ذ  لدد كذأ ااددهذاسا  فدداذاساؤللدد و
ذ.استي  س  ت

 تل دداذستضددد ؤاذ   ذاس ظ لددد وذ ذاددعذت ددد اتذظدد ه وذاستغللددد ذاساتلدد   ذفدددتذيلئدداذاساؤللددد وكذ
تزالدددد ذاالهتادددد  ذي سادددد خاذكذ اسادددد اخاذاستالل لدددداذادددد ذ ضددددعذاس لدددد اذاسا  لددددياذسا ا هدددداذهددددلاذاستغللدددد 

 ددد ه ذكذاللدددلا ذي ددد ذو  ا ذفهالددداذاسا  فددداذي ذاذفدددتذاألاددد ذاس ظ لددداذاسا يلاددداذا دددهاسا  فدددتكذ ت  لددد 
 از ا ذ   ذكذيهدد ذافيدد ا االلدداذت زلددزذا  دد  اذاهادد ذفددتذت الددقذفهدد اهذاساؤللدداكذ يددلاذ   هدد ذفددتذ

اسا  فدداذفهالدداذاددعذلددل  وذا هدد  ذا دد ذاسا  فدداكذاسددليذادد ذاتالي تددهذفالذتيت ددتذاساؤللدد وذيتدد فل ذ
اؤللدد وذاسا ل اد وكذيداذل دبذاست يلدد ذادعذاسا ل اد وذ فلد سلبذالددتغالسه ذيدلي ءكذ ي ستد ستذت د اذاس

ل تيددددزذالدددد ذااللددددتلا  ذفددددتذ ذيل  دددد وذا  فلدددداكذ ه دددد ذيدددد فذاست دددد اذ  دددد ذاأت دددد  ذاسا  فدددداذاسددددليذوسدددد
اسا  د  اوذاس ي لداذ اسا  فلداذ لدد ذاسالا لداذفيلد ذاد ذااتادد  دذالد ذاسا  د  اوذاسا  لداذاسالا لدداكذ

كذاد اكذاس ادااس فسذاأل ضكذذ)ذفيلد ذاد ذاس    د ذاستالل لدددداذ لؤي ذال ذاست  فسذا ذخالاذاسا  فدا
ذذ(.ذاست ظل 

كذ تدددد ذتضددددا ذ ا هدددد ذاذاست دددد يكذفل ددددهذسددددلسذفادددد  ذاساؤللددددا اددد ذه دددد كذ سيلددددبذ هدددد  ذهددددلذ
 الدتا ا ه كذلد نذف ذت تاد ذالد ذولدت اتل لاذت  فلدلاذ اضد اذاسا د س كذا د  وذاألهد اهكذت الدقذف الذ

اسي لداذيت الدقذا د ا جذذا ا  ه ذ ي  ءاته ذي اتي  ه ذاسلد  وذاألل لدلاذ اس  دل ذاس الادتيذاهتا اه ا ذ
 ذالالداذ د ل اذفدتذاأت دد  ذاسا  فداكذ يدلاذاهتا اهد ذي فيدد ا ذول د يتذالد ذفلدسذا   لداكذ أ اادد

ذ.ا ذف اذت القذ    وذففضاذا ذاسي  ءوذ اس   سلا

ضددد   وذلددد تذاساؤللددد وذوسددد ذتلادددل ذذك لاتضدددتذاال ددد ا جذ اسددد خ اذفدددتذاأت ددد  ذاسا  فددداذ
لت اتل لاكذ التغالاذاسا  فاذياياذ ل ذ ا  ا ته ذيي  ءوكذي  ه ذت تي ذا ا  ه ذاس اخللاكذ ي  ءاته ذاف

 است  فلدلاكذولذت ادعذف لدبذاس  الد وذاس  للداذالد ذذافيد ا ا ذاأللسذاس ئلللاذ اسا لاذفدتذت لدل ذ
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األهالاذافلت اتل لاذسلا  فاذي اتي  ه ذاؤاد اذفل لدل ذف اد ءذاسالاداكذ ا د  اذسلالدزوذاست  فلدلاكذياد ذ
ذ. ساؤللايذضا  ذالتا ا لاذافي ا ه ذاسا ا  ذافلت اتل لاذاسالا  لاذاسال هااذفتذت  ذف

 فددددتذظدددداذهددددلدذاست دددد الوذاس ل لدددداذ اس الادددداكذتلدددد  ذاساؤللدددد وذوسدددد ذت الددددقذاس  دددد  ذفددددتذذ
اددد ذخدددالاذافيددد ا ذاالل تهددد ذ ف اددداته كذ تلددد  ذي لدددتا ا ذسي ددد ءذا يدددزذت  فلدددتذولدددت اتل تذاتالدددزذ

ادد كذ يددلاذت لددل ذف ائهدد ذ فادد ذسليلئدداذاستددتذت ادداذفلهدد كذ لدد ذسدد ذتيددقذاسا  فلدداذلضددا ذسهدد ذاسيادد ءذ اس 
 دد  الاذفادداكذيدداذت دد وذوسدد ذاسا  فلدداذفددتذاسا دد  هذ اسا ل ادد وذ يل لدداذو ا تهدد كذولذف ددي ذ  دد  ذ
اساؤلل وذلت   ذال ذفل سذأ  ته ذال ذاست  فسذ  اذاس  صذاسالتايللاكذاألا ذاسليذالذلاي ذف ذ

سا  فلاذاس  سلاذوالذا ذخالاذأ  وذهلدذاساؤلل وذال ذت لل ذو ا ته ذسلا  فاكذلت اقذفتذظ  هذا
لسددد ذف ذهدددلدذاألخلددد وذتلددد ا ه ذالددد ذاست  لددد ذاس لددد ذس  ااددداذاساددد وذ اسضددد هذاسا  ددد  وذي ساؤللددداكذ

ذ.ي ذاؤللاذات لااذ اي اا اس ظ ذي ؤلاذاا سلاذساه  اته ذ ا   فه كذيتذت 

 لاذهددتذفهدد ذاسادد ا  ذالدد ذافاددالقكذسي هدد ذفددتذ ضدد ه ذالدد ذاسدد   ذادد ذف ذاسا  فدداذاف لدد 
فتذاياذا  فاذذذ–ل ئقذ اسيتبذ األي   ذ استا  ل ذاس ذذفتاي ل وذساؤلل وكذاس اه كذ ال ذالت نذا

 ي ستدد ستذاساؤللدداذفددتذفاددسذذ-ذا  فدداذضددا لاذ-ذف دد  بذاسخيدد اوف ذفددتذفلهدد  ذاألفدد ا ذذ-ذظدد ه و
 ت التهد ذ الدتغالسه ذيي د ءوكذاسات ا د وذيهد ذالد ذاسا  فداذذاس   اذوس ذفل سلبذ االل وذف  ساذسل   ظ

ذ. هلاذا ذتا  ذيهذو ا وذاسا  فا

و ذت  ل ذا ه  ذاسا  فاذيا   ذولت اتل تذف نذوسد ذاستايلد ذالد ذواي  لداذو ا تهد ذولدت اتل ل ذذ
  فدداذالذتهاهد ذاساذاستالددزذاد ذخدالاذافيدد ا ذاسالدتا الد ذاساد نذاسا لداكذف ساؤللدد وذاسه  فداذوسد ذ

ي ددد ذلاتهددد ذياددد  ذاددد ذتهاهددد ذواي  لددداذت ظل هددد ذ ا  ا تهددد ذولدددت اتل ل كذيا ددد ذفهددد ذاساددد ا  ذاس اخللددداذفدددتذ
وسد ذ ساؤللدااذلسد ذاألاد ذلد فعذي سضد   وذاساؤللد وذيذت زلزذافيد ا استتذتتل ذذاسا  فتكاالأت   ذ

تي ددتذذخددالاذتاددخلصذاسا دد  هذاسات ا دد وذيهدد كذ   دد ذاسا دد  هذاس ا الدداذ ا  ا تهدد ذياددياذ لدد كذادد 
ا ا ادداذاددد ذاأل  اوذ افلدددت اتل ل وذ اس ادد لجذاستدددتذتخدددصذو ا وذاسا  فدداكذي  هددد ذف دددي وذتادددياذ
ا  لدداذ  لدد وذفددتذاست دد اذاسضدد   يذسلاؤللدد وذفددتذا ا هدداذيلئدداذت  فلددلاذتتلدد ذي فيدد ا ذ اس دد  وذ

ذ. استا ل 

ذ



 ـةقدمـم                                                                                                                               

 د  

 :   مشكلة الدراسة وأسئلتها -1
 وذاس زائ لاذ يا ؤه ذف دي ذا ه  د ذياد نذأد  ته ذ    ذاساؤللتي زذاايلاذاس  الاذا ذف ذذ

الدد ذافيدد ا كذهددلدذاسادد  وذتتددال ذي  الدداذاسا دد  هذاسالددتخ ااكذسددلس ذلت  ددبذالدد ذهددلدذاساؤللدد وذ
ت  لدد ذاسا دد  هذاس ا الدداكذي اتي  هدد ذفهدد ذاس    دد ذاساادد  اذالدد ذافيدد ا كذ االلددت   وذادد ذا أدد وذ

اي   ته ذاسات   وذ ففي  ه ذاسا ي اداكذ تلدخل ذهدلدذافاي  لد وذستاد  ذاساؤللد وذ تاد اه كذاألف ا ذ ا 
 ف ذتلددد  ذهدددلدذاساؤللددد وذوسددد ذاس  ددد اذ تيددد ل ذا ددد  هذخ  ددداذيهددد كذأل ذاسا  يددد وذ الت لددد خذ
ا  فدداذ ت دد  بذانخدد ل ذالذتيدد  ذالددزوذت  فلددلاكذ الذتي دداذسهدد ذاسيادد ءذ اس ادد ذفددتذظدداذاسيلئدداذلدد ل اذ

ذ.استغل 

ذذ:هلدذاس  الاذفتذاسلؤااذاست ستذتتالاذواي سلاذ فتذض ءذا ذتا  

ذ؟في المؤسسةاإلبداع  عمليةا على إستراتيجي االمعارف الجماعية باعتبارها موردذهل تؤثر

ذ:اس ئللتذاست ستذاسلؤااذ ت   اذهلدذاس  الاذاف  ياذا 

 ؟اساؤللاذافي ا ذفتذذااللااسا   هذاس ا الاذال ذذتؤل هاذ -

 : الاذاس  الاذاست سلااس ذاأللئلا اسليذلت   ذي   دذوس ذ

 ؟اساؤللاذفتذذافي ا االلاذال ذذلؤل ذت سل ذاسا  فاذال ذاسالت نذاس   يهاذ -

 ؟اساؤللاذافي ا ذفتذااللاذال ذذفتذاسا  فالؤل ذاستا   ذهاذ -

 ؟اساؤللاذافي ا ذفتذااللاذلؤل ذو ا ءذاسا   هذاس ا الاذال ذهاذ -

 :الدراسةأهمية  -2

لاذفدتذف هد ذتت د  اذ ا د وذاد ذاساضد ل ذاستدتذف دي وذتادسذ د ه ذتيا ذفهالاذاس  الاذاس  س
اساؤللدد وذياددياذ للددقكذفهددلدذاساؤللدد وذت ادداذفددتذيلئدداذف ددي ذاستادد  ذ استغلدد ذ است  لدد ذ افيدد ا ذ
لدداته ذاألل لددلاكذ االلددت  ياذسهددلاذاستادد  ذ استغلدد ذضدد   ته ذاسال دداذادد ذف دداذ    هدد ذ الددتا ا ه كذ

يخل  ذالت اتل تذذي سا  فاأي اذاساؤللاذذكذسلس ذفل ي ا ذ االيتي   اسليذالذلي  ذوالذا ذخالاذاف
وسدد ذاألهالدداذاس لالدداذذهددلاذي فضدد فاذويدد اا ذ ايتيدد  اذ ت  لدد اذ تغلدد ااذلددلي  ذي الدداذاسالدد  ذاس دد ل 
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 تيدد ذالدد هااذالالدداذفددتذي دد ءذافادد  ذاس ظدد يذفاددي سلاذاسا دد  هذاس ا الدداذي  هدد ذتكذسهددلدذاس  الددا
االلدداذافيدد ا ذي ساؤللدداكذ ت للدداذادد نذفهالدداذاسا دد  هذاس ا الدداذفددتذت زلددزذذلددااالالدد ذ فل هدد ذ

فدددتذاساؤللدد وذالاتادد  ذاسا ددد  هذاس ا الدداذفدددتذولدد  وذافيددد ا ذذت  لدددهذاست يلدد  ذافيدد ا ذي ساؤللدداكذ
 يلاذفهالاذاست  اذ  د ذذاسا  خذاسا  زذال ذافي ا ذفله كذ است  لزذاللهكذ ااتي  ه ذيا  ذفل لل و

ذ. وذاسا  فاذسال  ا جذفتذاالأت   ذاسا  فت ظ ذو ا
لساد ءذاسضد ءذالد ذا د هل ذ ا د   ذاسا د  هذاس ا الداكذولذ ل ا  ذا ذخالاذهلدذاس  الداذي

ساتغل ذ تالل دذفدتذت الدقذالذلاي ذأللاذاؤللاذا    وذاسيا ءذ اس ا ذ   ذاالست  هذوس ذفهالاذهلاذا
ذااللدداذالدد   لدد ذليددل ذفلدد ذاسا دد  هذاس ا الدداذكذ ا   سدداذتادد ل ذف ادد لجذا  فددتذ الدد ا تذافيدد ا 

ذ.اؤلل وذاساا  ذافسيت   تذي س زائ افي ا ذفتذ

 :الدراسةأهداف  -3

ذ:فتذاس ا اذاست سلاوس ذاس   اذوسله ذتتلخصذاأله اهذاستتذتتالعذهلدذاس  الاذ

ذتلللاذاسض ءذالد ذف د ذفيد زذاسا د هل ذاف ا لداذاسا   د وكذ استدتذتادياذا  لداذ  لدااذفدت -
وادد  ذاستادد  ذاف ا يذ اس ظدد يذ اس لاددتكذف سا  فدداذهددتذاسا دد  ذاأللدد سذس  دد  ذاساؤللدداذ

ضداذوسد ذ د ذفتذلدل يه ذافلدت اتل تذاس اادتذست الدقذفهد اهذ  ه لداذفدتذيلئداذ  يلداذ   ا
 ييل ا

ا   سدداذاستايلدد ذالدد ذاسدد   ذاسات دد اتذسلا  فدداذي دد اذا ادداكذ اسا دد  هذاس ا الدداذالدد ذ  ددهذ -
كذ ت للداذاساي دتذالد ذاسا  فداا اااذاست  قذافي ااتذفدتذاالأت د  ذذاسخ  صكذيا  ذفه 

  ذااتا  ه ذال ذاسا   هذاس ا الاااساي لبذاسا تالاذسلاؤلل وذا

ا  فداذاد نذتايلدقذو ا وذاسا  فداذفدتذاساؤللدد وكذ اد نذ   هد ذ فهالتهد ذفدتذت الداذت  فلددلاذ -
  اس ا اذي ا كذ ت القذه فتذاسيا ءافااللاذهلدذاساؤلل وذا ذخالاذ

ذال  - ذاس ا الا ذاسا   ه ذفل  ذافسيت   ل وذذااللاذت  ل  ذأا   ذاؤلل و ذفت افي ا 
 .ي س زائ 
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 : الدراسـة ـاتفرضي -4

 ئلللاذاسذاس  ضلا فلئلاذاس  الاكذ سإل  ياذال ذفلئلاذاس  الاذفا ذت ذاختي  ذذال ذض ءذواي سلا
ذذ:است سلا

 .المؤسسةبداع في اإلذعمليةيوجد أثر للمعارف الجماعية على  -

ذ:است سلاذاس  الا لت   ذا ه ذاس  ضل وذ

 .المؤسسةاإلبداع في ذعمليةيوجد أثر لتوليد المعرفة على المستوى الفردي على  -

 .المؤسسةاإلبداع في  عملية يوجد أثر للتشارك في المعرفة على -

 .سسةالمؤ اإلبداع في ذعمليةيوجد أثر لعملية إنشاء المعارف الجماعية على  -

 :الدراسةمبررات اختيار  -5

ذ:است سلا تل اذسأللي بذاسا ض اذفتذاس     ذل  عذاختل    ذسهلدذاس  الاذ

أ  ات  ذاسخ  اذي سالااذاساتالزوذ األهالاذافلدت اتل لاذسلا  فداكذي اتي  هد ذاد   اذولدت اتل لاذ -
سد ذ  ذاساؤللد وذوه ا كذ ااتا   د ذيدا ذاسا د  هذاس ا الداذت تيد ذاد ذفهد ذاسا د لل ذاستدتذتاد

 ا  لاذاستالزذا ذخالاذافي ا ا

يل ا وذاسا  فداذفدتذاساؤللد وذي سد  اذاس  الداذ ا هد ذاس زائد كذ تاد ل ذف س لداذذاالهتا  ض هذ -
 اافتذاسا  فذااللتلا  ت فل ذاسا ا  ذاسا سلاذ استي  س  لاذال ذ ل بذ

الد ذ د  هذاس ا الداذ فل هد ذألاذاس  ال وذاس ظ لاذ اسال ا لاذاستتذت   سدوذي ادقذوادي سلاذاسا -
 افي ا ذي ساؤلل وذاس زائ لاا

 :الدراسةمنهج  -6

ي سلاذاساا   ددداكذ ت للددداذفي   هددد ذكذ اددد ذف دداذ  الددداذافادددتا اددل ذادددعذايل ددداذهدددلدذاس  الدددا
أدد  ذاسي  دد ذي لددتخ ا ذاس  ضددل وكذذ اختيدد  ذ دد ا  ت ئ هدد كذ اف  يدداذالدد ذاستلدد ؤالوذاساا   دداكذ
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هذ ت للدداذاألهالدداذاستددتذتل يهدد ذاسا دد  هذاس ا الدداذي اتي  هدد ذادد   اذيغدد ضذ  دداسادد هجذاس  دد تكذ
 .ذولت اتل ل ذه ا ذفتذت زلزذاس اللاذافي االاذي ساؤللا

 :حدود الدراسة -7

ذ:استز ذاسي   ذي س    ذ اسا   اوذاست سلا

ذااللداذ ظ اذسايل اذهلدذاس  الاذاسات لااذي سياهذا ذفل ذاسا   هذاس ا الداذالد :ذاس    ذاسيا لا
اؤللداذ:ذافي ا ذفتذاساؤللاكذفا ذت ذت  ل ذا تاعذاس  الاذيلا  اوذاساؤللد وذافسيت   لداذاست سلدا

ذ.(ذmediaذ)ذكذاؤللاذال ل ذ(ذcristorذ)ذكذاؤللاذي للت  (ذcondorذ)ذي     

 جذتدد ذتايلددقذهددلدذاس  الدداذالدد ذوادد  اوذاساؤللدد وذافسيت   لدداذاسات ا دد وذي اللدداذيدد:ذاس دد   ذاساي  لددا
ذ.ي ا ل لج

ذ3102اسلاللتذاأل اذا ذل اذت ذتايلقذهلدذاس  الاذخالاذ:ذاس    ذاسزا  لا

افي ا ذذااللااأت  وذهلدذاس  الاذال ذ  الاذفل ذاسا   هذاس ا الاذال ذ:ذاس    ذاسا ض الا
 .فتذاساؤللا

 :أنموذج الدراسة -8
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 :مصطلحات الدراسة -9

  :ةــالمعرف
ذك اسخيدد اوذ اساهدد  اوذكاست دد  ب ذذاسا اادد كذ اف دد اءاوك ذذك األفيدد  ذك اسا دد هلادد ذذاددزلجذهددت

 . اسا  اوذاسات ايااذس نذاألف ا ذ اساؤلل و
ذذ:ةـالفردي ةرفالمع

هدددتذا اددد  ذاسا ددد  هذاسات ا ددد وذسددد نذفددد  ذ ا ددد كذ اسايتلدددياذياددد قذات ددد  وكذ هدددتذتادددياذ
ذ.اسا ا  ذاس اخللاذسياذا ااكذي ل ذتا  هذاسا  وذال ذاست   

ذذ:ةـالمعارف الجماعي

استدتذت  د ذسد نذاس ا اداكذ استدتذهتذا ا ااذا لااذا ذاسا   هذ اساا  ل وذ است د ف وذ
تتاددياذ تل دداذاست دد االوذيددل ذاألفدد ا ذاس دد الل ذ اخدداذاساؤللدداكذي لدد ذالذللددهاذا  ي تهدد ذادد ذأيدداذ

ذ.اساؤلل وذاألخ ن

 :داعـباإل

ف ا ءذ ت سل ذذاساؤللاكف ذذكاس ا ااذف ذكأ  وذااللاذتظه ذال ذالت نذاس    ذذكااللاذه 
ذ.ا ا اذات   وا ذخالاذذف ذفاا اذ  ل وكذكففي  ذ  ل وذف ذا  هل ذ  ل و

 :الدراسات السابقة -11

 :الدراسات السابقة

سلت  هذال ذاس  ا بذاستتذالته ذاس  ال وذاسلد يااذذو ذاسال ذاسايتيتذاسليذأ  ذيهذاسي   
ذاا  لدافتذ د  يل كذاس   دبذاأل اذت لدقذي س  الد وذاستدتذيل دوذذكذاي   ذا ذ   ه هلدذاس  الافتذ

كذااددد ذل ادددتذفيلددد ذفهالددداذس  الدددت  ذهدددلدذافيددد ا كذ اس   دددبذاسلددد  تذ هددد ذو ا وذاسا  فددداذفدددتذاساؤللدددا
ذ.افي ا ذفتذاساؤللاذااللافل ذاسا   هذاس ا الاذال ذال   ا ه ذي  الاذ

ذ:فلا ذللتذاس  ال وذاسل يااذ تاللوذ

اسا  فدداذاف ا لدداذ فل هدد ذالدد ذافيدد ا ذاف ا يذسدد نذاساادد فل ذ"ي  دد ا ذذالــد محمــد برايبــةخ  الدداذذ-
 أددد ذف  لدددوذاس  الددداذالددد ذذا"ألدددل ذاس  ددد باف ا لدددل ذفدددتذاساددد ي وذاسالددد هااذاس  اددداذاأل   لددداذفدددتذو
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 هددد فوذوسددد ذاست ددد هذالددد ذيددداذاددد ذالدددت نذذكاأل   ذ  ددد ب ي وذاسالددد هااذاس  اددداذفدددتذوألدددل ذاساددد
 ا لاذ افي ا ذاف ا يذسلاا فل ذفتذهلدذاساد ي وكذ ت للداذاس الأداذيدل ذاسا  فداذاف ا لداذاسا  فاذاف
كذلدد ذاست دد هذالدد ذ افيدد ا ذاف ا يذذ(ذاسددلي ءكذالددت نذاسا  فدداكذاف  ا كذاساددل ذاست ظلالدداذ)ذياي   هدد 

  ذفلد ذسلا  فداذ ت  دلوذاس  الداذوسد ذف ذه دذاس الأاذيل ذياذا ذافي ا ذاف ا يذ اسا  فاذاف ا لداك
ذذ.ذذ الت نذاسا  فاذاسلي ءكاف ا لاذال ذافي ا ذاف ا يكذ ل ذلتال ذافي ا ذاف ا يذيياذا ذ

ــثم علــى  الدداذذ- ألدد سذفلدد ذو  ا ذو ا وذاسا  فدداذفددتذت ظل هدد ذسدد نذاسا ظادد وذ"ذي  دد ا ذذحجــازيذهي
 ذولاذي  دددوذاسا ظاددد وذاأل   لددداكذ  الددداذت للللددداذاا   ددداذيدددل ذاسااددد ال ذاس ددد  ذ اسخددد صكذسا  فددداذاددد

(ذ00)اؤللداذف   لداكذا هد ذ(ذ30) أ ذف  لوذاس  الداذفدتذ.ذاأل   لاذت ظهذو ا وذاسا  فاذفتذفاا سه 
:ذاد ذاساادد  ذاسخد صكذ ت  ددلوذاس  الداذوسدد ذا ا اداذادد ذاس تد ئجكذفهادد (ذ01)اد ذاسااد  ذاس دد  كذ 

ياختلدددهذفي   هددد كذ ف ذهدددلدذف ذاساؤللددد وذاأل   لددداذاس  اددداذ اسخ  ددداذتددد   ذاددد ذهدددتذو ا وذاسا  فددداذ ذ
اساؤلل وذتاد  سذااللد وذو ا وذاسا  فداذاد ذ لد ذاست سلد ذ استاد   ذ اسدت ل كذ  تل داذسدلس ذت  دلوذ

ذذ.ذذاس  الاذوس ذف ذاساؤلل وذاأل   لاذاس  ااذ اسخ  اذت ظهذو ا وذاسا  فاذفتذفاا سه 

ــى  الدداذذ- ــد بــن يحي لاددتذفددتذادد ي وذ ذاست ظفلدد ذو ا وذاسا  فدداذالدد ذافيدد ا"ذي  دد ا ذذســعاد محم
ا ادددداذ ا  ا يكذ(ذ332) أددد ذف  لددددوذاس  الددداذالددد ذادددد ي وذاسيلددديالوذاأل   لددداذذا"اسيلددديالوذاأل   لدددا

ف ذاد ي وذاسيلديالوذاأل   لداذتاد  سذيداذف ادااذ:ذ ت  لوذاس  الاذوس ذا ا ااذا ذاس ت ئجكذفها 
فلضدد ذاسا  فدداذاتدد ف وذفددتذو ا وذاسا  فدداذي   دداذات لددااكذ ف ذفيل هدد ذاا  لدداذهدد ذتايلددقذاسا  فدداكذ ذ

 الدعذاسالدت ل وذي   دداذات لدااذ فألهدد ذالد ذالدت نذاس ا اددااذياد ذيل ددوذاس  الداذف ذف اددااذو ا وذ
ذ.اسا  فاذتؤل ذال ذافي ا ذاست ظلات

استاد   ذفدتذاسا  فداذ فل هد ذالد ذت الدقذاسالدزوذ"ذي  د ا ذذإيمان عبـد الكـريم عبـد اال بـالل  الداذذ-
 أددددد ذف  لدددددوذاس  الددددداذالددددد ذا ا اددددداذذا(ذف  ا دددددجذ)الت ددددد الوذاأل   لددددداذاددددداذااست  فلدددددلاذفدددددتذا ا ذ
:ذو ا يكذ ت  ددلوذاس  الدداذوسدد ذا ا ادداذادد ذاس تدد ئجكذفهادد (ذ311(ذ)ذف  ا ددجذ)االت دد الوذاأل   لدداذ

  دد  ذفلدد ذسلتادد   ذاسا  فددتذفددتذا ا ادداذاالت دد الوذاأل   لدداذالدد ذت الددقذاسالددزوذاست  فلددلاكذ لدد ذ
ذ.ل ذال ذت القذهلدذاسالزوي  ذس    ذاسلا فاذفيي ذف
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فلد ذتيد ل ذف لدقذاس اداذالد ذااللد وذو اد ءذاسا  فداذ"ذي  د ا ذذأسماء رشاد نايف الصـالح  الاذذ-
 أ ذف  لوذاس  الاذال ذاسا ي وذذا" سلاذاستي  س  ل ذفتذاأل    ال ذافي ا ذ است ل ذفتذاسا ي وذا

ف ذتيدد ل ذف لددقذ:ذاذادد ذاس تدد ئجكذفهادد ا سلدداذاستي  س  لدد ذفددتذاأل   كذ ت  ددلوذاس  الدداذوسدد ذا ا ادد
ذ.اس ااذلؤل ذال ذو ا ءذاسا  فاذ ال ذافي ا ذ است ل ذفتذاسا ي وذا سلاذاستي  س  ل ذفتذاأل   

 :هيكل الدراسة -11

ذف ي ددداوسددد ذذهدددلدذاس  الددداأددد  ذاسي  ددد ذيتالدددل ذكذاس  الددداالددد ذاددد  ذافادددي سلاذ فهددد اهذذي ددد ء
كذاددد قذاسي  ددد ذفددتذاساا اددداذسااددديلاذاس  الددداذ فلدددئلته كذوضددد فاذوسددد ذاا اددداذ خ تادداكذ لددد ذتف دد ا

 فهالددداذهدددلدذاس  الددداذ فهددد افه كذ اس  ضدددل وذاستدددتذ ضددد وذسهددد كذوضددد فاذوسددد ذايددد  اوذاختلددد  ذهدددلدذ
اس  الاكذ اساد هجذاساتيدعكذ اس د   كذ ا دال  وذاس  الداذ اختلدهذاس  الد وذاسلد يااذاسات لاداذيد  سذ

اس ظ لددداذسخ تاددداذفتاددد قذفلهددد ذاسي  ددد ذوسددد ذفهددد ذاس تددد ئجذا ضددد  ذاس  الددداذ يدددلاذهليددداذاس  الدددااذفاددد ذا
ذذ. آف قذاس  الاذكذوض فاذوس ذتا ل ذي ضذاالأت ا  وا ذهلدذاس  الاذت  اذوسله  اسال ا لاذاستتذ

دارتهـا للمعرفـة اإلطار المفـاهيمي والمنطلقـات النظريـة: األولالفصل   لد ذأد  ذاسي  د ذيتالدل ذ، وا 
تادد قذفلددهذوسدد ذا هدد  ذ ذادد خاذتاهلدد يذوسدد ذاسا  فدداكذ:ذ دد  اذاأل اهددلاذاس  دداذوسدد ذلاللدداذاي  دد كذت

ا    ذاسا  فاذ اس  اااذاسا  فاكذ فهالته كذ خ  ئ ه كذ اختلهذ ظ ل ته كذ ف  ااه كذوض فاذوس ذ
تاددد قذفلدددهذوسددد ذاسا  فددداكذ لدد ذذاذفاددد ذاساي دد ذاسلددد  تذفت ددد  اذافادد  ذاسا ددد هلاتذف ا واساددؤل وذفلهددد 

 فهالتهددد ذ فهددد افه كذ اسي لددداذاست تلددداذسهددد كذوضددد فاذوسددد ذااللددد وذ اددد اخاذو ا وذا هددد  ذو ا وذاسا  فددداكذ
اساد   ذذفلدهذوسد ذتاد ق ذكذ اسا  فااذفتذ ل ذت   اذاساي  ذاسل س ذاسا  فاذي اتي  ه ذاد   اذولدت اتل ل

اسا  فددددتكذ األهالدددداذافلددددت اتل لاذسلا  فدددداكذ اسي دددد ذافلددددت اتل تذسدددد فسذاسادددد اذاسا  فددددتكذ اساا  يدددداذ
ذ.ذت اتل لاذف ا وذاسا  فاكذوض فاذوس ذولت اتل ل وذو ا وذاسا  فاافل

 لد ذأد  ذاسي  د ذ، مفهومه، إدارتـه وأسـاليب تنميتـه: في المؤسسةبعنوان اإلبداع : الثانيالفصل 
ا خاذوس ذافي ا كذتا قذفلهذوس ذا هد  ذ:ذيتالل ذهلاذاس  اذوس ذلاللاذاي   ذيلس كذت   اذاأل ا

سددددد ذ ظ لددددد وذافيددددد ا كذوضددددد فاذوسددددد ذا   ددددد ذ ا ا ددددداذافيددددد ا كذ ف  اادددددهذافيددددد ا ذ خ  ئ دددددهكذ  ا 
اذفا ذاساي  ذاسل  تذفت   اذفل سلبذت الاذافي ا ذ اه  اوذاست يل ذافي ااتكذ تاد قذفلدهذ الت ل ته

وسد ذيدداذادد ذافيد ا ذاس دد  يذ افيدد ا ذاس ادد اتكذ فلد سلبذت الدداذ  ادد ذافيد ا كذوضدد فاذوسدد ذاست يلدد ذ
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ئ ددهكذ اه  اتددهكذ يددلاذت زلددزذافيدد ا ذ است يلدد ذافيدد ااتاذفددتذ ددل ذت دد  اذاساي دد ذافيدد ااتذ خ  
اسل سدد ذو ا وذافيدد ا كذ تادد قذفلددهذوسدد ذتدد فل ذاسا دد خذافيدد ااتكذ تيدد ل ذف لددقذاادداذايدد  كذ ت الدداذ

ذ.ذاسلل  ذافي ااتكذوض فاذوس ذاس  اااذاساؤل وذفتذافي ا 

ــوان إنشــاءجــاء : الثالــثالفصــل  ــادة القــدرة علــى اإلبــداعالمعــارف  بعن  لدد ذأدد  ذ،  الجماعيــة لزي
ت سلدد ذاسا  فدداذالدد ذاسالددت نذاس دد  يكذ:ذاسي  دد ذيتالددل ذهددلاذاس  دداذوسدد ذلاللدداذاي  دد كذت دد  اذاأل ا

 ل ذتاد قذفلدهذوسد ذاسا  فداذاس   لداكذ    وذ لد وذاسا  فداكذ يدلاذ اد لجذو اد ءذاسا  فداكذوضد فاذوسد ذ
فدتذكذ تاد قذفلدهذوسد ذت  لدهذاستاد   ذفتذاسا  فافت   اذاستا   ذاذفا ذاساي  ذاسل  تذاست ل ذاس   ي

اذفتذ ل ذت   اذاساي  ذاسل سد ذو اد ءذفتذاسا  فاكذ ا أهكذ ا    دكذ ف لقذاااذاستا   ذاسا  فا
اسا ددد  هذاس ا الددداكذ تاددد قذفلدددهذوسددد ذاسا  فددداذاس ا الددداكذ است  اددداذيدددل ذاسا  فددداذاس   لددداذ اسا  فددداذ

ي ا ذاسا  فا"ذBa"ا ه  ذي فاكذوض فاذوس ذا  ا ءذاسا  ذ ذاس ا الاكذ ذ.ذ ا 

 داذوسد ذلاللداذاي  د كذ لد ذأد  ذاسي  د ذيتالدل ذهدلاذاس ، تضمن الدراسة الميدانيـة: الرابعالفصل 
فادد ذاساي دد ذاسلدد  تذفت دد  اذادد ضذ ت للدداذيل  دد وذاس  الدداذافادد  ذاسا ه ددتذسل  الدداكذذت دد  اذاأل ا

ذ.ذسل س ذ ت ئجذاس  الا ا  أااذ ت ئ ه كذفتذ ل ذت   اذاساي  ذا

ذ

ذ
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ذ

ذ

ذ
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ذ:تمهيد
 ظددد اذ لسددد ذا  لدددل كذاهتاددد  ذاس  لددد ذاددد ذاسيددد  لل ذ اسا يددد ل ذ اساذالدددتال ذا ضددد  ذاسا  فدددا

اي  لداذذهلدذاألخلد وألهالته ذفتذت القذاس    ذسلاؤلل وكذ الذتهاهد ذاسا  فداذي د ذلاتهد كذيداذأد  وذ ا 
تايلددقذاسا  فدداذ  لدداذذ ل دد .ذت ظل هدد ذست الددقذف اءذ لدد ذ اتالددزكذ أدد  وذت  للهدد ذوسدد ذف دداذف ذ  يددا

 اسااد  ياذفلهد ذالذت د ذي فلداكذذزل هد  تخكذف س   اذالله ذت  تذالتلا  ذاسا  فاذ استتسا  فاذاذو ا و
اسا  فاذذو ا وفتذي ااجذذاؤللا ذ    ذفيذفاست  للكذ ذذوس ذا ضعاساه ذه ذت  لاذهلدذاسا  فاذأل ذ

ذ.ات ف ذس له ه ذس له ذلت أهذال ذ   ذاسا  فاذاسا  لوذأل ل ذسا ذ
فدد ا ذف  يددوذاساؤللدد وذف ذاسا  فدداذتدد  ذ خددالكذف ددي وذتي دد ذا هدد كذلدد اءذا دد ذاأل سادد ذ

 ا ذلاتلي  هذا ذا   هذ اه  اوذ أ  اوذ خي اوذل يااكذف ذفتذ ل ئقذاساؤللداذ لا فتهد كذذكف  له 
كذ اسلدل  ذ يد اءاوذاالختد ا اذ ف اد اذاس اداذك اسلد الوذك اس اد زذك اسا ااد ذكاسا ي ذا ه ذي أل ظادا

ذ.ه  ه  ذتظه ذض   وذ ضعذافا  ذاسا  هلاتذ اسا الا وذاس ظ لاذسلا  فاذ ا  ا ت
ذ:أ  ذاسي   ذيتالل ذاس  اذاأل اذوس ذلاللاذاي   ذ ئلللا

كذ ل ذتا قذفلهذوس ذا ه  ذاسيل   وذ اسا ل ا وذا خاذتاهل يذوس ذاسا  فاي   ا ذذ:المبحث األول
 اسا  فاذ اس يااكذوض فاذوس ذفهالاذ خ  ئصذاسا  فاذ  ظ ل ته ذ ف  ااهد كذ يدلاذا د   ذاسا  فداذ

ذ. اس  اااذاساؤل وذفله 
ــاني تادد قذفلددهذاسي  دد ذوسدد ذافادد  ذاسا دد هلاتذف ا وذاسا  فدداكذ اددااذا هدد  ذ فهالدداذذ:المبحــث الث

ذ.ذ فه اهذو ا وذاسا  فاكذ اسي لاذاست تلاذسه كذ االل ته ذ ا اخله 
كذ لدد ذلت دد  اذلا  فدداذيادد   ذولددت اتل ت دد  اذاسي  دد ذفددتذهددلاذاساي دد ذاستادد قذسذ:المبحــث الثالــث

  كذ األهالدداذافلددت اتل لاذسلا  فدداكذ اسي دد ذافلددت اتل تذسدد فسذاسادد اذاسا  فددتكذاسا  فدداذي اتي  هدد ذادد ذ
ذ. اساا  ياذافلت اتل لاذف ا وذاسا  فاكذوض فاذوس ذولت اتل ل وذو ا وذاسا  فا

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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 مدخل تمهيدي إلى المعرفة: المبحث األول
ذك سا ل ادد وفذك  دد و سيلألل لددلاذضددا ذلللددلاذاتي الدداذتيدد فذيتاددياذاسا  فدداذف دد ذاس    دد ذا

كذ1004ذكفي فدد  وذ]ذهتذ  ه ذاس ياداذ افيد ا ذاس   ساذ اسلللااذ اسي فلاذاسا  فا ذذا س ياافذك سا  فاف
كذ ي ستدد ستذالذيدد ذفددتذاسي الدداذادد ذاست دد هذالدد ذتادد  ذاسا  فدداذ استددتذتتالدداذي ي الدداذتتيدد  ذ[ذ05:ص
ذ.اسيل   وكذ اسا ل ا وكذ اسا  فاكذ اس ياا:ذا 
          :، والحكمةالمعرفةلبيانات، والمعلومات، و مفهوم ا -0

ي س   ذا ذفهالاذاسا  فاذوالذف هذسلسذه   ذت  ل  ذ ألا ذات ا ذاللهذسا ذل  لهذا ه  ذاسا  فاذ
 تددد ذيدددل ذاساتخ  دددل كذ لددد ذلخلددداذاسيللددد ذيدددل ذاسيل  ددد وذ اسا ل اددد وذ اسا  فددداذ اس ياددداكذ  ددد ذ

ذ:ليذلتيل ذفلا ذللتاالختالهذاس اض ذيل ذهلدذاسا  هل كذ اس

 : البيانات -0-0
ا ظاداكذ  اد ئقذا د  وذ  لد ذذك[ذYves Prax, 1997, P:103ذ]ذا ذا ا ذخ  اي  وذذاسيل   و

ذا  س تهد ا   ذوالذي  ذذسه ذف ذ   هذسلسذكيلا وذف ال ذاياذف أ  ذذالتالاذا ذي ضه ذاسي ض
ادد ذاس ادد ئقذاسا ضدد ااذ لدد ذتذا ا ادداذهددكذ ذ[ذ06:كذص1001اسخالددبكذزلغدد  ك]ذ االلددت   وذا هدد ذ

اذ تال ذاسيل  د وذ[ذ64:كذص1001ذكاس   تذ]ذلت ذوي ازه ذ تا لاه ذ   ذف ي  ذف سلاذاليااذات ايااكاس
ذذذ استدددتذللدددهاذا  س تهددد ذ تخزل هددد ذفدددتذف هدددزوذافادددال ذذكوسددد ذاأل ددد ا ذ األ ادددااذاف لددد  لاذاسل الدددا

ا د ا ذلدت ذت د ل ه ذ ت لللهد ذذا ل اد وذ ت دي ذاسيل  د واذ[ذRivard & Roy, 2001, P:12ذ]ذانسدت
 ذذ[.ذ15:كذص1005ذكاس ال يذ آخ   ذ]ذ  ض ه ذفتذوا  ذ اض 

 : المعلومات -0-0
ت هذا أ  ذا ل  ذف ذظ ف ذا ل  كذف ذتاخصذذكا ذ ا ئقذا ظااذ ا لااذت ي ذاسا ل ا و

كذ[ذ41:كذص1001اللدد  كذ]اه ذست ددي ذلاوذألادداذسالددتخ ذا  س تهدد ذوتاددذادد كته لدد اذادد ذف ذف  دداذ
ذذذذذذ هددددتذاسا الدددد وذاساادددديلاذ اسا ييدددداكذ اسلدددد ي اذيا لادددداذادددد كذ  لدددد ذاسادددد   وذالدددد ذت سلدددد ذا ل ادددد وذ

اذ ت د هذاسا ل ادداذيددلس ذيا هد ذيدداذ دد  ذ  لد كذف ذالددت ال ذ دد تجذ[ذ24:كذص1000ذكفدد  ايذ]  لد وذ
اسا ل لداذاد ذذالداذاس اد ئقذ ان اءتف هد ذاذيا ذ[ Bruneau & Pujos, 1992, P:25ذ]ا ذاساال ظاذ
 [.ذ22:كذص1000ذكاسيي يذ]ذ للاذكذالا ااذف    ذاا  ءو

ذ
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ذت  لاذاسيل   وذوس ذا ل ا وذل ذوس ذا  فا(:ذ02)اساياذ أ 
ذ

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

 
Source: Lucie Rivard, Marie-Ghristine Roy, Gestion stratégique des connaissances, Les 

presses de l’université LAVAL, Canada,P13, 2005   

 : المعرفة -0-0
اسا  دددد ذاسلغدددد يذسلا  فدددداذهدددد ذاف  ا ذاس زئددددتذف ذاسيلددددلاكذ سهدددد ذلاللدددداذفلددددسكذادددد ذ لدددد ذ

اذ اد ذ لد ذاسا لاداذا   هد ذا  فداذاس د  ذاسالد  ذيادتءذادد اذ"ل د ه"اسا دال ذفهدتذاادتااذاد ذف داذ
(ذفدداذاسايتلددياذاسا  ذ)ذ ل سلدد ذادد ذ لدد ذاسالددت نذاسددليذلالدد ذوسدد ذالددت لل ذفدد الل كذا  فدداذاألاددل ءذ

ذ.ذ[ذ21:كذص1001كاسزل  اوذ] ا  فاذاس ا ئق
   وذت  ل ددد وذو  ائلددداذات ددد  وذسلا  فددداكذ لسددد ذ تل ددداذاخدددتالهذاست  هددد وذاس ي لددداذسليتددد بذ
 اسيدددد  لل كذ تادددد لزذاسادددد اخاذاس ي لدددداذاسا تادددد وذفددددتذ  الددددته كذف لددددبذاس ا لدددداذاألا ليلدددداذسلتدددد  لبذ

كذ ااتيد وذيا هد ذ[ذ01:كذص1005كاسييللدت]ذ ا  فاذسا لاذ استا ل كذفل ذاسا  فاذهتذا  فاذاسيلهذ
اذ[ذYves Prax, 1997, P:103ذ]االيتلدد بذ اال تادد ا:ذ ظدد  ذ ادداذل تيددزذالدد ذ ادد ال ذفل لددلل 

 اساه  اوكذ اسا  اوذاسات ايااذس نذاساؤللاكذ تاااذاسا  فداذاسضدا لاذذ اسا  فاذازلجذا ذاسخي اوك
ذ.ذ[ذ16:كذص1006ك ذاسلت  ذ آخ   اس لتذاي]ذ اس اض اكذ ا  فاذاسيلهذ

ف هد ذاد ذكذ ذاس ياداذاسياد لااذاد ذاست د  بذ اسادل ذ اسخيد اوذ ذ  للاذاسخللذال ذف ه ذ ا فو
كذ1001ذكاالدد ا ذ]األفدد ا ذذفلهدد  اساؤللدداذف ذفددتذذفددتاي لدد وذذ هددتفهدد ذاسادد ا  ذاس ل لدداذسلاؤللدد وذ

اهد كذ ا  س تهد كذس اداذاس هد كذاذ فتذت  لهذآخ ذسلا  فاذهتذايد  وذاد ذا ل اد وذتد ذت ظل[ذ41:ص
 اسخي وكذ است ل ذاسات اي كذا ذف اذالتخ ااه ذفتذ اذاايلاذا ل دااذ فدتذت  لدهذآخد ذا فدوذيا هد ذ

 البيـانــاتذاسيلد  د وذاسيل   وذاسيل   و

ذاسا ل ا وذاسا ل ا و
 المعلومات

 المعرفــة

 اس  الا

 اسيالا

 اسخي و ا  فاذا  لا اس هدا

 الت نذاسا  فا
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االلدددتخ ا ذاسي اددداذسليل  ددد وذ اسا ل اددد وذادددعذواي  لددداذاسازا  ددداذادددعذاساهددد  اوذ األفيددد  كذ اس ددد سكذ
 .ذ[ذ10:كذص1001كاسالي  ي]ذ اس  افعذاسي ا اذفتذاس   ذ

ا ذللتخ  ذا ال ذاسا  فاذس ياذاسا  فاذي اللداذاسدت ل ذ اخداذاساؤللداكذ لسد ذيدا ذليد  ذي
اس   ذفتذ  ساذا ذاسا  فاذاسالتا وكذ ال ذ  الاذي س ا ئقكذ اساد قكذ األلد سلبكذ اسايد  لذاسا تياداذ

الد ذياتءذا كذا ذخالاذاسخي وذف ذاس  الاذف ذيللها اذ للتخ  ذاسا ال ذفلض ذسلادل ذوسد ذاساد  وذ
اس  دداذادد ذخددالاذفهدد كذ ا   ا ذاس ادد ئقكذ اسادد قكذ األلدد سلبكذ اسايدد  لذاس اللدداذاستددتذلايدد ذتايلاهدد ذ

ذ.سلال  ذي ااذا 
ايد  وذذ هدتذاسا اا ذ اف د اءاوكاسا  هل ذ األفي  ذ ذا ذ ذاسا  فاذهتذازلجذيالاي ذاسا اذ ذ

اسدي ضاذف سا  فداذذعذي ضده  داذي ست  يداذ اس اد ئقذ األ يد  ذ اسادل ذاستدتذت اداذادزذا ذا ل ا وذاات
اسا  فدداذادد ذاللادد ذتتاددياذاسا ل ادد وذادد ذاسيل  دد وذتتاددياذلاتددهكذفس أددوذايل   دداذ  ددل   وذفددتذذولا

 لتالداذذاذ ا   د ذفخد نا سخي اوذ ت د  بذاسدت ل ذ اساهد  اوذاس  الداذاسايتلدياسا ل ا وذاسااتز اذي
تذأدد  وذالدد ذاسددت ل ذ أدد  وذالدد ذاسا  فدداذهددذاس دد قذاألل لددتذيددل ذاسا ل ادد وذ اسا  فدداكذفددتذيدد  ذف 

كذوضددد فاذوسددد ذف ذ  سيلددداذاسا ددد  هذهدددتذ اددد ئقذالدددت ت  لهذا اددداذ[ذ21:كذص1000ذكفددد  ايذ]اف  ا ذ
ذك اد ئقذا ظاداذ ا لداات ي ذا ذذ  ل ذا   وذالذي ساي  ذ الذي سزا  كذفتذ ل ذ   ذف ذاسا ل ا و

ذ.ت هذا أ  ذا ل  ذف ذظ ف ذا ل  
 : الحكمة -0-0

ادددددددد ذتاتضددددددددلهذايل دددددددداذذذذذذذذذذذذذس يادددددددداذيا هدددددددد ذاس ظدددددددد ذفددددددددتذاألاددددددددل ءذي لددددددددبذ دددددددد  ذايدددددددد ذ ادددددددد ذا
اذ ت لدددد ذاس يادددداذاسددددلي ءذاسددددليذل  ددددتذأدددد  وذاس دددد  ذالدددد ذاست يلدددد ذ[ذ61:كذص1001ك هيدددداذ]ذاسي هدددد  

اسا ااتكذ است ل كذ اس هد كذ اساد  وذالد ذااليتيد  ذ ايتلد بذاسا  فداكذ هدتذتلد ا ذالد ذفهد ذاس د ل ذ
سزائدهكذ تادااذاساد  وذالد ذأيد اذاست  هد وذاس  لد وكذيدلس ذهدتذالدتخ ا ذا ذاسخاداكذ اس الادتذاد ذا

اسا  فدداذاسا يدد ذا هدد ذفددتذايدد  لذسل  دد اذوسدد ذأدد ا اوذ يلاددااذ تالدداذاس يادداذل  وذاسهدد  ذاسا  فددتذ
ذذذذذذذذذذذذذذذيا ا هددددددددداذفااددددددددد ذاس اللددددددددد وذاستدددددددددتذلا  لددددددددده ذاس اددددددددداذاسياددددددددد يذستاالددددددددد ذاسا  فددددددددداذوسددددددددد ذ ياددددددددداذ

كذيادد ذف ذاس يادداذ ائادداذاالستددزا ذيدد سال ذاألخالألدداذاس للدد ذسإل لدد  لاذ[ذ61:صكذ1001اللدد  كذ]ا دد  وذ
ذ.الاذاس  لاذ اس  اساذ اسي اااذاف ل  لا

و ذاس ا لجذاسه اتذسلا  فاذليد فذي سيل  د وذاس  اد وذ  لد ذاسا لد وكذلد ذاسا ل اد وذاستدتذت دتجذ
اسل سد ذي تل داذستاد ل ذاسا ل اد وذا ذاسيل   وذاسا لد وذي د ذا  س تهد كذ تداتتذاسا  فداذفدتذاسالدت نذ
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ذذذذذخددددالاذفتدددد وذزا لدددداذا ل دددداذ فهاهدددد ذادددد ذخددددالاذالددددت ا سه كذ لايدددد ذف ذت تادددداذاسا  فدددداذ تت دددد اذوسدددد ذ
ستيدد  ذفددتذأادداذاسهدد  ذ ت يدد ذادد ذتي ادداذاسا دد  هذفددتذذ[ذGilles Balmisse, 2005, P:12ذ] يادداذ

ذ.اتي  ا ظ ااذ ا  وذتاخلذاس  ا بذاال تا الاذ األخالألاذي ل ذاال
ذتا  ذاسا  فا:ذذ(01)اساياذ أ 

ذ
ذا ذوا ا ذاسي   :ذاسا   

  فددقذاس ادد لجذاسه اددتكذتت لدد ذاسا  فدداذيالددت ل وذ ضددجذاختل دداكذا  فدداذف سلدداذتتالدداذفددتذ
اسيل   وكذل ذا  فاذا ظاداذتاللهد ذاسا ل اد وكذلد ذا  فداذا ااداذت لد ه ذاسا  فداكذ فخلد اذ  داذوسد ذ

ذ.ذاس ياااسا  فاذاساتي الاذاتاللاذفتذ
استددتذتدد ذا ضدده ذفاددالدذتيددل ذ  سدداذادد  ذت  لدد ذسا دد س ذا هدد  ذاسا  فدداذياددياذذ و ل ددو ذاست 

يدد ا ذفددتذاس ادداذاسيادد يكذاساددتءذ اساؤللددلاكذاس   لدداذ ذاسخيدد اوذ اس ألددقكذفت ا  ددوذادد يل ذاف  ا كذ
ط مـــن خلـــيالمعرفـــة علـــى أنهـــا ات اياددداذسددد نذاألفددد ا كذ اللدددهذلايددد ذت  لدددهذاساددد  اوذ اسذكاهددد  او اس

 .التجارب والخبرات والمهارات والقدرات المتراكمة لدى األفراد والمؤسسات
 :المعرفة وخصائص أهمية -0
 :أهمية المعرفة -0-0

 استدتذاد ذيل هد ذ ضد  ذال ذاس  ل ذا ذاسازالد كذاساؤلل وذاستتذت تا ذال ذاسا  فاذذت ت ي
 ت القذاست  ااذاعذاسيلئاكذ ت ال ذا يزه ذذكاسا ا اوذافلت اتل لاذاسا  لياذاس ؤلاذاسالتايللاكذ اتخ ل

ذ اسددليذل دد هذي الأت دد  ذاي ددتذالدد ذاسا دد  هكذوضدد فاذوسدد ذت دد اذاساؤللدداذوسدد ذاأت دد  ذاست  فلددت
ذ.اسا  فت

األخلد وكذ استدتذاد ذيل هد ذاس  ساداكذ استغلد ذ اعذاست  ل وذاستتذت ا هذاساؤللد وذفدتذان  داذ
ذكاذاددد ذاسا تا ددد وذاس ددد  الاذوسددد ذا تا ددد وذاسا  فددداكذ است ددد ذاستي  سددد  تكذ زلددد  وذ ددد وذاسا  فلدددا
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ف ي ذاالاتا  ذال ذاسا  فاذفا اذض   ل ذسلتيلهذاعذهلدذاستغل اواذ لاي ذت ضل ذفهالداذاسا  فداذ
ذ:فتذاس ا اذاست سلا

 تلددد ه ذاسا  فددداذفدددتذا   ددداذاساؤللددد وذ لسددد ذيددد ف ه ذالاتاددد  ذفادددي اذسلت لدددلقذ است دددال ذ
  اسهليلاذلاوذا   اذييل وا

 ذاسا  فاذاسا  اذسلاؤللاذسلت يلزذال ذاألأل  ذاأليل ذوي اا كذا ذخالاذت  لزذفف ا ه ذتتل 
   ا ا ته ذال ذافي ا ذاسالتا ا

 تل ا ذاسا  فاذفتذت  اذاساؤلل وذوس ذاؤلل وذاسا  فاكذاألا ذاسليذللا ذسه ذيد ستيلهذ
 اعذاستغل اوذاساتل  ااذسليلئاذ ت ال اته ذاساتزال وا

 لدد سذف ادد ءذاسالددزوذاست  فلددلاذ ا  ااتهدد كذيادد ذت دد ذاسا  فدداذاسيادد لاذاسا دد  ذاسا  فدداذهددتذاأل
 ا[ذ21:كذص1005كاسييللت]ذاألل لتذسلالااذ

 تزلد ذاسا  فداذ ي د اذالدتا وذفدتذي فداذااللددتلا  اوذاسا تياداذيهد كذ استدتذلد   ذا هد ذتيدد ل ذ
ا ا ذاس  الل ذفتذا  الوذاسا  فاا   فسذاسا اذاسا  فتذ ا 

  لددداذاساؤللددداكذ لسددد ذاددد ذخدددالاذوت  ددداذاس   ددداذفاددد  ذاس ددد الل ذسل  ددد اذوسددد ذتزلددد ذاددد ذو ت 
 اسا  فاذاستتذتل ا ه ذال ذت  للذاساه  ذيي  ءوذفيل ا

 :         خصائص المعرفة -0-0
و ذاسا  فدداذ تدد جذاادداذو لدد  تذفيدد يكذلاتدد زذي سادد  وذالدد ذاست يلدد ذ استاادداكذ سهدد ذادد  ذادد ذ

ذ: لي ذا ه ذاألل للاخ  ئصذاس
 ي ل ذ   ذف ذاسا  فاذت تا ذييل وذال ذاسخي واذ:رفة مبنية على الخبرةالمع 

 ي لدد ذف ذو ا وذاسا  فدداذفددتذاساؤللدداذت تيددزذذ:نجــان نظــام إدارة المعرفــة متوقــف علــى التبــادل
كذ لا فددددددداذاست ددددددد   ذاستدددددددتذتلددددددد  ذذذذذذذذذذالددددددد ذتا لددددددد ذاسا ددددددد  هذيدددددددل ذاألفددددددد ا كذ تيددددددد  اذاسا ل اددددددد و

 ا[ذTiwana, 2001, P:48ذ]اساؤللاذ

 سلسذياذاسا  فاذاسا    وذفتذاساؤللاذهتذظ ه وذ ا ئلاكذ:ذالمعرفة متواجدة في عقول األفراد
استدتذتتالدزذ تد ا ذاسا  فداذاسضدا لاكذذاألفد ا كذفدتذفلهد  فدتذي دضذاأل لد  ذتيد  ذي ا داذذفهت



دارتها للمعرفة اإلطار المفاهيمي والمنطلقات النظرية                                                     األول الفصل   وا 

 1 

 اسا ه لدددداذفددددتذت  ددددلله ذ  ددددبذالددددتخ ا ذاسادددد قذاس لالدددداذذ سددددلس ي دددد  ياذاس  دددد اذاللهدددد كذ
 ه ا التغالس

 كذ لسد ذاد ذا لدقذااي دافيذف ذا تا اذاسا  فاذيل ذاألادخ صذااللداذ:ذقابلية المعرفة لالنتقال
 ا[ذ16:كذص1001اسالي  يك]ذذاسا   هذاست لل ذ استي ل ذ  ل ه ذا ذاأل  اوذاسالت الاذفتذ ااذ

 فيذف ذاسا  فدداذفددتذ  يدداذالددتا وكذتلدد ا ه ذالدد ذاست دد  كذ لسدد ذادد ذذ:قابليــة المعرفــة للتوليــد
اادد ذل  لهدد ذذكف ذي ددضذاساؤللدد وذسدد له ذخ دد ياذله لدداذ   دد خددالاذااللدد وذاسي دد ذاس لاددتاذ
فدتذاساؤللداذاسدلل ذلتات د  ذذاسايد ا   هدلاذاد ذلاللدهذاألفد ا ذذأ   وذال ذت سل ذاسا  فداذاس  لد وك

است للدداذ است يلددبذ استا ددلصذ الددتخالصذااللددت ي اذ االلددتا اءذ ذ أدد  وذالدد ذذكيخ دد ياذفي لددا
 ااس ت ئج

 ذاسا  فاذسللوذ  س اذسياذزا  ذفهدتذتتيد اذ تتغلد ذي لدتا ا كذيد  ذف : قابلية المعرفة للزوال
ف ذاسا  ددد  وذفدددتذااددد اذاددد ذلاتلي  هددد ذ سددد ذذكاسيتدددبذفدددتاسا ل اددد وذاسلددد ي اذ اس ايددد وذاسا  ددد  وذ

س   داذات  لداذذالتخ ااه ي ضذاسا   هذتتا   ذ لااذ   ذف ذ ذذيا ته كذأ ذتز ال لا ه ذسغل ه ذ
ي فض فاذوس ذلس ذأ ذتاتتذا  فاذ  ل وذ تال ذا  فداذذ استتذلاي ذ   ه ذي سالتاذ ليل كذاك  

 أ ئااذ ت اذا له ا

 فيذف ذاسا  فدداذلايددد ذف ذلاتليهدد ذفيذفددد  كذفهدددتذسللددوذ يددد اذالددد ذ: قابليـــة المعرفـــة لالمـــتالك
تلددد بذادددل ا ذاليف سا لاددداذاأليلددد ذذك   ذ ل هددد ي دددضذاألفددد ا كذف ذاات ددد وذالددد ذ هددداذا ل ددداذ

 خالذذت ف ذاخت ا كذ ا ذل ذلاي ذت  لاذاسا  فاذوس ذا قذالالاذف ذي اءاوذاسا  فاذهتذاست ل 
   ا[ذ15:كذص1020ذككذاس  ا ياسه ااتذ]ذ األف ا سلاؤلل وذ

 ف   ا ذلاتتذاخصذا ل ذيا  فاذا ذذك ا ه ف ساا  ياذفتذاسا  فاذلزل ه ذ الذلذ:التعزيز الذاتي
 ا ذه تل ذاسا  فتل ذا  فاذل سلااذت س كذأ ذتفخ نذ انخ ذيا  فا

 ذكفيذف ددهذل ددبذالدد ذاساؤللدداذاس  دد اذالدد ذاسا  فدداذاسا  لددياذفددتذاس أددوذاسا  لددب:ذاللحظيــة
ذتد ا  هد ذلاي   سد ذتلدتخ اه ذفدتذ أتهد كذفل دهذسدلسذيذاد كذ لوذاساؤللاذالد ذا  فداأل هذولاذ 

  ذتل ذاسا  فاذ   ذألااات ي ذذتل ذاسا  فاذفتذ أوذال قك
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  ا   ذل ائذاسل  وذ ل اقذاستالزكذا   ذلتل ذي د  ذاسا يللداذهتذاسا  فاذذي  ذف ذ:ة ال الندرةالوفر
ساللدددتهال كذسدددلاذفدددل ذاسددد ف وذو ددد نذاس ددد  وذاس  ه لددداذسلا  فددداكذي لددد ذف دددهذا ددد ذالدددتخ ا ذهدددلدذ

اددد  وذالدددتخ ااه ذاددد وذاددد اوذفدددل ذاس تل ددداذتيددد  ذ كذ1001كاسادددلاتذ]اس  ائددد ذذزلددد  وذفدددتاسا  فددداذ ا 
 ذ.[ذ16:ص

كذف هددد ذتتالدددبذت ددد االذا لدددل يل ذادددعذاس اأدددعكذ  الددد ذ ا   ايددد ذسل اأدددعذاددد ذ لددد ذاسا  فدددا ااددد ذلالدددزذ
اتغل اتهذ ا    دكذ يلس ذاسا نذاسا  زوذسلتاد ل ذ استغللد اذياد ذف ذاسا  فداذهدتذاد   ذو لد  تذل اد ذ

ا كذ هدددتذاذف سا  فددداذهدددتذ تل ددداذاست ا ددداذاس يددد يذيدددل ذاألفددد ذ[ذ11:كذص1001كاسزلددد  او]ذي لدددت ا سهذ
ذذذذذيال يدددداذا دددد تل ذتلددددا ذس دددد ذيدددد ست أعذسادددد ذلددددل   ذفددددتذاسالددددتاياكذ ت الددددقذاألهدددد اهذيالدددد  ذ فلددددهاذ

ذ[.ذ44:كذص1001كاسظ ه ]ذا لااذ

          :نظريات المعرفة -0
اسا  فاذ فقذ ظ ل وذاختل اذتي د ذالخدتالهذ ا سهد ذاس لالداذ   هد وذ ظد ذاسيد  لل ذذ  لوذ

لعذاا ذظه وذ ظ لت  كذ ظ لاذاسالي وذاستتذت ت ضذف ذاس ااذاسيا يذفتذا  سه كذف تذاسا  ذاست 
االدد ذوسدد ذاليدد وذاست يلدد ذ اس  دد ا ذ اف ا وكذ استددتذتيدد زذادد ذلادد  ذيددهذاس اددااذ اس ظ لدداذاسل  لدداذهددتذ
است ايالداكذاستدتذافت ضددوذف ذاف لد  ذا د ا ذلخلددقذليد  ذاالددهذ د  اذيلضد ءذتلدد اذفلهد ذاسخيدد اوذ

ذ.لوذاسا  فاذيلس ذ فقذ ظ لاذاست ل ذ  ظ لاذاستيلهذ  ظ لاذاس ا ا   ذذا ذا لقذاس  اسا
 :المواردنظرية  -0-0

تتا يددزذادد ا  ذاساؤللدداذ فددقذ ظ لدداذاسادد ا  كذ دد اذاسادد ا  ذاس اخللدداذاستددتذتلددا ذسلاؤللدداذ
يدد ست   ذيدد سالزوذاست  فلددلاكذ تتالدداذهددلدذاسادد ا  ذفددتذ الددعذاأل دد اكذ اسادد  اوكذ اس اللدد وذاست ظلالدداكذ

ساه  اوذ اسا   هذاس ا الداذاسات ا د وذي ساؤللداكذفاد ذتتاد يهذاساؤللد وذاد ذ لد ذيالداذ   الداذ ا
كذوالذف هد ذتختلددهذفددتذو تد جذاسا دد  هذ ت ظل هدد كذ...(ففدد ا كذآالوكذتي  س  لدد )ذاساد ا  ذاسات  دداذسد له ذ

اساددد ا  ذذ يددلاذتيددد ل ذاساهددد  اوذ الددتغالسه اذ هدددلدذاس ظ لددداذت تيدد ذاساؤللددداذالددد ذف هدد ذا ا اددداذاددد 
 ا  ااددداذذككذلاي هددد ذاددد ذو اددد ءي ساؤللددداي ضددده ذاتددد  ذس الدددعذاساؤللددد وكذ ي ضددده ذانخددد ذخددد صذ

 ادعذتاد  ذهدلدذاس ظ لداذف دي وذت يدزذالد ذذخد نا استالزذا ذاساؤللد وذاألذكاألفضللاذاست  فللا
ذ.ذاااسا ا  ذ ل ذاسالا لاذ خ  اذاسا   هكذ ظ اذسا  ته ذال ذويل بذاساؤللاذالزوذت  فللاذالت ا

ذ
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 :نظرية التعلم -0-0
ت تا ذهلدذاس ظ لاذال ذاست ل ذي سا   كذ اسليذتت  اداذيا  يدهذاسا  فداذاس  لد وذادعذاسا  فداذ
اساختز دداذفددتذاسددلاي وذت دد االذ ل  اليلدد كذل  دداذاسي دد ءذاسا  فددتذلتاددياذي دد  وذ  لدد وذفل دد  ذي ددضذ

ذ.اس ل اذسلاايالوذت فعذي سات ل ذسزل  وذا  فته
 :كيفنظرية الت -0-0

ت نذهلدذاس ظ لاذف ذاساؤلل وذت ظ ذلاتهد ذ ت د  اذاستيلدهذف  لد ذ  ا الد ذ ي لدتا ا ذادعذذ
اسظد  هذاساتغلد وكذ ت تدد ضذف هد ذتادد  ذيت د لاذا  فتهد ذيادد ذلدؤ يذوسدد ذاستغللد ذفدتذاسلددل  كذ اد ذلدد ذ

ذ.هتذ ظ ذ ائااذست سل ذاسا  فاذاستتذتل ا ه ذال ذف ذت ي ذاؤللاذاي اا
 :طنظرية النشا -0-0
ت تيد ذاد ذاس ظ لدد وذاس  للداذسلا  فدداكذ استدتذتالدداذوسد ذت  ددبذاس  داذيددل ذاست يلد ذ اس ادداكذذ

 اس   ذ اسا تاعكذ اهتاوذهلدذاس ظ لاذي يتا هذاس الأاذيل ذاس  اذاسا  يذ اس ااكذ ايتا هذاس  اياذ
ظ لدداذيددل ذاس يدد ذ اسلددل  اذ ادد  وذهددلدذاس ظ لدداذست ددي ذ ظ لدداذاساؤللدد وذ ف ظادداذاس ادد اكذ هددتذ 

تيتلدددتذفهالددداذييلددد وكذي  هددد ذت اددداذالددد ذالتياددد هذاس اددداذاسا  فدددتذ اسي ددد ءاوذاست ظلالددداذ اسدددت ل ذ
ذ.است ظلات

 فددتذهددلاذافادد  ذالددت   ذف دد  بذاسادد خاذاالأت دد  يذادد ذاستادد  اوذاس  للدداذاستددتذ دد وذذ
ي وذال ذ ظ لداذاسا  فداذاد ذخدالاذ  الداذاس الأداذيدل ذاسا  فداذ اس  د  ذ است د قذاالأت د  يكذ ف د

ذذ[.ذذ25:كذص1005كاسييللت]ذاسا  فاذاساتخ  اذض   وذال اذس    ذاساؤلل وذ

          :أنواع المعرفة -0
سادد ذأدد اوذف دد ا ذ ت دد ل  وذا لدد وذسلا  فدداكذ فددتذاا ادداذهددلدذاست دد ل  وذاست دد لهذاسددليذذ

 اسا  فداذذفتذاسلتل ل وكذ ل ذالدزذيدل ذاسا  فداذاسظد ه وذ(ذMichael Polanyi)ذأ اهذالا اذي ال تذ
فيلدددد ذاادددد ذ لددددتالعذف ذ خيدددد ذانخدددد ل ذاادددد ذ(ذاسا  فدددداذاسضددددا لا)ذاسضددددا لاكذ يددددل ذف ذادددد ذ   فدددده

كذ سيد ذهدلاذاست  لد ذس د اتذاسا  فداذسد ذل دظذ ل هد ذي الهتاد  كذوسد ذف ذفاد  دذ(اسا  فاذاسظ ه و)   فه
ا  فددداذوسددد ذاسلدددلا ذ ددد   ذاس(ذذTakeuchi)ذ ت يل ادددتذ(ذذNonaka)ذفدددتذاستلددد ل ل وذيددداذاددد ذ    يددد ذ

ذ.ذاسا  فاذاسظ ه وذ اسا  فاذاسضا لا:ذ  ال ذفل للل ذها 
 : ( الصريحة) الظاهرة المعرفة  -0-0
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استددددتذتيدددد  ذاخز دددداذفددددتذ لدددد ئاذا  لدددداذالدددداذذا  فدددداذاساؤللدددداذكلا دددد ذي سا  فدددداذاسظدددد ه و
 هد ذكذألاسا  فداذاسا ل دالا د ذيهد ذاأل الهكذ اف  اءاوكذ اساخاا وكذ اس ا لجكذ اسالدت  اواذياد ذ

ف ذذكا هدد ذلي دد يددل ذاألفدد ا كذ ا دد  هذالددت  اه كذ اتدد  ذاس  دد اذوسلهدد ذسيدداذادد ذذ  ائ دداادد ئ اذ
 هتذاسا  فاذاس لالاكذ اسال للاكذ اسا ازوكذكذ[ذ254:كذص1004كل ضلهذ]ذل  بذفتذاس   اذالله 
اسات الددداذ اسا يلددداذسل اددداذ است لدددل اذ تلدددا ذفلضددد ذاسا  فددداذذاسا يددد ذا هددد ذيالددد  اس ظ الددداكذ اس دددلياكذ ذ

 تت لدقذاسا  فداذاسظد ه وذييداذاد ذهد ذذ.[ذ11:كذص1001كاللد  ]ذفاي  لاذت اله ذوس ذخ  جذاساؤللاذ
 أاتذا ذيل   وذ ا ل اد وذ اضد اذ ا ه اداذ استدتذذلايد ذاست يلد ذا هد ذاد ذاد هذفيذفد  ذ اخداذ

 ,Rivard & Roy, 2001ذ]ذاساؤللاكذ لاي ذاس   اذالله ذ تخزل ه ذفتذال  وذ ل الوذاساؤللا

P:13الدت  اته كذ فلددسذذ الزا لداذاساؤللداذاسيد ااج ذذاف دد اءاولل لد وذ ذتادااذاختلدهذاسذ هدتكذ[ذ 
خز هدد ذفددتذذي لدد ذلايدد ذك ا دد لل ذاستادد ل ذ استاددغلاذ االت دد اذ اختلددهذاس اللدد وذاس ظل لدداذ  ل هدد 

  لددبذ  يدد وذي ستيد  اذ االلددتخ ا ذياختلددهذاس لدد ئاذذا هدد كذ لددت ذاست  ادداذاسيتدبذ اس لدد ئقذاساختل ددا
ذ. اتالي وذاسالتخ ال كذ لاي ذت للاه ذفتذفاي اذاختل ا

 : (الكامنة ) الضمنية المعرفة  -0-0
ذاخ لاهتذ ذاسلاتلاكذ اسا ي ذا ه ذي سا قذاس  الاذ اس  للاكذ ذهتذاسا  فاذ ل ذاس لالاكذ

ا ذ هداذتا ذف ذ اله ذ اساا  ياذفله كذت ذل  بذت الزه ذف ذواا ءه ذايالذ لال ذكخ  اذيياذف  
ذذذذذذالددددددد ذاسا تاددددددد اوذ اساا  ددددددد وذكذ اددددددد ذ هددددددداذفخددددددد نذالددددددد ذاس ددددددد سذ اسخيددددددد وذ اساهددددددد  وذ است يلددددددد 

اذ تلا ذاسا  فاذاسالت ااذي  ه ذت   ذفتذاااذاألف ا ذ[ذRivard & Roy, 2001, P:12ذ]اساخ لاذ
س  ل كذياذا  فاذخ لاذت تا ذال ذاسخي وذ ل  بذت  لله ذي ستي  ذذ هتذ ف قذاس ااذ اخاذاساؤللاا
اذ ت  هذاسا  فاذاسضا لاذيلس ذيا هد ذتلد ذاسا د هل ذ االت  هد وذ اس د  ذت تااذي ست  ااذاال تا ات

اسله لاذ ف ا اذاست يل ذاسات لااذي ألف ا كذوض فاذوس ذاسا  اوذاس لالاذ اس ي لاذال ذاستخلداذ است للداذ
ذ.ذذ اف  ا ذاسا   ظاذفتذلاي ته 

ا اوذ االت  ه وذ اسا  ي وذ اسال ذاسلاتلاذاس  ي اذا ذاست   بذ تالاذاسا  فاذاسضا لاذاسا ت
 [.205:كذص1020اسا سيتكذ]ي اخلهذخي اتهذاساخز اذ ت   يهذ ذذاساخ لاذسل   كذ استتذتالاذا  هلاه

ذ[ذGilles Balmisse, 2005, P:18ذ]:ذ تتالزذاسا  فاذاسضا لاذيي  ل 
 ه ذف لتكذاالتكذ تايلاتا:ذاسي  ذاستا ت  
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   ذ. ه ذا   يكذااتا  يكذ ا  هلات:ذاف  ايتذاسي

 لس ذيا ذلخ  ذفه اهذاساؤللاذذ ه   ذت  ل  ذآخ ذسلا  فاكذ ل ذ   وذوس ذلاللاذف  ا 
ذ:ذاست ا لاذهت

 ه ذاس  ذاأل   ذا ذاسا  فاذاسليذل بذف ذلي  ذات ف اذذ:(الضرورية )  المعرفة الجوهرية -0-0
ذلضدا ذسلاؤللداذاسياد ءذ اس اد ذفدتذاسا  فلداذا للداذاألاد كذس نذاساؤللااذهدلاذاس د  ذاد ذاسا  فداذال

 اددعذلسدد ذفددل ذهددلدذاسا  فدداذتالدداذاسا  فدداذاألل لددلاذسلاؤللدداكذ استددتذيا  يهدد ذتددتاي ذاساؤللدداذادد ذ
 ذ.ذا  فاذأ اا ذاس ااذفتذا  اذاساا  ذاسليذت ااذفله

 يللاذاسيا ءكذ تاي ه ذاد ذهتذاس   ذاسليذل  اذت  فللاذاساؤللاذتتاتعذيا: المتقدمةالمعرفة  -0-0
ايتل بذأد  اوذاسا  فلداكذ تلد  ذاساؤللداذاد ذخدالاذايتلد يه ذسلا  فداذاساتا اداذوسد ذت الدقذا يدزذ

ذ[220:كذص1001كاسظ ه ]ذت  فلتذاتا  ذاا   اذيي أتذاسا  فلل كذ  فعذ   وذاسا  فاذستتالزذا ه ذ
اد هذ است  لد كذهدلدذاسا  فداذتايد ذهتذاسا  فاذاستتذت  اذ تل اذااليت: اإلبداعيةالمعرفة  -0-0

هددلاذاس دد  ذادد ذاسا  فدداذ.ذاساؤللدداذادد ذألدد  وذاساادد  ذاسددليذت ادداذفلددهكذ استالددزذادد ذيدد أتذاسا  فلددل 
ذ.[ذ214:كذص1001ذكاس ل لاذ]ل تياذي في ا ذ االيتا هذا ذخالاذاسي  ذ استا ل ذ

اذاف  ائلددداذ ه دد  ذادد ذ دد هذاسا  فددداذفددتذ دد ذلاتهددد كذولذلتدد  جذهددلاذاست ددد لهذادد ذاسا  فدد
ذ[ذ40:كذص1001كاسالي  ي:ذ]ذ   الذوس ذا  فاذاأل  اضذيا ذللت

   معرفة الكيف( Know-How :) هتذاسا  فاذاف  ائلاذ اس لالاذاستتذتت لقذيا  فاذيل لاذ 
 .اااذاألال ءذف ذاسال  ذيه كذف ذتايلقذو  اءاوذا ل اذت  اذساتءذا 

   ـــة   ايلددداكذ اسخيددد وذاس  ت ددداذي يددد ذاستددد اي ذهدددتذاسا  فددداذاف (: Know-What )مـــاذا معرف
 .اسا  فتذ  اذا ض  ذا كذ هتذفال ذاساه  اوذاألل للا

   لمـــاذا معرفـــة( Know-Why :) هدددتذاسا  فددداذاسلدددييلاكذ تتضدددا ذفهاددد ذفاادددقذسل الأددد وذ
اسيل لدداذ اسلددييلاذايدد ذا دد الوذاسا  فدداكذ الددتخ ااه ذلتالددبذاسا ظدد  ذاس ظاددتذ ي دد ءذوادد  ذ

اتاددد  ذاللدددهذفدددتذاتخددد لذاساددد ا اوذ األ ادددااذفدددتذاسظددد  هذاسيلئلددداذاسا اددد وذسلا  فددداذلايددد ذاال
 .  ل ذاساؤي و
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   مـن معرفة( Know-Who :) تادل ذوسد ذا  فداذاألفد ا ذل يذاسا  فداذ اساد  اوكذ اساهد  اوذ
 . اسخي او

   ــة  تاددل ذوسدد ذاأللددي بذاستددتذتدد ا ذسلا  فدداذ اسي دد ذ (: Know Cause )األســباب معرف
 ذ .خل  اوذافلت اتل لاذ اا   اذاستيل اذي س  ئ ا ه كذ ت  لهذاس

ذذذذا الدددددقذاددددد ذاس اللددددداذاسا  فلددددداذسلالددددد ذاسا  فددددداذيدددددلس ذوسددددد ذلاللددددداذياددددد ذ  ددددد ذاسدددددي ضذانخددددد كذ
ذ:[ Bruneau & Pujos, 1992, P:26ذ]ذاي   و

 المعرفــة النظريــة ( Le savoir théoriqueذ:)استددتذالذتيدد  ذذاس  ادداكذهددتذا ا ادداذاسا دد  ه 
ذ.االلاذف ذتاغلللاذف ذاايااي سض   وذ

 المعرفة العملية (Le savoir faire ذ):الد ذذفهتذا ا ااذاسا   هذاسل يااذاستدتذلايد ذتايلاهد ذ
 .اسالت نذاستاغللتكذ لت ذت لاه ذا االأ ذا ذاست  لبذ استي ل ذاستايلالل 

 ــة الكينونــة يددل ذه لدداذاسايتلددياكذ استددتذتذهددتذاسا دد  هذاسلددل يلا ذ(:ذذLe savoir êtreذ) معرف
االلدداذفددتذاسادد  وذالدد ذاست دد هذاستددتذتلددا ذيت  لددلذ(ذيل لدداذاست  ادداذاددعذاسزيدد ئ ذاددلال)ذاساؤللددا

 .اسا  فاذاس ظ لاذ ذاسا  فاذاس اللا

ذاس اللاذاسا  فلا(:ذ01)اساياذ أ ذ
ذ

ذ
 

ذا ذوا ا ذاسي   :ذاسا   

ذ
ل لدددلاذهدددتذه لددداذ فاساؤللددداذاس  للددداذي ددد  وذ  ذذفهددد ذاددد ذت ت  ددده ت ددد  ذافاددد  وذوسددد ذف ذ

تتالدداذفددتذا ادد  ذاسا دد  هذاسادد   وذالدد ذف اءذفيذ ادد اذفددتذلددل قذكذ هددلدذاسا  فدداذاسا  فدداذاس اللددا
أد  وذاألفد ا ذ اساؤللد وذذكذ هدتذت يد ذاد [ذYves Buck, 2003, P:130ذ]ا   ذ فدتذ ظل داذا د  وذ

اساددد ل   ذالددد ذاس هددد ذ است ددد هذي ددد  وذف  سددداذفدددتذيلئددداذاس اددداكذ هدددلدذاسا  فددداذاددد  وذلاددد  ذيل ا تهددد ذ
 ذاد ذت الددقذالدئ س ذ األفد ا ذل  ذاساد  اوذاساتالدزوذ  د   ذاسا  فداذ زادالءذاس اداكذ هدؤالءذلي  د  ذ

 الكينونةمعرفة  العمليةالمعرفة  المعرفة النظرية
 تنفيذ تطبيق



دارتها للمعرفة اإلطار المفاهيمي والمنطلقات النظرية                                                     األول الفصل   وا 

 24 

 دداذفددتذيدداذكذ ل ادداذيدداذادد ذهددؤالءذالدد ذي دد ءذففضدداذا  فدداذااييلئتهدد ذاست  فلددلايادد ءذاساؤللدداذفددتذ
اؤللدداذالدد ذكذ ت تيددزذاسا  فدداذاس اللدداذسل[ذ06:كذص1004في فددد  وذك]ذا دد اذادد ذا دد الوذاساؤللدداذ

ذسا دد  هتادد  ذألادداذولددت اتل لاذاسا  فدداذاس اللدداذاس ا الدداذت الدداذاسا دد  هذاس   لدداكذفددتذ ددل ذ  دد ذف ذ
 ذ.[ذYves Buck, 2000, P:33ذ]اساؤللاذ

يددلس ذلايدد ذف ذتالدد ذاسا  فدداذوسدد ذا  فدداذا ادداذ ا  فدداذخ  دداكذاس  ادداذهددتذاسادد الاذاستددتذ
يلده ساذيدل ذهدؤالءذاألفد ا كذ اسخ  داذا د  وذس د  ذتخصذا  اذييلد اذاد ذاألفد ا كذي لد ذلايد ذ الهد ذ

 د   ذاسا  فداكذااتاد  ذافدتذ د اذفاد ذ.ذ[ذ46:كذص1020كخضد ]ذا ذاألف ا كذتتالزذي   ياذ اله ذ
 ت د اذذخللداذهدتذيداذا  فداذت ادا سا  فاذاس افذا  فاذ اخللاكذ ا  فاذخ   لاا:ذفلاي ذتاللاه ذوس 

فتالداذا اد  ذذي ساؤللااذفا ذاسا  فداذاسخ   لدا ا  ل ذا ذا هذاألف ا ذاساتذاساؤللاتلل ذ اخاذ ذ
ذاس اددددالءكذاسا  فلددددل كذاسادددد ي ءك)ذلدددداذادددد ذا دددد   ذخ   اساؤللدددداذت  دددداذاللهدددد ذاسا دددد  هذاستددددتذت

ذ.(ذاال ت  و
  :والعوامل المؤثرة فيها مصادر المعرفة -0
 :        مصادر المعرفة -0-0

 ذاددد ذخدددالاذأ  اتدددهذاساتاللددداذي سدددلي ءذل تيددد ذاس ددد  ذاس  اددداذاسا ددد  ذاأللددد سذسلا  فددداكذ لسددد
اس دد الل ذاسددلل ذسدد له ذا دد  هذ خيدد اوذاذخ  دداذ[ذ51:كذص1001كا سددبكذاس  دد يت]ذ اسخيدد وذ اساهدد  وذ

 هددؤالءذاألفدد ا ذيل لدداذو  دد زذاألاادد اذلاوذاسايل دداذاسخ  دداكذ استددتذتتالددبذويدد اا ذفددتذاس ادداكذذالدد 
ؤلل ته ذا ذخالاذاه  اته ذ خي اته كذوض فاذساذا ذت القذاسالااذاساض فا ذاس  ال  ذه ذاسالئ س ذ

ضددا ذا دد اذ ظل ددتذا ددل ذف ذا دد الوذذت ادداذاس دد الل ادد ذا ا ادداذاساتاللدداذفددتذفدد قذاس ادداذذوسدد 
تي  ذا   هذ  ل وذفتذا  اذاالهد اذفاد ذلتالز  ذيا  اوذوي االاذ ل ال  ذا  ذالياسللل ذاختل اكذ ذ

لددد اءذي  دددوذ اخللددداذف ذ)ذوضددد فاذوسددد ذاسيلئددداذذاسا ددد  ذانخددد ذسلا  فددداذفهدددتذاسيل  ددد وذ اسا ل اددد وك
 استددتذت دد ذادد ذفهدد ذا دد   ذاسا  فدداكذا ت دداذيددلس ذا دد   ذ اخللدداذ خ   لدداذسلا  فدداذفددتذ(ذخ   لدداذ
فددتذاسخيدد اوذاسات ايادداذألفدد ا ذ المصــادر الداخليــةتتالدداذ[.ذذ46كذ45:كذص1001كاسزلدد  او]ذاساؤللدداذ

ت ل ذاألف ا ذ اس ا ا وذ اساؤللاذيياذ االل ته ذاساؤللاكذ ا نذأ  وذاساؤللاذال ذااللت   وذا ذ
 استي  س  لددد ذاسا تاددد وكذ اددد ذفاللددداذاسا ددد   ذاس اخللددداذ  ددد ذاسادددؤتا اوذاس اخللددداكذاس ددد ا كذاس اللددد وذ
اس اخللدداذسألفدد ا ذايدد ذاسددلي ءذ اس ادداذ اسخيدد وذ اساهدد  وكذف ذادد ذخددالاذاسددت ل ذي س اددااذفددتذ ددل ذتظهدد ذ

ؤللداكذ استدتذتت أدهذالد ذ د  ذاس الأد وذادعذاساؤللد وذاستدتذت اداذفتذيلئاذاساالمصادر الخارجية 
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اساؤللددد وذادددعذف ذاالأددداذذكاس ددغل وذاساؤللددد واسييلددد وذادددعذذاساؤللدد و الأددداذيذفددتذ  دددسذاسا ددد اك
سيللد ذاد ذاساهد  اوذ اسخيد اوكذ اد ذفاللداذكذ ل ذف ذهلدذاس الأ وذتدؤ يذوسد ذت لد ذااسي ضذه ي ض

 ا  فلدد ذاساؤللدداذ ا    هدد ذ زي ئ هدد كذوضدد فاذوسدد ذاس  ا دد وذهددلدذاسا دد   ذاسايتيدد وذ اف ت  ددوكذ
ذ.ذ ا ايزذاسي  ذاس لات

 :        العوامل المؤثرة في المعرفة -0-0
و ذاستا  اوذ استغل اوذاس اه اذفتذا  اذاسا  فاذال ذاس  ل ذاسد  ستذت دل ذيتغللد ذ د ه يذ

 ذا ت  هدد ذالادتال ذفأ دد ذفدتذهددلاذاسا د اكذ لدد ذت  سدوذاسا  فدداذ يلد ااذوسدد ذلدل اذخ  دداذللد 
أ  ذا ذاس  ئ ذالله كذ لس ذا ذخالاذ ا لاذاس ا قذاس ي لاكذ ي ست ستذ  ا  ذاسيالاذا ذلا  ذو ت جذ

 ا لد  ذف ذاسا  فداذالذت اد ذاد ذ.ذاسا  فاكذالا ذف ذ ف وذاسا ل ا وذالذت  تذي سض   وذت ف ذاسا  فا
يادد ذف ذاي  دداذاس لدد ذ اسا  فدداذتل ددبذذفدد ا كذيدداذفددتذا تاددعذا دد  ذل ذلددل قذلادد فتذ تدد  لختذخدد صك

   اذه اددد ذ ادددؤل اذفدددتذااللددداذا تاددد  ذاسا  فددداذ اسي ددد ذاس لادددتكذ اساددد   ذاسياددد يذيدددلس ذسدددهذ   ذهددد  ذ
لددت اتل تكذسدددلس ذالذيددد ذاددد ذتددد ف ذاسيددد ا  ذاسيادد لاذاساؤهلددداذ اسا  يددداذالددد ذو ددد اءذاست ددد  بذ اسالددد  ذ  ا 

ذذذذذذذذذذذ استادددددددد ل ذاسالزادددددددداذف تدددددددد جذ ت سلدددددددد ذذي ألي دددددددد  ذاس لالدددددددداكذوضدددددددد فاذوسدددددددد ذتدددددددد فل ذا ايددددددددزذاسي دددددددد 
ذ[.ذ51:كذص1001كاسالي  ي]ذاسا  فاذ

 ال ذااتي  ذف ذالتل  بذاسا  فاذلتضا ذتز ل ذاألف ا ذي سا  وذال ذالتخ ا ذاسا  فاكذ فدقذ
ادد وذادد قذفهاهدد ذاست لددل كذفددل ذاست لددل ذهدد ذاأللدد سذفددتذوأ ادداذا تاددعذاسا  فدداكذ ي ستدد ستذفددل ذتادد ل ذ

ذ.لؤ يذوس ذوأ ااذا ظ ااذا  فلاذاتا ليااست لل ذ
وض فاذوس ذلس ذفل ذا ذفه ذاأللي بذاساؤل وذللي ذفدتذاسا  فداكذاس دز هذاد ذاساد اءوذيلديبذ
ا وذا اااكذفهاه ذ ظ ذاست يلاذ است لل ذاستتذت تا ذال ذاستلال كذيد الذاد ذاست يلدزذالد ذاسي د ذاد ذ

ذ.العذسلايتي وذاس  ااذ ض هذاات ل ته اسا ل ااذفتذاسيتبذ اسا ا عكذ  ل بذاال تا  ذاس ذ
و ذاستا  ذاس يد يذاسا  فدتذسا هد  ذاسا  فداذي  د ه ذاسا  د  ذ لد ذاسالاد سذ اسلد  وذاسخ لداذ

فتذيل لاذالتلا  ذ التخ ا ذهدلاذذاساؤلل وف   ذت  ل وذ  ل وذتتل ذاسا  اذفا  ذذكسألا ذ اسا  ب
ي دد ذاستخلددتذذاساؤللدد ويددلس ذوادد  وذي دد ءذذ اأ  ددذكادد ذا لددقذو ا وذاسا  فدداذفاددلالذ اسا  دد  ذالددتخ اا

 فسذاسادد اذذ) س ظ لداذاسا لاداذاستدتذت دد لوذاد ذا ااداذاف تد جذف.ذاستالل لداذفددتذاف ا ولد سلبذاألاد ذ
فهد ذاد ذ فسذاساد اذ فهد ذاد ذذف دي وذاسا  فدا ذكذتخلخلدوذيظهد  ذو ا وذاسا  فدا(ذذ األ ضذ اس  اا

كذ هدتذ  لد  هتذ ل ذأ يلاذسلتذاس   كسا  فاذفلختز ه ذكذفا ذاا كذف سا اذ األ ضذلاي ذت  للهاأل ض
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س ذاسا  فدداذ تلددتلز ذأل هدد ذتلددتلز ذاسدد خ اذفددتذادد ذاساؤللدداسللددوذ دد اذاالزادداذسيدداذفدد  ذا ادداذفددتذ
ذ.    ذاف ا و

 
 اإلطار المفاهيمي إلدارة المعرفة: الثانيالمبحث 

ضدعذوسد ذو ا وذا يادااذ ظ اذسألهالاذافلت اتل لاذسلا  فاكذفا ذف ي ذا ذاسضد   يذف ذتخ
االهتا  ذيا ض  ذو ا وذاسا  فاذ  ءذ تل اذس  اااذاد وكذفهاهد ذاستاد  اوذاساتلد  ااذفدتذتي  س  لد ذ ذ

اسا ل ا وذ االت  اكذ استتذ  لوذااللاذتي  اذاسا ل اد وذتدت ذيادياذفلد  ذ فلدهاذاد ذ لد ذ يداذ
ذ.اواألف ا ذفتذايي وذوسيت   لاذتل ا ه ذال ذتي  اذاسا ل ا وذ اسخي ذ

ت  ذو ا وذاسا  فاذا ذف   ذاسا  هل ذاف ا لاذاستتذ اوذاأل يلد وذاسات لاداذيهد ذياد ذ   اد كذذ
 لدد ذادده وذاسلدد  اوذاسا ضددلاذاهتا ادد ذاتزالدد اذادد ذ   ددبذاساؤللدد وذاس  للدداذستي ددتذهددلاذاسا هدد  كذ

 تاد  يه ذذو ا وذاسا  فاذتل  ذوس ذتا ل ذ ل الذساضد ل ذ ااديالوذالدتاا بذاسا  فداكذ ا  ت  هد كي  ذ
ت  هدددوذاساؤللددد وذذسلاؤللددداكذ ددداذت الدددقذالدددزوذت  فلدددلا ألذ.يدددل ذاألفددد ا ذ اس ا اددد وذ اساؤللددد و

اس  للدداذسزلدد  وذاهتا اهدد ذيتايلددقذفلددسذو ا وذاسا  فدداكذ لسدد ذي سياددهذادد ذاسا  فدداذ  ادد ه ذ تدد ا سه ذ
 لدد وذاستددتذيددل ذاس دد الل ذ ا   ا هدد ذضددا ذالددت اتل ل وذاالهدد كذ اسي دد ذادد ذاسادد قذ اف دد اءاوذاس 

 س ته ذتي  س  ل ذاسا ل اد وذستد ال ذاساد نذاسياد لاذاد ذخدالاذتد  ليه ذ ت التهد ذست الدقذفهد افه ذالد ذ
ذذ .اسا نذاسا لا

 : إدارة المعرفة مفهوم -0
هتذاأللد سذف اد ءذذ اسا  فاذكاها ذي  ذ  اه ذاؤللاولاذي  وذاف ا وذهتذل ذ    ذفيذ

ذا ياداذويد ذاد ذو ا ذذفدالذوذاألل لدلاذسلت د اذوسد ذاؤللد وذات لاداك اس يلدزذذاسالزوذاست  فللاذ ا  ااته ك
تاتلددد ذا  فددداذسي هددد ذسددد ذتلدددتخ  ذف ذالدددتخ اوذيالدددل بذ لددد ذذاساؤللددد وف لدددبذكذأل ذسا  فددداسهدددلدذا
 لددد ذفاددد  ذي دددضذاسيددد  لل ذكذوسددد ذو ا وذهدددلاذاسا  ددد  ذاساؤللددد ولددد وذذ فدددتذهدددلاذافاددد  ذكاالئددد 

الخدددتالهذاخت   ددد ته ذ خل لددد ته ذاس لالددداذذتي ددد ذي أددداكذ لددد دت فدددتذذ ااختل ددد ذسا هددد  ذو ا وذاسا  فددداذ
ال ذ لال ذا ه  ذو ا وذاسا  فاذذاال ا ذو ا وذاسا  فاذ  ل  اليلته لس ذيليبذاتل  ذ   ذذك اس اللا

ذكهد ذوسد ذ لد ئقذااي اداذف ذوسيت   لدال ذ هد ذالدتخالصذاسا  فداذاد ذاألفد ا ذ ت لللهد ذ تاديلله ذ تا ذف
اساؤللدداذاسات لادداكذ لا فدداذاذ اددعذظهدد  ذا دد هل ذ  لدد وذالدداذاهدد ذ تايلاهدد سللددهاذالدد ذانخدد ل ذفه



دارتها للمعرفة اإلطار المفاهيمي والمنطلقات النظرية                                                     األول الفصل   وا 

 21 

 اساد  وذالد ذايتلد بذذكاساؤللدااس هد ذاسد ااتذ اسدليتذسلا فداذذتالداو ا وذاسا  فداذذف ي وذكاساا  يا
ذذذذذذذذذذذذكذ تددددددد فل ذاأل  اوذاسالزادددددددااذاساؤللدددددددافدددددددتذت الدددددددقذ ا   ددددددد زذ لددددددد س ااددددددد  ياذاسخيددددددد وذاس ا الددددددداذ

 ااتي وذو ا وذاسا  فداذيا هد ذااللداذو ا وذاألفد ا ذاسدلل ذسد له ذذ.[ذ16ذ-15:كذص1005تكذاسييلل]ذذسه 
ا  فدداذاخ ددلاذ اهدد  اوذضددا لاكذ استددتذتتالددبذتي  س  لدد ذاسا ل ادد وذ االت دد اذستدد  ل ذاسا  فدداذ

 .[ذCarluer, 2009, P:97ذ]اسظ ه وذ
 دد  هذاسات ا دد وذي ساؤللدداكذيا هدد ذاس اللدد وذاستددتذت تيددزذالدد ذو ا وذاساذاسا  فددا ت دد هذو ا وذ

ادد ذخددالاذو ادد ءذ تيدد  اذ الددت ا اذاسا  فدداذاسايتلددياكذ ت الددقذازالدد ذت  فلددلاذ ائادداكذ ا  ادد ءذألادداذ
يدلس ذت د هذو ا وذاسا  فداذالد ذف هد ذاس هد  ذاسايل سداذ.ذ[ذTiwana, 2001, P:43ذ]ت   لداذسلاؤللداذ

  ذاسا ل ا تلداكذ  فسذاساد اذاس يد يذا ذاسا ل ل ذا ذف اذت ظل ذ ي  ءذ فسذاد اذاساؤللداذاد ذاساد ا
يا هدددد ذيددددلس ذذاسا  فددددا ت دددد هذو ا وذاذ[ذ51:كذص1001ذاسا   ددددتكذ دددد س ك]ذذاسددددليذتاتليددددهذاساؤللددددا

ا خاذفض فاذاسالااذف ذو ا ئه كذا ذخالاذاسازجذف ذاست يلبذيدل ذا   د ذاسا  فداذاد ذف داذول د  ذ
كذ1005ذك  دددد ]ذا دددد  هذف  لدددداذذت سل دددد وذا  فلدددداذففضدددداذاادددد ذهددددتذاللددددهذييل  دددد وذف ذا ل ادددد وذف 

 هددتذتخاددلاذ ت ظددل ذ ت  لددهذ  أ يدداذاسا  فدداكذ األ دد اذاسا تيادداذيدد فسذاسادد اذاس يدد يكذاذ[11:ص
ذذذذذذذ اس اللددددددد وكذ اساددددددد  اوذاساخ دددددددلاذ است ظلالددددددداكذيادددددددياذلضدددددددا ذاس  ددددددد اذالددددددد ذازالددددددد ذت  فلدددددددلا

 ااداذسلا  فداذ سد فسذ تتضا ذو ا وذاسا  فاذت القذااللاذافذ[.ذ11:كذص1005ذك   زي]ذسلاؤللاذ
اس اللدد وذذيا هدد يددل ذذاسا  فدداف ا وذذ فددتذت  لدهذآخدد ذيكذ الددتغالسه ذ الددتلا  ه ذ  ادد ه ااساد اذاس يدد ذ

كذ ت  لددداذلددد ا ذاساؤللددد وذالددد ذت سلددد ذاسا  فددداكذ اختل  هددد ذ ت ظلاهددد كذ الدددتخ ااه ذ  اددد ه استدددتذت
ذذذذضددددد   لاذسأل ادددددااذاف ا لددددداذ استدددددتذت تيددددد ذذاساؤللدددددااسا ل اددددد وذاسه اددددداذ اسخيددددد اوذاستدددددتذتاتليهددددد ذ

الت ا اذاس ل ئاكذ اساي  لكذ انسل وذاستدتذتايد ذاساؤللداذفيذذك[ذ11:كذص1001ذكاا ]ذذاساختل ا
ذ.ا ذالتخ ا ذأ ا ته ذاسا  فلاذفتذي  ءذ ا  اااذازال ه ذاست  فللا

لاذ ظ  دد ذوسدد ذاسا  فدداذي اللدداكذفددل ذفهدد ذو ا وذاسا  فدداذلت دد  ذ فددقذلاللدداذادد اخاذفل لدد لاذ ا 
ذ.اسا خاذاسا ل ا تتكذاسا خاذاستي  س  تكذ اسا خاذاسلا فت:ذهت

لتضددا ذف اددااذا  س دداذاسيل  دد وذ ا  ا وذتدد فا وذاسا ل ادد وذ تادد ل ذذالمــدخل المعلومــاتيف
ف ا وذاسا  فدداذفهدد ذذالمــدخل التكنولــوجيأ اادد ذاسيل  دد وذ ت للددقذف اددااذاألاادد اذفددتذاساؤللددااذفادد ذ

وذاسا  فداذاسالدت  وذالد ذتي  س  لد ذاسا ل اد وكذالداذ ظد ذاست الدبذاد ذلهت ذيي د ءكذ تاد ل ذ ظد ذو ا ذ
ذالمدخل الثقافياسيل   وكذالت  ا وذاسيل   وكذاس ظ ذاسخيل وكذ ظ ذاسا ل ا وذاسليلااذفتذ ل ذلهت ذ
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ي ألي ددددد  ذاسلدددددل يلاذف ذاس ي لددددداذف ا وذاسا  فددددداذاددددد ذخدددددالاذت ددددد  اذ اددددد اذاسدددددت ل ذاس اددددد اتكذاسدددددت ل ذ
ءذاساؤللد وذاسلد الاذسلدت ل اذ فدتذيداذهدلدذاساد اخاذتلد  ذو ا وذاسا  فداذوسد ذتاد ل ذاسات ا اكذ ي د 

 ل اذسإل ا وكذا ذخالاذالتلا  ذا ا  ذاسا  فداكذ ي د ءذلايد وذسلا  فداكذ است يلدزذالد ذتيد  اذاسا  فداذ
ذ.ذ[ذ06:كذص1004ذكاس ف اتكذل لل ]ذ اساا  ياذفله ذا ذخالاذا خاذا ه تذا ظ ذ

 :إدارة المعرفةأهداف أهمية و  -0
اس  لدد ذتزالدد وذالددتخ اا وذاسا  فدداذفددتذاساؤللدد وذضددا ذااللدد وذاسي دد  ذ اس  الدد وذفددتذ

اسدد ظ ذذ تادد ل ذ اسخ اددد وككذتذت ددال ذاسا ت ددد وفددوسلهدد ذكذ ف ددي وذاس   دداذ اضدد اذادد ذاسا دد الو
ضا ذهلاذ ذذا اتخ لذاسا ا اوذ ات ي اذاأل اءذ تالل ذاس ت ئجذك فاا اذاستخالاذافلت اتل تذك استا ل و

ذ:ذي ساؤللاذفتذ  ا بذ ئلللاذفهاه ذاسلل قذتت ل ذفهالاذو ا وذاسا  فا
 ذ:المعرفة هي مصدر لإلنتاجية -0-0

ف دي وذهدلدذاألخلد وذذكادلئ ذفادلئ ذ  ذأد ئ ذالد ذاسا  فداوسد ذاأت د ل ذتد  ليت  اذاالأت   ذ
هتذاأل اذاس  ل كذ هتذف   ذا اااذاف ت جذاسليذل ت هذيهذياد   ذفل لدتذف اد ءذاسلد  وكذ هدلاذ
اددد ذف نذوسددد ذف ذف دددي ذ فسذاساددد اذاسا  فدددتذفيلددد ذفهالددداذاددد ذ فسذاساددد اذاساددد  يكذ ف دددي ذااددد اذ

 ا  ت  لداذاس اداذالذت  دعذفاداذوسد ذذااسلل ذلاليد  ذف  د ذا ااداذاسلد  وذه ذاس فلا سل  ذاس   ذاسا  فا
االلتلا  ذاسا  يذسا وذاس ااذال ذاه  ذا   وكذياذيلس ذال ذو ت  لاذخ  اذي سا  فاكذاستتذولاذا ذ

فدددتذاس  ددد اذوسددد ذفالددد ذالدددت ل وذذاس الالدددات اادددوذالددد ذفلددد سذااددد للسذ ألاددداذتيددد  ذهدددتذاسلددد  وذ
كذ يخ  دداذو ت  لدداذاس ادداذسإل ت  لدداذ لددت اتل لاذوستدد ستذف ددي وذاسا  فدداذا دد  ذاس   سلدداذ اسي دد ءوكذ ي 

ذ.[ذ112:كذص1005ك   ]ذاسا  فتذ
 : المعرفة هي عامل لالستقرار -0-0

أد   وذالد ذاسياد ءذو ذاااذاساؤللد وذفدتذيلئداذت  فلدلاذاتغلد وذ لد ل اذاستغلد ذل  لهد ذ لد ذ
تل  هدد ذي س   اس ادد ذ   ذتا لدد ذفددتذاألفيدد  ذ األلدد سلبذ اس اللدد وكذاادد ذل  ددتذف ذلزهدد ذفددتذاسا  فدداكذ ا 

ذ.سلاؤللاذسا ا هاذا لاه ذ اسيا ءذفلهذ اسا  فاذف ي وذلال 

 :المعرفة تحمل ميزة تنافسية دائمة -0-0

يلدديبذالدد هاته ذفددتذت  لدد ذاسي دد ءاوذذكسلالددزوذاست  فلددلاذاس ائادداذفهدد ذا دد  ت تيدد ذاسا  فدداذ
 ت اددقذو ا وذاسا  فدداذسلاؤللدداذاالستددزا ذافلددت اتل تذذ.ياذاستاللدد افلددت اتل لاكذي اتي  هدد ذ دد   وكذ  دد 



دارتها للمعرفة اإلطار المفاهيمي والمنطلقات النظرية                                                     األول الفصل   وا 

 21 

سل ادداذاس ادد اتذياددياذ ائدد ذفددتذاختلددهذاس  ا ددبكذ لسدد ذادد ذخددالاذتيدد  اذاسخيدد اوذ اسا دد  هذيددل ذ
 العذفاض ءذاساؤللاذياد ذلضدا ذسهد ذااللدتا ا كذ ايتلد يه ذالدزوذت  فلدلاذ ائاداكذ لسد ذاد ذخدالاذ

 .[ذYves Buck, 2003, P:75ذ]تي ل ذي لاذأ لاذ
اذاألهد اهذاستدتذتلد  ذست الاهد كذ لد ذ  د ذف ذتيتلدبذو ا وذاسا  فداذفهالتهد ذاد ذخداليا ذ

اسه هذاألل لتذف ا وذاسا  فاذه ذت فل ذاسا  فاذسلاؤللاذياياذ ائد كذ ت  اتهد ذوسد ذلدل  ذاالدتذ
ت ظلاهد ذي د  وذا ذخالاذتخادلاذ هد  ذاسا  فداذ ذذكلخ  ذفه اهذاساؤللاذيت القذاسي  ءوذ اس   سلا

اذوضدد فاذ[10:كذص1001اساليدد  يكذ]ذذتددؤ يذوسدد ذت الددقذاألهدد اهذافلددت اتل لاذ استاددغلللاذسلاؤللددا
 ت الدددقذااللددد وذاست لدددل ذ االلددد وذ اددد ذاسا  فددداذوسددد ذيددداذذكاسالددد  ذي اللددد وذاست  لددداذاسا  فلددداوسددد ذ

 ل ذايل اذ فسذاسا اذاألا اهذلاوذاس الأاكذ استاي ذا ذتا ل ذ ت  ل ذاسا  فاذي   وذالتا وكذ ت 
اذ اد ذفهد اهذو ا وذ[111:كذص2116ذك فد اتذ]سلاؤللداكذ يل لداذتاد ل دذ ا  ااتدهذذاس ي يذاسليذللز 

ذاسيغ ا يكذاس ي  يكذ]اسا  فاذيلس ذ  اذاألف ا ذاي ال كذ ات    ل كذ   اذاسا ا اوذتتالزذي سي  ءوذ

ذذ.[ذ155:كذص1020
 ذاسايل دداذفددتذت سلدد ذاسا  فدداذ  ددل  ته كذ ادد ذلدد ذ الذاد ذف ذو ا وذاسا  فدداذاستددتذتيددلاذاس هدد ذ

 ادد ه ذ اختي  هدد ذسللددوذهدد ف ذيددلاته كذ ا  ادد ذهددتذ لددللاذلدد ا ذا هدد ذت الددقذاس  لدد ذادد ذاألهدد اهذاسا ليدداذ
 اسي ل وذاسا نكذ س اذا ذيل ذفه افه ذاسا لياذلاوذاأل س لاذهد ذولده اه ذفدتذ داذاسااديالوذاس  سلداذ

تلديبذفدتذ اددصذي  ءتهد ذف ذهد  ذ أتهدد ذ فا اسهد كذف ذت  أداذتادد ل ذاستدتذت ا ههد ذاساؤللد وكذ استددتذت
ذ.[ذ52:كذص1004ذكخضل ذاسييللت]ذاسخ ا وذسزي ئ ه ذ

فه ذ ا ذكذا اخلهت   ذالتل  ذهلاذاسال ا ذ ذ لس ذذكا ل وذ اختل اذ و ذف ا وذاسا  فاذفه اف
استددددتذت ا ددددهذذهدددد ذ ددددلبذ فسذادددد اذفيدددد يذفييدددد ذس ضددددعذاس لدددد اذسلاادددديالوذاسا  فدددداو ا وذفهدددد اهذ

اساؤللدداكذ تهلئدداذيلئدداذت ظلالدداذتادد عذففدد ا ذاساؤللدداذالدد ذاساادد  ياذي سا  فدداكذوضدد فاذوسدد ذت  لدد ذ
اد  وذالدتخ ا ذاسا  فداذ ت ظلاهد كذياد ذتهد هذوسد ذي د ءذ اسا  فاذ يل لاذاس  د اذاللهد ذ  ا لتهد كذ ا 

ادد ااذلا فدداذاسا  فدداذ است  لددزذستا ل هدد ذ است دد فسذاللهدد  ادد ذخددالاذاسددلي ءكذ يددلس ذذواي  دد وذاسددت ل ذ ا 
ذ.ت  اذاساؤلل وذا ذاالأت   ذاستالل يذوس ذاالأت   ذاس  ساتذاساي تذال ذاسا  فا

 تلددهلاذذكاساؤللدداا دد الوذاادداذذيادد ذتهدد هذو ا وذاسا  فدداذوسدد ذت لددل ذافيدد ا كذ ت ضددل 
وضد فاذوسد ذ أعذ ت لل ه كذ ت القذاستيلهذاعذاسيلئاذ اضا اي ته ذ ت ال اته كذاالل وذاستخالاذ است

ت سلدد ذاسا  فدداذاسالزادداذ اسالدد  ذيت  للهدد كذ ت الددقذااللدد وذاست لددل ذ  ادد ذاسا  فدداذوسدد ذيدداذاألادد اهذ
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 اخاذاساؤللاكذ استايد ذاد ذاسالد  ذيتاد ل ذ ت  لد ذاسا  فداذي د  وذالدتا وكذادعذت  لد ذايل داذ  د  ذ
ذ.[62:كذص1001ذكزل  اواس]ذ فسذاسا اذاس ي يذاسالز ذسلاؤللاكذ اسي  ذا ذيل لاذتا ل دذ ا  ااتهذ

 هدلاذاد ذف  يتدهذاس  لد ذاد ذاساؤللد وذذسلداك  ي ذل دبذالدتغالسهذ ا  ا تدهت تي ذاسا  فاذا   اذ
ف دددي وذذياددد ذاسا  فددداكذو ا واددد ذخدددالاذاس  الددد وذ اسالددد ها وذاس ظ لددداذ استايلالددداذ ددد اذا ضددد  ذ

 ذخدالاذت  لد ذاستيد ل كذاسا  فداذادذف ا وذه سلاؤلل وذاستتذا  وذا لذاد وذفلد سليذلت اتل ل ا   اذو
ذ.اسا  فاذ ت جا ذستتذتاخلذال ذا تاه ذتا ل ذ ذااخ ي ذاسي  ذ استا ل ذ

 :دارة المعرفةإل البنية التحتية -0
ذذذذذذت تيدددددد ذاسي لدددددداذاست تلدددددداذف ا وذاسا  فدددددداذ لددددددلاذاهدددددد ذفددددددتذو ا وذاس    دددددد ذاألل لددددددلاذف ا وذ 

كذيادد ذف هدد ذت دد ذ ا ادداذف  سدداذس ا لدداذااللدد وذ(اسا تدد نكذاس اللدد وكذاستي  س  لدد كذاألفدد ا ذ)ذاسا  فدداذ
 Gillesذ]و ا وذاسا  فاذفتذاساؤللداكذ اساتاللداذفتذو ا وذاسا   هذاسا    وكذ ا  اد ءذا دد  هذ  لدد وذ

Balmisse, 2006, P:29ذ:ت ت يذاسي لاذاست تلاذف ا وذاسا  فاذال ذاس     ذاست سلااذ ذ[ذ
  : المحتوى -0-0

سا ل ادد وذاستددتذلايدد ذو  ا هدد ذضددا ذاس    دد ذاس ي لدداذ اساي لدداذهدد ذاسددليذل دد  ذااسا تدد نذ
 استغللددد ذفدددتذا تددد نذاس اددداذ زذفدددتذااللددداذتاددد ل ذف اءذاساؤللددد واذالددد ذاسا  فددداذلاوذاسددد   ذاسيددد 

لتالدددبذف ذتيددد  ذاساددد ا  ذاسياددد لاذاتاددد  وذياددد ذل ايدددبذاسالدددت  اوذاسيلئلددداكذ االلددداذو اددد ءذ تيددد ل ذ
س الأدد وذيددل ذاألفدد ا ذاس دد الل ذفددتذاساؤللدداكذ يلدد ه ذ يددل ذألدد  وذاسا  فدداذاس  لدد وذت تادد ذالدد ذ دد  ذا

كذ1001اسخالددبكذزلغدد  ك]ذاساؤللدداكذفيذف هدد ذتتالددبذيلئدداذا تا الدداذتادد عذالدد ذافيدد ا ذاسالددتا ذ
ذذذ.[ذ21:ص

 : المعلومات تكنولوجيا -0-0
ف ددد لوذتي  س  لددد ذاسا ل اددد وذ االت ددد الوذتغللددد اوذ  ه لددداذفدددتذايل ددداذاس اددداذاف لددد  تذ

و ذ.ذ يلس ذاااذاساؤلل وذالد ذاخدتالهذف  ااهد كذ أ ادوذيت لدل ذاسا  فداذفدتذاس ظد ئهذاساختل دا
أ وذتي  س  ل ذاسا ل ا وذ االت د الوذاس الالداذتايد ذفدتذأد  ته ذالد ذو د ا ذتغلد اوذهليلداذاالاداذ

كذولدهلاذااللدتخ ا ذفدتذ الدعذاساا اد فتذاالأت   ذا ذخالاذأ يللته ذال ذتا ل ذاسا  فداذ   لهد ذ
 ددد  وذ ت لدددل ذو ت  لددداذا سلددداذسل ددد  ذ اساؤللددداذ اسااددد  كذذلدددؤ يذوسددد ذاس  ددد اذالددد األاددد ذاسدددليذ

ذ.اسا ت  وذ خ ضذاستيل ا
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 لا ددددد ذيتي  س  لددددد ذاسا ل اددددد وذتلددددد ذاأل ظاددددداذ األ  اوذاسالدددددتخ ااذفدددددتذتخدددددزل ذ ت للددددداذ
سي ا لد وذكذ الدتخ ا ذا[ذ10:كذص1001اس دل فتك]ذه ذوسد ذاساؤللداذ ت  لاذاسا ل ا وذيياذفاي س

 ظد ذاسا ل اد وذاسا د  وذذ األ هزوذف ا وذأ اا ذاسيل   وذ تي  س  لد ذتادغلاذاسا ل اد وذاسالدتغلاذفدت
ذ[.ذ11:كذص1001أ  لل تكذاسخي  تك]ذي س  ل بذ

تؤ يذاستي  س  ل ذ   اذاها ذفتذو ا وذاسا  فاكذل اءذفتذت سل ذاسا  فاذ ايتلد يه كذف ذ اد ه كذ
ت ااذفل د اذيتا ل ذا   د ذاس  لدبذانسدتذ اسيد ااجذاستدتذتلدذتي  س  ل اسذتا  ف ذاال ت  ظذيه اذ ذ

ا  س دداذاس لدد ئقكذف ظادداذ ادد ذاسادد ا كذ:ذاساهد  ذاساال يدداكذ لسدد ذادد ذخددالاذلاللدداذتايلادد وذاهادداذهددت
 األ ظااذاسخيل واذف دتذا  س داذاس لد ئقكذ  د ذف ذاستايلاد وذاستي  س  لداذتلد ا ذفدتذو  د زذاس ظد ئهذ

ادد ا ذاس لدد ئقكذ زلدد  وذلدد ااذ  أدداذ ا  س دداذهددلدذاس لدد ئقكذاسيت يلدداكذ فددتذت  اددلاذااللدد وذاف خدد اذ ا 
 لدده ساذتدد ا سه اذفادد ذي س لددياذأل ظادداذ ادد ذاسادد ا كذفددل ذتايلادد وذهددلدذاأل ظادداذت ادداذالدد ذتدد ال ذ
االلدد وذافيددد ا كذ تالددلصذاددد ته اذفدددتذ ددل ذاأل ظاددداذاسخيلدد وكذف  ددد ه ذتددد ف ذلاللدداذا   ددد ذاهاددداذ

أ ا وذا  فلاكذ اسا  وذال ذاتخ لذاساد ا كذ اساد  وذالد ذاستاللدزذيدل ذف د ا ذ:ذأل ظااكذهتات لااذيهلدذا
ذ.ذاسا  فا

و ذتا ل ذاسي لاذاست تلاذستي  س  ل ذاسا ل ا وذل ااذال ذال   وذ  ا ذو ا وذاسا  فاكذ لس ذ
ذ ي دددد ذت تلدددداذتي  س  لدددداذليدددد  ذفل لددددذتاددددلل ادددد ذخددددالاذتادددد ل ذف ظادددداذ تي  س  لدددد ذاسا ل ادددد وكذ ذ

ي دد  ااذاسي ا لدد وذ  دد  ااذا دد اوذافاددال ذذاسا ل ادد وذ االت دد الوكي اللددتلا  ذفددتذتي  س  لدد ذ
 تتالدددداذاهادددداذاسي لدددداذاست تلدددداذذ.انسددددتكذ تتالددددزذهددددلدذاس دددد  ااذيي  هدددد ذت تادددد ذالدددد ذاس ادددداذاسيادددد ي

ذ.ذ[ذGilles Balmisse, 2006, P:20ذ]استي  س  لاذفتذ ا لاذ العذاالل وذو ا وذاسا  فاذ
 : العمليات -0-0

سلتايددد ذاددد ذف ذو ا وذاسا  فددداذذكتاددد ل است ددد ل ذ ذاستاددد  ذي لددد ذاف ددد اءاوذاستدددتذت تددد جذوسددد ذ ذ
ذ.لاذ ا نذ لته ذي سا ض  ذاساا   تتا ا ذاعذا تل   وذاسالتخ ال ذا ذ ل ذاس  الاكذاسيا

ذذ:األفراد -0-0
خ ااه كذيدد  ذتادد  ذاساؤللدد وذيتادد لعذاسادد نذاسيادد لاذالدد ذتيدد ل ذاسا  فدداذ اادد  يته ذ الددت

اس   دددبذاسياددد يذل ددد ذاس دددزءذاأللددد سذفدددتذو ا وذاسا  فدددااذ اساا ددد  ذيددد ألف ا ذه ددد ذهددد ذ الدددعذاألفددد ا ذ
اسال هال ذفتذاالل وذو ا وذاسا  فاكذ اسللل ذلا ا  ذيل ا ءذاسا  فاكذ ل ف   ذاسا ا  ذ ل ذاسا  لداذ

تالداذا د  هذاألفدد ا ذ[.ذذ11،14:كذص1005اسييللدتك]ذ  د  ذ است دد قذاست  فلدتذاستدتذت دي ذ ل لداذسل
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اسا  وذال ذاست  هذفتذاس  ل ذا ذاس  الوكذ تتضا ذهلدذاسا   هذاساه  اوذ است لل ذ اسخي وذ اسال ذ
فهدد ذ]ذاستددتذت تادد ذيا ا اهدد ذالدد ذاألفدد ا ذ اساهدد  اوذاال تا الدداكذ تالدداذ تدد جذاست دد ف وذاس   لدداذ ذ

ذذ[.ذ21:كذص1004اس  يل ك
 ا  ذياد لاذاي اداكذ أد   وذالد ذت سلد ذاسا د  هذ تي  سهد ذادعذو ذو ا وذاسا  فاذتتالبذت ف ذا

انخدد ل كذ يدد ألخصذاددعذاددل  ذالددتخ ا ذفدد قذاس ادداذفددتذو  دد زذاساهدد  ذاست ظلالددااذفا دد اذاسا  فدداذ
لتالبذا ذاس  الل ذفتذاساؤللاذااتال ذاسا  وذال ذالدتخ ا ذاسا ل اد وكذا االأد ذاد ذاادتال ذأد  وذ

ذذذذذكذوسددد ذالدددتخ ااه ذيادددياذ ألدددقذل  لددد كذ فهددد ذ تددد ئجذهدددلاذااللدددتخ ا ذت  لددد ذاسا ل اددد وذاساال يددداذف ال
ذذذ.[ذ21:كذص1001اسخالبكذزلغ  ك]ذل سل ذ

 :التنظيميةثقافة ال -0-0
 اسا تادددددد اوذتاددددددل ذاسلا فدددددداذاست ظلالدددددداذوسدددددد ذ ظدددددد  ذاسا دددددد  تذاسااددددددت ياكذ اسلددددددل يل وذ اساددددددل ذ

كذ هدتذت تيد ذف د ذ[ذ116:كذص1001كذالدااس ]ذاستتذلتال ذيهد ذاس د الل ذفدتذاساؤللداذ االت  ه وذ
اس  اااذاس ئلللاذس  د  ذاساؤللد وذفدتذاست د اذوسد ذاؤللد وذا  فلداكذ لسد ذاد ذخدالاذتايلدقذأدل ذ
اال  تدد  كذ افيدد ا كذ اسا   دداكذ اس ادداذاس ادد اتكذيادد ذف ذاسيلئدداذاسلا فلدداذافل  يلدداذفددتذاساؤللدداذتادد ذ

 بكذ استددتذلددت ذت  للهدد ذوسدد ذا دد  هذتلددتخ  ذفددتذت  لدداذاألفدد ا ذيدد سال كذ اسا تادد اوكذ األفيدد  كذ است دد 
   د ذف ذه د  ذا ا اداذاد ذاست د ل وذاسات لاداذي س  ااداذاسلا فلداكذت ا دهذ.ذاأل اءذ ت لل ذاف ت  لدا

ذ[101:كذص1006كاس لتذاي ذاسلت  ذ آخ   ]ذ:ذاساؤللاذفتذتايلقذو ا وذاسا  فاكذ لي ذا ه 
 سي فتذف ا وذاسا  فااسلسذس نذاس  الل ذفتذاساؤللاذاس أوذا -

 ف ذلا فاذاساؤللاذاس  سلاذالذتا عذال ذاساا  ياذفتذاسا  فاا -

 ألاذفه ذو ا وذاسا  فاذ ا  ف ه ذفتذاساؤللاا -

 .ا  ذاسا  وذال ذأل سذاسا  فعذاس  سلاذف ا وذاسا  فا -

ذ[ذ16:كذص1001اسيا ل اكذ]ذ:ذ تاااذاسلا فاذاست ظلالاذاألي   ذاساهااذاست سلا
 عذال ذالتخ ا ذاسا  فاذ التغالسه ذ اساا  ياذفله الا فاذتا  

 ت اف ذو ا وذالل ذاات  اذياهالاذو ا وذاسا  فاذ  ااااذسه ا 

 ت  ل ذفه اهذ اض اذسل  الل ذ اساا  ياذي ض ه ذ يل  ذيل لاذت  لله ا 
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  تا ل ذاس  افزذسل  الل ذا ذف اذت  لله ذ تي  سه. 

 :الهيكل التنظيمي -0-0
ل يدسذاس ظد ئهذ األ ادااذا زاداذالد ذاسالدت ل وذاساختل داكذ ل د  ذاس  د اوذه ذاساياذاسدليذ

اف ا لدددداذ ا تي اهدددد ذي س  دددد اوذاألخدددد نكذ ل ضددددعذهليدددداذاساؤللدددداذستالددددل ذاأل اددددااذ ت زل هدددد ذوسدددد ذ
ذ.ذذاس   اوذاس  الاكذ سلت للقذ اسللا وذال ذهلدذاأل اااكذ ي ست ستذت القذاأله اه

 وذالدد ذاسهليدداذاست ظلاددتذاسات ا دد ذفددتذاساؤللدداكذ ت يددزذالدد ذت تادد ذو ا وذاسا  فدداذي دد  وذييلدد
ذ[ذ11:كذص1001اسيا ل اكذ]ذ:ذاألي   ذاساهااذست ال ذهلياذاساؤللاكذ هت

استخ ددصاذ لدد ذلددت ذتالددل ذاس ظدد ئهذوسدد ذا دد الوذف ددغ ذسل ادداكذف ذاسالددؤ سل وذ زلدد  وذ -
 االت  اذيل ذاس  الل ذ ت  ل ذاسالؤ سل وذسياذف  ذفتذاساؤللاا

  الااذتؤل ذه الاذهلياذاساؤللاذال ذاألف ا ذاس  الل ذفله كذ ال ذاالأ ته ذفلا ذيل ه ااسه -

است الدددعاذلدددت ذ ضددددعذاس ظددد ئهذ اسددد  ائ ذالدددد ذادددياذا ا اددد وكذااتادددد  اذالددد ذاسخيدددد اوذذ -
 اساتخ  اكذف ذاالهتا ا وذاساتا  ياذف ذاستالل ذ لبذاسا  اقذاس غ افلاا

 اذاساالئااذست ياذيل ذاألأل  ذاساختل اذفتذاساؤللاااستي اااذ ه ذالتخ ا ذآسل وذاستي ا -

 .اس أ يااذ ضعذاس لغذ اسا  لل ذ اسا ا ل ذسلللا وذال ذو ه ءذاس اا -

ذذ:وذاسا  فاذاس     ذاست سلا ا ذفذوس ذاسي لاذاست تلاذ لض ه
 لد ا وذي ضده ذاسدي ضذا(ذضا ذف لقذااداذ)ذاسالت نذاسليذللتالعذفلهذاألف ا ذ ه ذ: التعاون

ا ااذلا فاذاست    ذتؤل ذال ذااللاذ ذذا  اذااله افتذ اسا  فاذا ذخالاذزلد  وذالدت نذذو ا ءا 
ذ.ذتي  سه ذيل ذاألف ا ذ األأل  ذ اس   اوذ

 الد ذذاألفد ا ذي ضده ذيدي ضهتذاس   ظذال ذالت نذاالدزذ اتيد  اذاد ذافلاد  ذياد  اوذ: الثقة
ذ.ذي  اذاسا ت  كذاس الاتذ اساؤل ذسلا  فاالت نذاس  ال ذ اسلل  اذف سلااذلاي ذف ذتلهاذااللاذاست

 هد ذااللدداذايتلدد بذاسا  فدداذاس  لد وذادد ذأيدداذاألفدد ا ذاساد   ل ذ اسالددت  ل ذاللددتخ ا ذتلدد ذذ:الــتعلم
ذاساؤللدد واست يلددزذالدد ذاسددت ل ذللدد ا ذ ذذالل ذالدد ذانخدد ل ااسا  فدداذفددتذاتخدد لذاسادد ا اوذف ذي ستدد

ذ.ذو ا ءذاسا  فاسلاذفتذااللاذف  ذف ا ذيا ذلؤهله ذسل بذ   ذفيل ال ذتا ل ذاأل
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 هلئاذاست ظلالداذاس للد ذسلاؤللدااذتال ذوس ذت يلزذ ال ل وذاتخ لذاسا ا ذ اس أ ياذيل ذاس: المركزية
ذ.اسا  فاذل ت جذوس ذالا يزلاذا سلاذو ا ء ذ ت   ذافا  وذوس ذف

 كذي اللدداذسال لددلانذاسددليذتددت ي ذيددهذاسا اادد ذاس لددالاكذاسلل لدد وذ اف دد اءاوذاهددتذاسادد ذ:الرســمية
ذ تد جذوسد ذالدت نذادد ااسا  فدداذلذفل اد ءذ االأد وذاس اداذضددا ذواد  ذاساؤللدااذاتخد لذاساد ا او

ذ.ذعذتاللاذاست يلزذال ذأ اا ذاس ااا ذاسا   اذفتذتايلقذاف  اءاوذ اسلل ل وذا

 فالد كذساؤللداذتيد  ذ الد اذف ل  تذلس ذف ذخيد وذاألفد ا ذاس د الل ذفدتذاذ:الخبرة الواسعة والعميقة
ذ.ذ االااذ ات  اا

 األفيد  ذف ذاف د اءاوذ ذكذو اد ءذاسالاداكذ اسا ت د وكذ اسخد ا وه ذاسا  وذالد ذذ:اإلبداع التنظيمي
اسا  فداذا اد اذ ذتل دبذاسا ل وذا ذا لقذا ذليتي دذاألف ا ذاسلل ذل ال  ذا  ذفتذ ظ  ذا تا اتذ

 .[ذ61:صذك1005ذكل لهذ]أ  وذاساؤللاذستي  ذاي ااذ   اذاها ذفتذي  ءذ

 تالداذاسا  فداذاساادت ياذاس  اداذف د ذاساي  د وذاسضد   لاذسلي لداذ لد ذذ:المعرفة المشتركة العامـة
است تلاذاستتذتل   ذو ا وذاسا  فاكذ ل ذتؤ يذاسخي اوذاسات ايااذفتذاساؤللداذوسد ذي د ءذاسادا سلاذ

 الوذ اسادددديي وذف ا وذاسا  فدددداذ ف  سل تهدددد كذي فضدددد فاذوسدددد ذت ظددددل ذاسايدددد  لذاستددددتذتلدددد   ذاالت دددد
 االلدد وذاست لدددلقاذ ت ادددقذاسا  فددداذاساادددت ياذاس  اددداذ  ددد وذاساؤللددداكذ لددد ذتادددااذالددد ذاسلغددداذ
اساات ياكذ  سلاذاست الدزذاسا  د كذ ت  لد ذاسا  فداذاس   لداذاساهلا داكذوضد فاذوسد ذا د لل ذاساد اياذ

ذ[.ذذذ104:كذص1006اس لتذاي ذاسلت  ذ آخ   ك]ذسا  فاذاسا   وذا ذيل ذاألف ا ذ ا    ذا

 :إدارة المعرفة عمليات -0
ت   سوذف لبذاسا اخاذ اسا  هل ذو ا وذاسا  فاذالد ذف هد ذااللداكذف سا  فداذولاذاد ذفخدلوذياد ذ
هددتذتيدد  ذا دد  وذادد ذاسالادداكذسددلاذفل هدد ذت تدد جذوسدد ذااللدد وذتلدد ا ذالدد ذت الاهدد ذ اساادد  ياذفلهدد ذ

لس ذوسد ذواد  وذو   ئهد ذيدتذت دي ذأ يلداذ خز ه ذ ت زل هد ذ اسا  فظداذاللهد ذ الدت   اه كذ ت تد جذيد
ذ.ذسلتايلقذفتذال ا ذ  ل ذا ذف اذواا ءذألااذسه 

 ت اددداذهددددلدذاس اللددد وذياددددياذتتدددد ي تذذكاسا  فدددداذالددد ذا ا ادددداذاددد ذاس اللدددد وذت تيدددزذو ا و
 أدد  ذ  سيلدداذاسيدد  لل ذ اسا ظدد ل ذفددتذ ادداذو ا وذاسا  فدداذي ضددعذهددلدذاس اللدد وذذ تتي ادداذفلادد ذيل هدد ك

فدددتذت  لددد ذاددد  ذاس اللددد وذ األ ادددااذاسالدددؤ ساذاددد ذو ا وذا  فددداذذلاددداكذسيددد ه ذاختل ددد االددد ذادددياذ 
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افيددد ا كذ است ظدددل كذ اسااددد  ياكذ)ذيدددا يعذااللددد وذاساؤللددداذ ت تليهددد ذ تلدددالته كذفاددد ه ذاددد ذ ددد  ه ذ
ا  وذااللت ا اذ اذ ا ه ذاد ذ د  ه ذيخادسذذذذااللد وذ[ذ60:كذص1005اسييللتك(ذ]ذ االلت ا اذ ا 

كذايتادددد فه كذت للدددداذا ت اهدددد كذت الدددداذاست  ادددداذي سا  فدددداكذ ا  ا  هدددد ذاا دددد   ذاسا  فدددداسي دددد ذادددد ذ)ذ
و اددددد ءذاسا  فددددداذاس  لددددد وذ)ذ آخددددد   ذ ددددد   اذااللددددد وذو ا وذاسا  فددددداذيلدددددوذااللددددد وذاذ(ذ ت الاهددددد 

ت  تهدد ذألفدد ا ذاساؤللدداذي لددبذ كااللددت  الذاللهدد كذاست اددل كذ  ظهدد كذو ا تهدد ذااللدد كذ فخلدد اذ ادد ه ذ ا 
ذ.[ذ421:كذص1004ك   ]ذفيذ أوذف ذاي  ذاس   اذ فتذ

 وكذ  دد ذف ذااللدد وذو ا وذاسا  فدداذت دد  ذتي دد ذسادد اخاذ  الددته كذفددختال يدد س ظ ذوسدد ذتلدد ذاال
فاددد خاذاس لددد ئقذ اساددد خاذاستا دددتذلؤيددد ا ذالددد ذايددد فذو ااددداذاس اللددد وذ اس فدددعذاددد ذاسا  فددداذاس  سلددداذ

اددد  وذالدددتخ ااه اذفاددد ذاساددد خ اذاست ظلادددتذاال تاددد اتذ اددد خاذاسالاددداذ اال ت ددد ظذيهددد ذ الدددتخ ااه ذ ا 
اساضد فاكذفل يددزا ذالدد ذااللداذايتيدد  ذ ت سلدد ذاسا  فدداذاس  لد واذسددلس ذلدد  تا ذفدتذهددلدذاس  الدداذالدد ذ
اس اللدد وذاس  ه لددداذف ا وذاسا  فددداذ استدددتذ  ددد ه ذا ددداذات ددد قذا ددد ذ  سيلددداذاسيددد  لل ذفدددتذا ددد اذو ا وذ

 ذ ت زل ه ذ تايلاه ذالذتت ذي س  فاكذياذفتذض ءذاسا  فاكذخ  اذ ف ذاالل وذت سل ذاسا  فاذ خز ه
سيددداذااللددداذاددد ذذ فلاددد ذللدددتذيلددد  ذسلاالاددد ذاألل لدددلاتادددخلصذاسا  فددداذاساال يددداذ ت  لددد ذفهددد افه كذ

ذ:االل وذو ا وذاسا  فا
 :تشخيص المعرفة -0 -0
ت تيددد ذااللددداذتادددخلصذاسا  فددداذاددد ذاألاددد  ذاساهاددداذفدددتذفيذي  ددد اجذف ا وذاسا  فددداكذ هدددتذذ

  ه لاذ ئلللاذتل ه ذياياذاي ا ذفتذواالقذ ت  ل ذاياذاس الل وذاألخ نذ اااه كذيد  ذااللاذ
اسي دد ءذاسهليلددتذسل ظدد  ذاسا  فددتذفددتذاساؤللدداذلتالددبذف الذااللدداذتاددخلصذاسا  فدداذس ضددعذلل لدد وذ
 ي ااجذاس اللد وذاألخد نكذلد ذي د ذلسد ذلدت ذاس اداذف ذاسي د ذاد ذاسا  فداكذفهدتذا  د  وذفدتذ ؤ سذ

 ا االأد ذاد ذتادخلصذ.ذ[ذ16:كذص1001كا ال ذ ل ]ذكذف ذفتذاس ظ كذف ذفتذاف  اءاوذاس  الل 
اسا  فاذلت ذت  ل ذاس   وذاسا  فلاذ استتذتالاذا ذهد ذا  د  ذاد ذا  فداذف دالكذاا يداذاد ذل دبذالد ذ

كذ ياا   دداذا  دد  اوذاسا  فدداذاس  سلدداذفددتذ[ذ12:كذص1020ذكاسيا ل دداكذاساادد أيا]ذاساؤللدداذا  فتددهذ
لاذادعذا  د  اوذاسا  فداذاساال يداذسهد ذلدت ذت  لد ذاس هد  ذاستدتذت ت  هد ذاساؤللداذساللدتا ا ذاساؤل

ذ.ذفتذااللاذايتي  ذا  فاذ  ل و
ذ
ذ
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 :اكتساب المعرفة -0 -0
ي  ذااللاذتاخلصذاسا  فداذتداتتذااللداذايتلد بذاسا  فداكذ فدتذهدلدذاس اللداذلدت ذاس  د اذذ

ضددا ذاساادد  ياذفددتذاسخيدد اوذ اساا  لدد وذ اس دد ا اوذالدد ذاسا  فدداذادد ذا دد   ه ذاس اخللدداكذاستددتذتت
 اس   اوذ اسا  أا وذ  اذاسا  فاذاستتذت ت  هد ذاساؤللداكذ االت د اذيدل ذ ا اد وذاس اداذ اساد ل ذ
 اسزي ئ ذ اس  الل كذ أ اا ذاسيل   وذ اسا   هذاساخز اذيه كذ يل لاذاس   اذوسله ذ التغالسه اذ يلس ذ

ضددا ذاسا ل اددد وذاستلددد لالاذاستدددتذلددت ذ ا هددد ذاددد ذخدددالاذاألي ددد  ذادد ذا ددد   ه ذاسخ   لددداذاستدددتذتت
 اسخيددد اوذفدددتذلسددد ذاسا ددد اكذ الدددتاا بذاس ددد الل ذاس ددد  ذ است ددد   ذ تيددد  اذاسا  فددداذادددعذاساؤللددد وذ

ذ.[ذ11:كذص1001كا ال ذ ل ]ذاألخ نذ
 استدددتذذكاسا  فدداذفدددتذتيلدد  ذ يادددهذاسا  فدداذاستدددتذل ددت ظذيهددد ذاس دد ال  ذو اددد ءتتالدداذااللدداذ

ذاس د الل ذفدتذاساؤللدا ه ذا ذخالاذاأل اااذاستتذلا اد  ذيهد كذسهدلاذل دبذاالهتاد  ذ تاد لعذايتلي
 لس ذتا لعذ ت  لهذايتل بذاسا  فاذاستتذت لبذسلاؤللاذالزوذت  فللاكذ ذاسا   هكذذو ا ءا ذف اذ
ذ.ت  ل ذاأله اهكذ ت ظلاه كذ ا تا ءذاسا  فاذاسا ت اذ اسض   لاذسلاؤللاذا ذخالا

 :د المعرفةتولي -0 -0
لدددت ذت سلددد ذاسا  فددداذاددد ذخدددالاذااللددداذول ددد  ذاسا  فددداذ اادددتا أه ذ تي ل هددد ذ اخددداذاساؤللددداكذ 

 اس   اذوس ذا  فاذ  ل وذا ذاسيل   وذ اسا ل ا وكذف ذا ذا  فاذل يااكذ ت سل ذاسا  فاذاس  ل اذ
تيللدهكذ لالداذل تا ذال ذت العذاسا   هذاسلد يااكذيل اد ذايتاد هذاسا  فداذاسضدا لاذفل تيدزذالد ذاس

ت سل ذاسا  فداذاس اللد وذاستدتذاد ذخالسهد ذتتدال ذ ا اداذيخيد اوذ اهد  اوذانخد ل كذ لدت ذأل لده ذاد ذ
ذ.[ذ14:كذص1020ذكاسيا ل اكذاساا أيا]ذخالاذاستغلل ذي سا  فاذف ذاستغلل ذي أل اءذ

فد قذذو ذت سل ذاسا  فاذه ذااللاذوي ا ذ ايتي  ذسا  فاذ  ل وكذ لدت ذلسد ذاد ذخدالاذااد  يا
اس ااذ  ا ا وذاس ااذاس ااااكذست سل ذ فسذاد اذا  فدتذ  لد ذللد ه ذفدتذول د  ذاس لد اذسلااديالوذ
اس  ل وذي   وذايتي  لاذالتا وكذ هلاذلؤي ذال ذف ذاسا  فاذ افي ا ذااللاذاز   داذلاوذات د هل كذ

تذايد ذاسلدت  ذاس لد]ذف سا  فاذا   ذسإليد ا كذ افيد ا ذا د ا ذلت ادقذل دي ذا د  اذسا  فداذ  لد وذ
اذ الذيدددد ذادددد ذاستايلدددد ذالدددد ذفهالدددداذويدددد ا ذاسا دددد  هذاس  لدددد وكذف ساؤللدددداذ[ذ41:كذص1006ك آخدددد   

ذ.اس    اذهتذاستتذت س ذ ت ائذا   هذ  ل وذ ي لتا ا 
 :تخزين المعرفة -0 -0
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تخدددزل ذاسا  فددداذهددد ذااللددداذاال ت ددد ظذي سا  فددداذ ا  ااتهددد ذي ددد  وذالدددتا وذي سدددلاي وذاست ظلالددداذ 
وذاسا  فدداكذ هددتذاس لدد ذاسددليذلدد ياذاس  دد اذاللهدد ذاددعذااللدداذالددت   اه كذ لددت ذ اددعذ الددت  ا 

اسا  فددداذ ت اياهددد ذسددد نذاساؤللددداذاددد ذخدددالاذت ددد ل ذاسدددلاي وذاست ظلالددداذي لدددتا ا كذ ت لدددل ذ لددد ئاذ
 تت ا ددد ذاسا  فددداذفدددتذاددد وذا اأدددعذاددد ذ.ذاالت ددد اذستلدددهلاذااللددداذاس  ددد اذوسلهددد ذاددد ذأيددداذاس ددد الل 

اسيا ل دداكذ]ذاساؤللدداذذاوذاساؤللدداكذ لا فددا كذ هليدداذاساؤللدداكذ اا  لدد وذ ا  دد اءاساؤللدداكذ األفدد ا
 تال ذااللاذتخزل ذاسا  فاذوس ذفهالاذاسلاي وذاست ظلالداكذف ساؤللد وذ.ذ[ذ14:كذص1020ذكاساا أيا

ت ا ددهذخادد اذييلدد اذ تل دداذس ادد ا ه ذاسيللدد ذادد ذاسا  فدداذاسات ا دد وذفددتذاادد اذاألفدد ا ذاسددلل ذلغ     هدد ذ
بذف ذنخ كذ ي وذتخزل ذاسا  فاذ اال ت  ظذيه ذاه ذ  اكذخ  اذي س لياذسلاؤلل وذاستدتذفلهد ذسلي

ا  الوذا سلاذس   ا ذاس ااكذ استتذت تا ذال ذاست ظلهذي دلغاذاس اد  ذاساؤأتداكذأل ذهدؤالءذاس اد اذ
ذ.لاخل  ذا  فته ذاسضا لاذ ل ذاسا لااذا ه كذفا ذاسا لااذفتيا ذاخز اذفتذأ اا ذاساؤللا

 :توزيع المعرفة -0 -0
اسا  فدداذي اللددتخ ا ذ اساادد  ياكذ ت ادد ذ تت دد ظ ذسدد نذاألفدد ا ذيتيدد  اذاألفيدد  ذ اسخيدد اوذتددز ا ذ 

 اساهدد  اوذيلدد ه كذسددلاذلدد وذاساؤللدد وذوسدد ذتادد لعذاساادد  ياذي سا  فددااذ ت زلددعذاسا  فدداذهدد ذااللدداذ
لس ذاد ذخدالاذول د  ذ لد ئاذات د اذ ااذاسا  فاذوس ذاألف ا ذاسلل ذل ت    ه ذفتذاس أوذاسا  لبكذ ذ

 لد وكذ لا فدداذتادد عذالدد ذ ادد ذاسا  فدداذضددا ذ دد   ذاساؤللدداكذ ي دد ءذفدد قذاس ادداذاستددتذت ادداذا دد اذ
ياددد ذف هددد ذتالددداذاسااددد  ياذي سا ددد  هذاساتددد اف وكذ يخ  ددداذذاسا ددد  هذاسضدددا لاذاساتددد اف وذفدددتذااددد اذ

ذذذ.ذ[ذ16:كذص1020ذكاسيا ل اكذاساا أيا]ذاس   فل ذيه ذ
كذ ددد ه ذااللددداذاسا  لدددبفدددتذاس أدددوذ ذذاسا  لدددبسلادددخصذذاسا  لدددياتددد فل ذاسا  فددداذذ ل تيددد 

االلاذذتاااكذيا ذ ا ذاسا  فاذ ت زل ه فتذااللاذتي  س  ل ذاسا ل ا وذذاست زلعكذ ل ذلت ذالتخ ا 
اد ذا لدقذاستد  لبذ تا لد وذتاد ل ذاس  د ذذكفلض ذ ااذاسخي اوذاسا  فلداذوسد ذاس د الل ذاس د  ذاست زلع
ذذ.  اف ا 

 :تطبيق المعرفة -0 -0
هددتذاساا  لدداذ االلددتخ ا ذ االلددت   وذادد ذاسا  فدداذفددتذاس اأددعكذ اف ا وذاس    دداذسلا  فدداذهددتذ 

استدتذتلددتخ  ذاسا  فداذاساتدد اف وذفددتذاس أدوذاسا  لددباذ للدا ذتايلددقذاسا  فدداذي اللد وذاسددت ل ذاس دد  يذ
التخ اوذاس  ل ذا ذاألل سلبذستايلقذ اس ا اتذاس  ل وكذ استتذتؤ يذوس ذوي ا ذا  فاذ  ل واذ أ ذ

ذ.اس  قذاس اخللاذات   وذاسخي اوكذاي   اوذاس ااكذاست  لبذاس ا اتذا ذأياذاسخي اء:ذاسا  فاذا ه 
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ل بذف ذت ظهذاسا  فاذفتذ اذاساايالوذاستتذت ا هذاساؤللاكذوض فاذوس ذف ذتايلقذذ
تضا ذسه ذاسيا ءذ اس ا كذ فتذهلاذاسا  فاذفتذاساؤللاذل بذف ذللته هذت الاه ذأله افه ذاستتذ

.ذاس   ذل بذف ذلي  ذه   ذت اياذيل ذولت اتل لاذو ا وذاسا  فاذاعذولت اتل لاذاساؤللاذاس ئلللا
ذت  ذ ذال ذفا   ذفله  ذ اساا  يا ذ تخزل ه  ذالله  ذف س   ا ذسلا  فاك ذالتلا  ا ذاسا  فا ذتايلق ل تي 

 للذاس  لتكذف سا  فاذاستتذالذت ل ذفتذاست  للذت  ذي فلاكذأل ذاساه ذه ذت  لاذهلدذاسا  فاذوس ذاست 
ا   ذتيل اكذ     ذفلاذاؤللاذفتذي ااجذو ا وذاسا  فاذلت أهذال ذ   ذاسا  فاذاسا  لوذأل ل ذسا ذ

ذ[.ذ11:كذص1005كاسييللت]ذه ذات اف ذس له ذ
ذاالل وذو ا وذاسا  فا(:ذ04)اساياذ أ ذذ

ذ
ذا ذوا ا ذاسي   :ذاسا   

 
 :ارة المعرفةإد مداخل -0

  ددد ضذفلاددد ذلددداتتذي دددضذاساددد اخاذاألل لدددلاذف ا وذاسا  فددداذياددد ذلاددد  ذ ددد  وذ اضددد اذاددد ذ
ذاألي   ذاستتذت يزذالله ذو ا وذاسا  فاكذ اس ظ ئهذاستتذت يلقذا هد ذفدتذيداذاد خاذاد ذهدلدذاساد اخا

ذ:است سلا
 :مدخل المركزية أو الالمركزية المعرفية -0-0

اساددد خاذاددد ذاألالددد ذوسددد ذاأللددد اكذ لددد ذف ذاساؤللددد وذذو ذاددد خاذا يزلددداذاسا  فددداذل  دددت
اا  ل وكذهتذاؤلل وذأ ئااذال ذاسه الاذاسا اا ذ ذاس  اءاوذ ذافاسا ئااذال ذاسا  فاذاسا   وذفتذ

فدددتذو ا وذاسا  فددداكذيددد  ذهدددلاذاس ددد  ذاددد ذاساؤللددد وذت يدددزذالددد ذاسا ل اددد وذاألاادددقذ األهددد ذ  لددد ذ
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ادد وذاسلددا لاذ األأدداذفهالدداذ اس  تل لدداذتيدد  ذفددتذف  دد ذفددتذأادداذاسهدد  كذ اسا ل ذذ تضدد ه اس  تل لدداذ
اسه  كذسلس ذفل ذا خاذاسا يزلاذفتذو ا وذاسا  فاذل  اذاسا  فداذتي د ذ ت اداذ تد ا ذفدتذاسااداكذسلدت ذ

ذ.ت  لله ذال ذأ اا ذ ا   اءاوذست ااذال ذفل له ذاسالت ل وذاس  ل 
 ددد كذ فدددتذهدددلاذاساددد خاذليددد  ذف ذ-فاددد ذاساددد خاذاسالا يدددزيذف ا وذاسا  فددداذفهددد ذاددد خاذف  ددد 

كذ لدددت ذااتاددد  ذهدددلاذستدددتذل ظ   هددد ذفدددتذ ظددد ئ ه ذ اهددد اه الددد ذخيددد اوذاألفددد ا ذ ت ددد  يه ذاذاالاتاددد  
كذس اللداذفيلد ذااد ذت يدزذالد ذاسا دتجاسا خاذفتذاساؤللد وذاسا ئاداذالد ذاسا  فداذاستدتذت يدزذالد ذا

 وكذ ت ظددهذادد ذأيدداذاألفدد ا ذاسددلل ذ فلددهذلددت ذتا لدد ذاسا  فدداذاددعذاألفدد ا ذاسددلل ذل ت    هدد ذا دد ذاسضدد  ذ
ذ[.ذ44:كذص1001كاا ذ] ذفتذاه  ذ  ظ ئهذ  ل وذا ذأيله ذت  ل اذوسله

 :إستراتيجية المعرفة -البياناتمدخل  -0-0
والذف هدد ذتاددت  ذذأدد  ذاساخت دد  ذفددتذو ا وذاسا  فدداذت تليدد ذه الدد ذسلا  فدداذ يااددي اذاختل دداكذ

سد ذاسالدت نذاألالد ذاأليلد ذت ظلاد ذ ألادااذ لد  يزذالد ذ ال  ذفدتذف هد ذتيد فذاد ذاسيل  د وذستتد  جذو
استدد  جذاسددليذلادد  ذالدد ذاسلللددلاذاسااتدد وذادد ذاسيل  دد وذوسدد ذاسا ل ادد وذلدد ذوسدد ذاسا  فدداكذست تهددتذفددتذ

ي ا ذا  فاذ  ل وذ ذ[.224:كذص1005ك   ذ]ولت اتل لاذاسا  فاذاساتاللاذفتذو ا ءذ ا 
ذلت اتل لاذاسا  فاوذ-اياذل ض ذا خاذاسيل   و(:ذ05)اساياذ أ 

ذ
ذ[21:كذص1005   ك]ذ:ذاسا   

 
 
 

 تصاعـد القيمة

والتأثير على  

 ؤسسـةالم
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 :االبتكار -سلسلة الرافعةمدخل  -0-0
 :مدخل الرافعة -0-0-0

اسا  فدددداذذو ا و لدددد ذللدددد  يذيددددل ذذك هددد ذاسادددد خاذاسددددليذلادددد  ذالدددد ذفلدددد سذاسا  فدددداذاسا اددددزو
ذذ: وذاسه ئلاذسهلدذاألخل وذ اساتاللاذفتل تي  س  ل ذاسا ل ا وذت وذتالل ذافاي  

الدد ذ اددعذ ت دد لهذ ا  س دداذ خددز ذ الددت    ذاسا ل ادد وذيلدد ااذذقــدرة تكنولوجيــا المعلومــات -
 .استزال ذي لتا ا ا سلاكذالا ذف ذهلدذاسا  وذآخلوذفتذ

كذ اسددليذل تيدد ذاسلددااذاألل لددلاذس ادداذالتشــبيك الفــائق القــائم علــى الحاســوب والتشــارك الشــبكي -
س اددداذاأل هدددزوذاسا ئاددداذالددد ذاس  لددد بذفدددتذذاساددديي وذ اخددداذف ذخددد  جذاساؤللددداكذ هددد ذاساالددد س

 .االت  اكذ تا ل ذاسا ل ا وذيل ذفا افه ذي   ذت خاذفيذا هذيا ي

كذاستتذالتخ اوذفتذاساؤلل وذاستالل لداذس ال داذاساهد  ذاستادغلللاذفدتذاف تد جذبرمجيات التطبيق -
اسه  لدداذ ا  ا وذذ اسا سلدداكذ فددتذاساؤللدد وذاستددتذتادد  ذيتلدد لقذخدد ا ته ذافت اضددل كذ ي ا لدداذوادد  و

 [221:كذص1005   ك]ذسالي وذ     وذاسزي  ذذف ذفتذ ال اذااللت  ياذكاذاسالاالللل

 اس  ل ذي سلي ذف دهذضدا ذاد خاذاس اف داذفدل ذ  د ذاسا ل اد وذ اسيل  د وذلتزالد ذيادياذييلد ذ
لاذ تتالددداذاسي لددداذاست تلددداذسلاؤللددد وذاسا ئاددداذالددد ذهدددذاساضدددا  ذاسا  فدددتذالذلتاددد  ذيللددد اكذ  ددد ذف 

اسا خاذفتذاس ل ئقكذ أ اا ذاسيل   وذ ايياذافاال ذانستكذيا ذتتالداذو ا وذاسا  فداذفدتذاساؤللد وذ
اسا ئاددداذالدددد ذهددددلاذاساددد خاذفددددتذو ا وذاس لدددد ئقكذ اس اددددعكذ است ددد لهكذ ا  س دددداذاسا ل ادددد وذيدددد سا قذ

ذ.اس لالا
 :التوليفةمدخل  -0-0-0

ادد ذذكذ لسدد  اسضددا تذاسظدد ه  دد ه ذل ادداذهددلاذاسادد خاذالدد ذت ظلددهذاسا  فدداذاسات  دداذفددتذي
ف دداذول دد  ذت سل دد وذ خدد ا وذ التادد  اوذ  لدد وذفددتذاختلددهذاسا دد الوكذ ل دد ذهددلاذاسادد خاذاس  سدداذ

 أ ااددد ذ الدددت  ا وذاسيل  ددد وذ فدددقذاددد خاذذأ ئاددداذالددد ذاس لددد ئقذيدددل ا واسا  فددداذذو ا واس لدددلااذيدددل ذ
ءذاسا  فددداذاس  لددد وذ فدددقذاساددد خاذف اددد ذ ايددد   اته ذاألفددد ا الددد ذذااسا  فددداذاسا ئادددذو ا واس اف ددداكذ يدددل ذ

 ي ستدد ستذل دد ذادد خاذاست سل دداذهدد ذاألأدد بذوسدد ذادد خاذاست لددل كذسادد  وذو خ سددهذاست دد لالوذذااليتيدد  يا
ذ[.ذ41:كذص1001كاا ذ]اس زئلاذاس غل وذفتذ  ل ذاسا  فاذ
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فددتذاساؤللدداذفددتذالددتخ اا وذاغدد ل وكذف ذذاسظدد ه و فددقذهددلاذاسادد خاذلددت ذت ظلددهذاسا  فدداذ ذ
خ ااه ذفتذا  الوذخ  جذ   اته كذولذف ذهلاذاسا خاذل تيزذال ذ  دسذاسا  فداكذوالذف دهذل د اذالت

فلهددد ذيهددد هذالدددتخ ااه ذاددد ذ  لددد كذفهددد ذل اددداذالددد ذ اددداذاسا  فددداذاس  سلددداذوسددد ذا ددد اذآخددد ذخددد  جذ
ذ.ف ذالتخ ا ذاسا  فاذا ذا    ذخ   لاذكاساؤللا

 :االبتكاريمدخل ال -0-0-0
اسا  فددداذفيلددد ذاددد ذآسددداذسا  س ددداذذو ا واددد ءذاسا  فددداكذفهددد ذل تيددد ذلاددد  ذهدددلاذاساددد خاذالددد ذو 

 اذسي ددد ءذ ا  اددد ءذاسا  فددداذهددد ذ اددد ذاسا ل اددد وكذ فدددقذآسلددد وذا  لددداذ   تل لددد وذاس اللددد وذاسا  فلددداكذ
سللددوذا سالدداكذيدداذهددتذاخ ددلاذ ف  لدداذي   دداذذ فددقذهددلاذاسادد خاذكذ ي ستدد ستذفددل ذاسا  فددااس  لدد و
هدددلاذاساددد خاذهددد ذف ذو اددد ءذاسا  فددداذسذاأليلددد ذتالدددلالذاست يلددد  ذذك ددد ياذاستا لددد ذادددعذانخددد ل ا سلددداكذ

سا  فظدددددددددداذالدددددددددد ذاسا  فدددددددددداذذذذذذذذذذذذذذذذفادددددددددد  ذاألفدددددددددد ا كذ سددددددددددلسذفادددددددددداذاذاس  لدددددددددد وذهدددددددددد ذاست دددددددددد يذاألل لددددددددددت
ذ[.ذ41:كذص1001كاا ذ]اسل يااذ

 
 المعرفة كمورد إستراتيجي: الثالثالمبحث 

فهالداذذه يل ذواي   ت فكذ اتل ل ذاها ذسه ف  يوذاس  ل ذا ذاساؤلل وذيا ذاسا  فاذا   اذولت
و ا وذولددت اتل لاذذ ا وذا  فتهدد ذاللهدد ذوذ ي ستدد ستكذاستددتذت ا ههدد ذفددتذاست  ادداذاددعذاس دد صذ استه لدد او

  فداذاساخز  داذسللدلا وذالد ذاساذتضا ذت  فللته كذ ااتاد  ذيد ااجذسهدلدذاف ا وكذ تاد ل ذتايلا تهد 
اتل لاذسلا  فدداذتلددا ذسلاؤللدد وذي لددتغالاذاس دد صذاسا  لددياكذ ف ا وذافلددت ذ ت  لدد ه ذ ت زل هدد اذفدد

ذذ.[ذTiwana, 2001, P:54ذ]ت ا هه ذذسته ل اوذاستت است  هذال ذاسلغ اوذ ا
 :المورد المعرفي -0

اف ا وذافلت اتل لاذوس ذف ذاسا   ذل ي ذولت اتل ل ذولاذتد ف وذفلدهذخ د ئصذذتال ذف يل و
ذ[ذ241:صذك1001كا ال ذ ل ]ذ:ذا ل اكذفهاه 
 ف ذلي  ذا   اذلال  ا 

 ف ذلتل ذي س   وا 

 الذلاي ذتالل دذيله ساا 



دارتها للمعرفة اإلطار المفاهيمي والمنطلقات النظرية                                                     األول الفصل   وا 

 11 

 الذلاي ذو الاذي لاذا له. 

 ا  ذاستاااذفتذهلدذاسخ  ئصكذ  د ه ذاتا ياداذالد ذاساد   ذاسا  فدتكذ يهدلاذلايد ذاساد اذ
 د وكذيا ذألااذ لا ذاسا   ذاسيا يذلت ل ذفتذف ذاسا  فداذلدتؤ يذوسد ذت لدل ذفدتذاس اللد وذ اسا ت

 يلس ذتاي ذاساؤللاذا ذاسياد ءذ ا  فلداذانخد ل اذ اد ذ هداذفخد نذفدل ذيد  ذاسا  فداذ د   وكذفهدلاذ
فادد ذاددد تياذيي  هدد ذ   دددلاذادد ذت اياددد وذسلخيددد اوذاسلاتلدداذسل ددد الل ذ ا دد فته ذاستايلالدددااذ ي س لدددياذ

اي ذفت اوذذسخ  لاذا  ذاستالل ذيله ساذفل ذاسا  فاذفتذفيذاؤللاذهتذخ  اذيه كذ الذتيتلبذوال
زا لدداذ اادد  ياذاس دد الل ذ تا لدد ذخيدد اته اذفادد ذفلادد ذلخددصذادد  ذاسا يللدداذسإل ددالاذفهدد ذادد تياذيادد  وذ

ذ.ذاس  الل ذال ذت العذاسا   هذاسل يااكذ استتذالذلاي ذ لخه ذ ا  السه ذيا   هذ  ل و
ولاذت تيددد ذاسا  فددداذف ددداذاددد ذف ددد اذافلدددت اتل لاكذ لددد ذتيدددل ذاس ددد   ذيدددل ذاددد ذتلدددتالعذ

ذاساؤللداكفتذت الدقذفهد اهذذ    اذاها اي   ه ذته ذفهالذ تيا ذاؤللاذو ت  هذف ذالذتلتالعكاس
اذلدددت اتل تذست الدددقذاس  ددد  ذ استالدددزاسلدددال ذاالذ ااتي  هددد كذأليذو لددد  ذ ف دد ذاساددد ا  ذاسه اددداذ اس ددد   و

ذف اد ء اؤاد اذذك ي ستايل ذال ذاألهالداذافلدت اتل لاذسلا  فداذالد ذااتي  هد ذا د  اذسلالدزوذاست  فلدلا
 ذ اس لدد ئاذاستددتذلايدد ذسلاؤللدد وذادد ذخالسهدد ذت ظددل ذفددتذاساؤللدداكذفل ددهذلت ددل ذت للدداذاألادداسالادداذ

هدددلدذاألخلددد وذسددد ذت ددد ذفاددداذف اوذفدددتذذل لاكذ اسا تيدددزوذالددد ذاسا  فددداكتهددد ذاأليلددد ذولدددت اتاف ددد سه ذ ي  ء
ا   دد ذاسا  فلدداكذااللدداذي دد ءذ ت الدداذاسادد  اوذاألل لددلاذفددتذاساؤللدد وكذيدداذف ددي وذا  دد اذادد ذ

 لس ذي س ظ ذوس ذف ذاساؤلل وذاأليل ذااتا  اذال ذاسا  فداذيد فوذفدتذاست د اذ  د ذااتددال ذاسازلد ذ
ذكذ استخلصذا ذفايد ءذاادتال ذاأل د اذاسالا لدا(ذ فسذاسا اذاس ي يذ)ذا ذاأل  اذ ل ذاسالا لا

ذ[.ذ254:كذص1004كل ضلهذ]
و ا تهددددد كذوسددددد ذاستايلددددد ذالددددد ذواي  لددددداذلدددددؤ يذت  لددددد ذا هددددد  ذاسا  فددددداذياددددد   ذالدددددت اتل تذ ذذ

 االت ددد اذاددد ذزاسدددوذتاددد  ذ لددد الذات ددد  وذذاسا ل اددد وكذالاددد ذف ذتي  س  لددد وذ الدددت ا سه كذ تخزل هددد 
ف ذاسا  س دددداذاسا  لدددداذسلا  فدددداذأدددد ذ  دددد ته ذفددددتذ ائدددد وذذفاددددي سلاذتخددددزل ذ  ادددد ذاسا الدددد وكذ لدددد 

ل ددبذالدد ذاساؤللدد وذت ظلددهذاسا ل ادد وذاساضددغ ااكذ اساهليلدداذ اسا ا دداكذ ضددا ذهددلاذافادد  ذ
ذ.هياياذاختلذاأل  اوذ استا ل وذاسال ا وذال ذاتخ لذاسا ا او

 ذت ددد ل وذاس  ساددداذ ا ا هتهددد ذ  ددداذاساؤللددد وذت تاددد ذالددد ذاسا  فددداذيا ددد  ذولدددت اتل تذو
سل   ظذالد ذالزتهد ذاست  فلدلاكذيد  ذف ذاألفد ا ذهد ذ فسذاد اذاساؤللداكذ ا  د  ذولدت اتل تذلا  هد ذ
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 ائادداكذت تادد ذالدد ذافيدد ا ذ است لددل ذاسالددتا كذفادد ذاسدد فسذاسادد اذاسا  فددتذفل يدد ذادد ذذالددزوذت  فلددلا
ذ.ألااذاسا  فاذاستتذلتاتعذيه ذاس  الل ذستي ل ذل  اوذاساؤللاكذ يا ذل  له ذا  فاذاتالزو

 :  لمعرفةلاألهمية اإلستراتيجية  -0
 ااذاستغلددد اوذ ت ددد ظ ذسادد ذف دددي وذاساؤللددد وذفاددد ذالدددتل  ي ذ الددتخ اا ذسلا  فددداذ تل ددداذلدددذذ

اس دد صذاس  اددئاذا هدد ذادد ذ   لدداكذ ت دد  ذا تل  دد وذاس اددالءذادد ذ   لدداذفخدد نكذيادد ذف ددي وذتلدد ذ
كذ األلددد سلبذاسالدددتخ ااذاسا  فددداذيغلددداذت  لددد ذا ت  تهددد  ذذللددد وذفيلددد ذااتاددد  اذالددد ذاسا ل اددد واساؤذ

 وذاسا  فدددداذفددددتذيادددد ذتزالدددد وذالددددتخ اا اددددالءذاا   دددداذي سا  فلددددل اذسل  دددد اذيي دددد ءوذ لدددد ااذوسدددد ذاس
ذكاف ت  لداكذ اساد ا  ذاسياد لاس  ال وذفتذاسا  الوذاستلد لالاكذاساؤلل وذضا ذاالل وذاسي   ذ ا

ف س   اذ اض اذوسله ذفتذت ال ذاسا ت د وكذ اسخ اد وذ تا ل ذاس ظ ذ استا لد وكذ فااد اذاستخادلاذ
هالددداذاألهدددلاذاسلدددل قذتت لددد ذذضدددا وذ ات ي ددداذاأل اءذ تالدددل ذاس تددد ئجاذ ذافلدددت اتل تكذ اتخددد لذاساددد ا ا

ذ:لا  فاذفتذ  ا بذ ئلللاذفهاه افلت اتل لاذس
 ت الاذأ  وذاساؤللاذال ذاست  ااذاعذاساتغل اوذاست  فللاذ االلت  ا ذسلتيلهذا ه ا -

اي  لاذت  لاذأ ته ذاست  فلدلاذيلديبذا تل  هد ذ ذذكت ف ذا ظ ااذاسي  ءاوذاسا   لاذسلاؤللا - ا 
اتالددزوذا سلدداذذا ت دد وتغالاذاسا أدد وذاف ت  لدداذ فددتذتادد ل ذس  ددل ذا  فددتذللددتخ  ذفددتذالدد
 اس   وذتليتذ  ي وذاس االءاذ

ياد ذللد ه ذذكي فداذاسالدت ل وذواالقذاسا أد وذاس ي لداذ أد  اوذاألفد ا ذاس  لداذي ساؤللداذالد  -
 فتذ فعذي  ءوذاس الل وذ ت لل ذاف ت  لاذ ت فل ذاس ل اذاألفضاذسلاايالوا

تادد  ذيا دد الوذات  لددياذاددعذأدد  اته كذ اس دد صذاسلاؤللدداذفدد صذسذل لااف ا وذافلددت اتذئهلددت -
ادددد ذخددددالاذااللددددتغالاذاسايلددددهذس تدددد ئجذاسا  فدددداذ ا ت  تددددهذاسلا فلدددداذ لسدددد ذذكاسات  دددداذسدددد له 

 وس ذ   بذاسخي وذاسات ايااذسألف ا اذكاسات   و

 لددد وذ اتاليددد وذتاذك ادددقذاستي اددداذيدددل ذأددد  اوذاساددد ا  ذاسياددد لاذاساي اددداذاددد ذل يذاسا  فدددات -
 تددد ذت دددي ذسلاؤللددداذاساددد  وذالددد ذ  ددد ذاسا  فددداذاددد ذاختلدددهذذكاالت ددد الو ذاسا ل اددد وذ

ت  تهدد ذساللددذكاسا دد   كذ ا  س تهدد ذي ست للدداذ است ددد ل  تخ ا ذاس  ددد اذفددتذ ددل  اذ ت  لدددلذ ا 
 لت اتل ل وذ تاغلاذاأل ظااذ اس ظ ئهذ اس الل وااف
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اسخيدد اوكذ اسلا فدد وذاسا دد هل كذ ذذا  هدد ذاس يدد يكذ ت دد ل لدد ا ذو ا وذاساؤللدداذالدد ذتغللدد ذوت -
  ت ظل ه ا

يا ذلؤ يذوس ذواالقذا  فته ذاسي ا داذذك ف ذاسا  خذافل  يتذاسا  زذسل  الل ذل يذاسا  فات -
   ف ه ذست الته ا

ااتادددد  ذاسالددددت نذاسا  فددددتذيالدددد سذستالددددل ذاس ظدددد ئهذ ت  لدددد ذاس ددددال ل وذ تادددد ل ذاسازالدددد ذ -
  اس  افزا

 : لمال المعرفيالبعد اإلستراتيجي لرأس ا -0
افيد ا ذذأ ااهد ل تي ذاألفد ا ذهد ذ فسذاد اذ ا  د  ذولدت اتل تذلاد  ذاساؤللداذالدزوذت  فلدلاذ

 اذاسا  فدددتذاددد ذألاددداذاسا  فددداذاستدددتذلتاتدددعذيهددد ذاس ددد الل ذستيددد ل ذلددد  اوذلدددااسالدددتا كذ ل يددد ذاس ف
لددت اتل لاذسلاؤللددا لالدداذالددزوذذا  فددتاس سيدد  ذ فسذاساد اذ.ذاساؤللداكذ يادد ذل  لهدد ذا  فدداذاتالدزوذ ا 

فدل ذاألاد ذلتالدبذاد ذو ا وذذكت  فللاذسلاؤلل وذاس  للاذ  ا ااذفل للاذسيا ئهد ذ از ه  هد ذ تا  هد 
ف ذادد ذس دد  ذاتخ  دداذفددتذهددلدذاف ا وذات ي دداذاسيدد ا  ذاسا  فلدداذ اس دد   وذسغدد ضذذكاسادد ا  ذاسيادد لا

ذ.اياذييل ياه  اوذ خي اوذاتا ااذتلت ل ذا ه ذاساؤللاذيذك ليه ذ التاا يه 

 :المعرفيأهمية رأس المال مفهوم و -0-0
ف ذي فوذظ ه وذاختل اذفتذذك  ياذاساتغل اوذاس  سالاي  ذا ذفه ذ ت ئجذل  وذاس ل ذ استا لاذ ذ

اذسأل دد اذ لدد ذاسا  لدداكذف ذادد ذلالددقذاللهدد ذاأل دد اذلهددتذا ت دد  ذاألهالدداذاس لدديفالذ ذكذاساؤللدد و
لتضد ذف ذتلد ذاأل د اذاساؤللد واذ ذيي ذفتذف د اذ ل ذاسالا لاكذولذف ي وذتالاذاس لبذاأل

اس  ت ددداذاددد ذاساا  لددداذاس  للددداذسل اددداكذ اياددداذفدددتذااددد اذاألفددد ا ذ ذ لددد ذاسالا لددداذهدددتذاسا  فددداذاسات
يدد اوذاددعذاسددزاالءذفددتذفدد قذاس ادداكذاسخ اسالدد   وذادد ذاسادد  وذ اساادد فل كذ تيدد  اذاألفيدد  ذ ذاست  لددهذ ذ
ا ذاساؤلل واذاستا ل ذاستتذتلتلا ذفله ذ ه  ذاست الاذ ذا  فلل كذ يلاذ تل اذاست  لبذ ذات ي اذاس ذ

اددد ا  ذياددد لاذاؤهلددداذفدددتذا   سددداذاادددتال ذذاساؤللددد وف ددداذهدددلاذف دددي وذاسا  فلددداذاس الالددداذيدددل ذ
  ذاألفيدددداسي دددد ذادددد ذاسلدددد  اوذاس ي لدددداذ اساهدددد  اوذ ذادددد ذخددددالاذذاساؤللدددداك لدددد ساذست الددددقذ ؤلدددداذ ذ

الدددتغالسه ذف لددد ذتددد ذلاي هددد ذااللدددتلا  ذفلهددد ذ ذغلاكذ اسالدددتذ  لدددذفدددتذا ا  هددد ذاسياددد لاافي االددداذ
ذ.التغالا
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كذالدددتخ ا ذااللدددت  ا اوذاسالدددتايللاذسألفددد ا  فدددتذضددد ءذزلددد  وذالدددت ل وذاست لدددل ذ اساهددد  اوكذ ذ
ف  يددوذاساؤللدد وذاسدد   ذافلددت اتل تذ اس  دد اذسلا  فدداكذ ت  سددوذادد ذاالهتادد  ذيددل ا وذاألاددل ءذوسدد ذ

ذ كلظهدد ذادد ذللددا ذيدد ألف ا ذاسا دد فل دد  بذاسايدد   وكذ ذذهدد  دد  ذاس   دد ذاسيادد يذو ا وذاسا  فددااذ ذ
اسا ددد  هذاستدددتذتالددداذ فسذاساددد اذاسا  فدددتذف دددي وذتت ددد فسذادددعذ فسذاساددد اذاساددد  يذفدددتذذ تيدددل ذف 

 ا ذالددد ذت ظددل ذالددتخ ا ذا أددد ته كذزذاألفددلددت  يذاساؤللددد وذأ اددوي ستدد ستذت الددقذاس ادد ذ األ يددد  كذ ذ
اد ذل د هذيد س فسذاساد ستذذ ظهد ذكافي االدا ته ذاس ي لداذ ذاذا أت ال ا اهيه كذ ا  فته كذ التغالاذ ذ

ذ.[ذ214:كذص1001كاس ل لاذ]اسا  فتذ
ل دد هذ فسذاسادد اذاسا  فددتذيا ددهذا ل ادد وذفيلدد ذااددقكذ  فدد وذ اددا سلاكذ استددتذادد ذاساايدد ذ
تايلاه ذ اخاذاساؤللاكذي ل ذتي  ذهلدذاسا ل ا وذات  داذسل الدعذ اتد ف وذفدتذفيذ أدوذاد ذف داذ

ذذذذذاساددددد ا اوذ فدددددتذف لددددد ذاسظددددد  هاذفددددد فسذاساددددد اذاسا  فدددددتذهددددد ذا اددددد  ذ فسذاساددددد اذذاتخددددد لذففضدددددا
اذ لاددااذ فسذاسادد اذاسا  فددتذوضدد فاذوسدد ذاسا ل ادد وكذيدداذادد ذ[ذTiwana, 2001, P:45ذ]ذاس يدد ي

 ادد قذاساليلدداذاس ي لدداكذ اسخيدد اوذاستددتذلايدد ذت ظل هدد ذف تدد جذاسلدد  واذ ل  ددهذيا ددهذاسادد وذ ذاسا  فدداكذ
اذ[ذ41:كذص1002اسلدددلاتك]ذسهددد ذا ددد   ذاست ددد قذ اسددد ي ذ اسلددد  وذلددد وكذ استدددتذت ادددقذاسله لددداذسلاؤل

 فسذاسا اذاسا  فتذي اتال ذاساؤللاذ خياذاتالزوذا ذاس  الل ذال ذي فاذاسالت ل وكذ هدلدذذ لتالا
اس خياذسه ذاسا  وذالد ذاست  اداذاساد  ذفدتذظداذ ظد  ذو تد  تذاتاد  كذ سهد ذاساد  وذالد ذواد  وذت يلدبذ

كذ تاتلد ذهدلدذاس خيداذ[211:كذص1001ا دال ذ لد ك]ذهدلاذاس ظد  ذاف تد  تذياد قذاتالدزوذذ تايلا
ا ا ادداذادد ذاسادد  اوذاسا  فلدداذ است ظلالدداذ   ذ لدد ه كذتايدد ه ذادد ذو تدد جذففيدد  ذ  لدد وذف ذتادد ل ذ

تاي ذاساؤللاذاد ذاسياد ءذ اس اد اذفد فسذاساد اذاسا  فدتذلالداذأد  وذااللداذلاوذالدت نذذكففي  ذأ لاا
كذ1001اسددد   يكذ ددد س كذ]ذذ لددد ه ذ ا اددداذا ددد   وذاددد ذاس ددد الل ذاددد ذ   تذاددد اكذتاتليهددد ذاا  فددد
اذ لالددقذ فسذاسادد اذاسا  فددتذالدد ذا ادد  ذاساهدد  اوذ اسخيدد اوذ اسا دد  هذاسات ايادداذسدد نذ[ذ251:ص

اس   ددد ذاسياددد يكذفهددد ذل يددد ذاددد ذتلددد ذاسا ددد  هذاستدددتذلايددد ذت  للهددد ذوسددد ذف يددد  كذ استدددتذا ددد  ه ذ
ذ. اس ي لاذسلا ا  ذاسيا لاذاسا  اوذاسله لا

لالددداذ فلدددا اذاسا  فددداذافسهددد  ذ اسا هيدددداذ اس ددد سذ اف لددد سذ اسدددلي ءذ اسخلددد اذ است دددد  ذ ذ
 د قذاسذو ذ[.ذ215:كذص1020كاسالادتكذاسيلد تت]ذذ است ظلادتذاف ا ي استاااذاسدلي ءكذ اسدت ل ذ است يلد ذ

ا ادددداذاأل دددد اذهددددتذاسا  فلدددداذاسلدددد  وذذليادددد ذفددددتذف يددددل ذاسلدددد  وذاسا  فلدددداذ  فسذاسادددد اذاسا  فددددتكذ
اسا  فلدداكذف ذا ادد  ذاسا دد  هذفددتذاسا تاددعكذيل ادد ذ فسذاسادد اذاسا  فددتذفهدد ذلسدد ذاسالدد ذادد ذاسلدد  وذ
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كذ1001كاسادددلاتذ]اسا  فلددداذ وذتزلددد ذاددد ذ اددد ذاسلددد  وذلددداسا  فلددداذاسدددليذللدددتخ  ذفدددتذو تددد جذا ددد  هذ  
ذذذ.[ذ21:ص

 اللدد وذاتت ي دداذ ا ادد وذت تدد جذسذهدد ذ دد تجذاساؤللددافددتذذاسا  فددتولاذفددل ذتيدد ل ذ فسذاسادد اذ
وس ذالتلا  اوذ فت اوذزا لاذا للاذستي ل ه كذفدللاذي  دوذي دضذاساهد  اوذاس ي لداذلايد ذالدتاا يه ذ

ف ذت  داذاد ذهدلدذذاساؤللداذت تد جذفلضد فدل ذذكياياذاي ا ذاد ذلد قذاس اداذف ذاسيلئداذاسخ   لدا
ذ ت ظلالدداكذ ددي ذا دد  هذف  لددااسا دد  هذادد خالوذت دد يذاللهدد ذااللدد وذاست  لدداذاسا  لددياذسيددتذت

است اي ذاسا  فتذيا  اوذفل للاذلاوذفهالداذييلد وذستيد ل ذاس   دبذذتي ل فتذذاساؤللاتلت  ذالله ذ
ذ.اسا  فتاساه ذا ذ فسذاسا اذ ه ذ فسذاسا اذ

اس ا ادداذاست  فلددلاذفددتذي  ددهذلالدداذفهدد ذا دد  ذسل ي لدداذ ذذاسا  فددتتيدد زذفهالدداذ فسذاسادد اذ ذ
هذل ددد ذفاددد اذ تالددد ذت  ضدددهذايل ددداذاست ددد ل وذاس لالددداذ استاددد  اوذاستي  س  لددداذف الهتاددد  ذيدددذسلاؤللددداك

ف ساددد  اوذاس ي لددداذاس  سلددداذف دددي وذاددد ذفهددد ذا ااددداذاست ددد قذذلددد ل اذ اسضدددغ اذاست  فلدددلاذاس  لددد وااس
كذيا ذ  ل واساي تذال ذاسا  فاكذفياذافي اا وذتي فذيافي  ذاستالزذاست  فلتذفتذاالأت   ذاس  ساتذ ذ

ذي  ءذأ اد وذفي لداذتالداذاستزااد ذييلد اذسدإل ا وذاس للد كذفهدتذتتالدبذ أتد ذ اد ا  ذا  لداذ ا سلداذف ذااللا
اددد  وذت ظدددل ذ ه  لددداذ  لددد وذساختلدددهذاأل ادددااذ اس اللددد و ذكذييلددد و [.ذذ215:كذص1004كل ضدددلهذ]ذا 

 لتاتدددعذ فسذاساددد اذاسا  فدددتذياهالددداذييلددد وكذي  دددهذل ددد ذاساددد وذاسخ لددداذاستدددتذتضدددا ذياددد ءذ الدددتا ا لاذ
كذ1001كا ددددال ذ لدددد ]ذاساؤللدددداكذيادددد ذف ددددهذل تيدددد ذا دددد  اذست سلدددد ذلدددد  وذاساؤللدددداذ األفدددد ا ذا دددد ذ

ذ.ذ[211:ص

 :المعرفي كميزة تنافسيةرأس المال  -0-0
ف  يوذاساؤلل وذف ذاس  ااذاف ت  تذاس  لد ذاسدليذلايد ذذكفتذظاذت  الوذاسيلئاذاست  فللا

أدد  ته ذاسا  فلدداذ ادد ذتاتليددهذادد ذذهدد ذ ذافيدد ا ك ل اددقذسهددف ذلدد ف ذسهدد ذاسالددزوذاست  فلددلاذاسات ا ددلاذ
ست دد اذسدد فسذاسادد اذاسا  فددتذ لسدد ذادد ذخددالاذاافلددت اتل لاذ فسذادد اذا  فددتاذ سادد ذزا وذاألهالدداذ

ذ.[ذ111:كذص1001كاسزل  اوذ]ذا ذاأت   ذاسا ل ا وذوس ذاأت   ذاسا  فا
  ا ادداذفل لددلاذذكللددا فسذاسادد اذاسا  فددتذلالدداذالددزوذت  فلددلاذسلاؤللدد وذاس  ذ ي ستدد ستذفددل 

سغدددد ضذ ددددليه ذذكاساؤللدددداذات ي دددداذاسيدددد ا  ذاسا  فلدددداذ اس دددد   وذ الدددد سيا ئهدددد ذ از ه  هدددد ذ تا  هدددد كذ
يا ذف ذاألا ذالذلت أهذا  ذهلاذاس د ذيداذالد ذذاذتلت ل ذا ه ا التاا يه ذياه  اوذ خي اوذاتا ا

اا بذاس  لدد كذ يادد ذاذااللددتاساؤللدداذف ذتيدد  ذأدد   وذالدد ذزلدد  وذ  ددل ه ذاسا  فددتذادد ذخددالاذهددل
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فتذف قذاااذتتيعذفل سلبذوي االاذذكتا ل ذ ا    شذاالل وذااليتي  ذ افي ا ذي لتا ا لل ه ذفتذ
    د ته ذفدتذذكس  هذاألفي  ذ ت سل ه ذ  اله كذات ل وذيا ت د وذاتاد  وذت د يتذ  يد وذاسزيد ئ 

ذ.[ذ241:كذص1001كا ال ذ ل ]ذذل قذا ل وذاسا  فلا
 :ل المعرفيإدارة رأس الما -0-0

ل ظدد ذوسدد ذو ا وذ فسذاسادد اذاسا  فددتذيخلدد  ذالددت اتل تذت  ضددهذايل دداذاسضددغ اذاست  فلددلاذ
لا دد  ذفادد  ذت دد ل وذالذذاسا  فددتاساتزالدد وكذلسدد ذف ذادد ل يذاساؤللدد وذفددتذظدداذت دد ل وذاالأت دد  ذ

ذك ا تهد تت لقذي ه ذ ا   ا ذاسا ا  ذاسا  لاذاسالا لاكذياذ ا   ا ذاي  د وذاأل د اذ لد ذاسالا لداذ ا ذ
خ  اذا ذت لقذي فسذاسا اذاسا  فتكذ ي ست ستذض   وذاسي  ذا ذفلد سلبذسدإل ا وذتاد  ذألاداذ فسذ

ذ.اسا اذاسا  فتذ ت   ذفتذالتاا بذاسا  فاذ ت ظل ه 
أل ددد اذاس ي لددداذو  ا ذايل ددداذاالختالفدددد وذاس لددديلاذيل هددد كذفا هددد ذاددد ذل تدددد جذاو ا وذتتالدددبذ

ادد ذلدد ا ذوسدد ذذ ضدد   وذوسدد ذ أددهذااللددتلا  ذفددتذي ضدده كذ هددساللددتلا  ذاسات ا دداكذيل ادد ذتدد ا ذاس
ذ.ااتا  ذي ااجذت يزذال ذت الاذ فسذاسا اذاسا  فت

ليادددد ذفددددتذادددد نذالددددتلا  ه ذذك لدددد ذيا ئهدددد ذكو ذي الددداذو  ا ذاساؤللدددد وذسا دددد  ذ    هدددد ذذ
اس دد ل ذسا أ تهدد ذاس ي لدداذي ساددياذاسددليذل ززهدد ذ ل ادداذالدد ذ ددل  ته ذ لضددا ذاسا  فظدداذاللهدد كذ

ذوتلددد ذاف ا وذاستدددتذتهدددت ذياددد  ذذو ا وذف  سددداذسددد فسذا سهددد ذاسا  فدددتاذاددد ذاسدددليذزا ذاددد ذفهالددداذ  ددد  األ
كذ اد نذااتا  هد ذالد ذايد فذاست د   ذ است افدقذااساؤللاذال ذاستيلهذادعذاتغلد اوذاسيلئلداذاست  فلدل

ذ.يل ذاسا  اوذاستي  س  لاكذ اسا  اوذاسا  فلا
 :  رفةالمقاربة اإلستراتيجية إلدارة المع -0

ذو اد ءي  داذااللداذ لسد ذفدتذت زلدزذاسا يدزذاست  فلدتذسلاؤللداكذذ   لداذاد االت د ذاسا  فداذ
كذاسا  فدتاسالااذاستتذتت اقذا ذخالاذاست  االوكذ استتذت   ذا يل ذاختلهذاي   وذاس فسذاسا اذ

كذ ت يد ذقذافيد ا لدالد ذت اذاد ذخدالاذأد  ته ذك    ذفهالاذاس   ذاسات د اتذسلا  فداذ  ه ذا ذل  ل 
ذ.فتذاسي  ءاوذافلت اتل لا

اف  ا ذاساتزالدددد ذسلاؤللدددد وذيددددا ذذكادددد ذ  افددددعذاال دددد ا جذ اسدددد خ اذفددددتذاأت دددد  ذاسا  فدددداذو 
 ا  ا ته ذياياذ اض ذذكاسا  فاذت  ذا   اذفل لل ذف ا ءذاسالااكذ ي ست ستذل بذالتغالسه ذياياذ ل 

 اوذ اف  اءاوذ اس ا لجكذاستتذتخدتصذ ف  اكذاألا ذاسليذفف زذتي تذاساؤلل وذسا ا ااذا ذاأل 
يدل ا وذاسا  فدداكذي لدد ذف ددي وذتاددياذا  لدداذ  لد وذفددتذاست دد اذاسضدد   يذسلاؤللدد وذفددتذا ا هدداذ
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ا ددددلاذت  فلددددتذلتلدددد ذي فيدددد ا ذ اس دددد  وذ استادددد ل كذ هددددتذ الدددداذا   دددد ذتدددداتتذضددددا ذضدددد   ل وذ
 كذولذت تيدد ذا اداذتاللددزكذ ت يددسذاسا  فداذ اسي دد ءوذاستدتذل دد بذ الهد ذف ذاس  دد اذاللهدذكاست  فلدلا

ذ[.ذ214:كذص1004كل ضلهذ]ذ اتغل ذسهذ  لبذي ااذضا ذولت اتل لاذاساؤللا
ه ددد  ذخادددسذأ ااددد ذفل لدددلاذسضدددا  ذ  ددد  ذاا  يددداذولدددت ات لاذف ا وذاسا  فددداكذ لددد ذل تيددد ذ
اف لدد  ذ دد ه ذو ا وذاسا  فدداذاس    دداكذي  ددهذلالدداذاسا ادد وذاألهدد ذسهددلدذاساا  يدداكذ استددتذتضدد ذفلضدد ذ

ذ.[ذRivard & Roy, 2001,P:31ذ]اسلا فاكذاسا  اوذ األ  اوكذ اس الل وكذ است ظل ذ:ذاسا اا ذاست سلا
ذاساا  ياذافلت اتل لاذف ا وذاسا  فا(:ذ06)اساياذ أ 

ذ
 

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

 

 [ذRivard & Roy, 2001, P:31ذ]:ذاسا   

 
 : األفراد -0-0

ا  ذ ددزءذييلدد ذادد ذاس أددوذ اسادد  اوذاساؤللدداذهددتذا تاددعذيادد يكذلددت ذالدد ذالددت اه ذالددتل
 اسا أ وذ األفي  ذ اسخي اوذ اه  اوذاألفد ا ذاس د الل ذيهد كذ ذاللدهذف ساؤللداذا يد وذالد ذالدت ا اذ

اسدليذهد ذاأللد سذفدتذذكته ذال ذاساد   ذاسياد ي لاكذولذت تا ذفتذ    ه ذ ذف  سل ال ذسا ا  ه ذاسيا

 لل اوذاس ا ائلاذي ساؤللااستغ

 

اس   اذاست ظلالاذسل ااذال ذو ا ءذاسا  فاذ
  ضا  ذاست  ل 

 

 التنظيـم

العمليات 
 والنشاطات

 القدرات
 واألدوات

 الثقافـة

 إلدارة اإلستراتيجية للمعرفةا
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  ذاسال هااذفتذت الدقذاأل اءذاس د ستذسلاؤللد وكذ ذل  ذا  ي ذ  ه ل ذس العذاس   ذكاسالااذو ا ء
ي فض فاذوس ذلس ذالي ذا ذاالهتا  ذي سا ا  ذاسيا لاذ ذتغلل ذ ظ وذاساؤللاذسه كذ ذااتي  ه ذاسا   ذ

ذ.األيل ذفهالا
ا اادداذذت دد ذاألخدد نذاسادد ا  ذاسا  لدداهدد ذاسادد   ذاس الاددتذأللدداذاؤللدداكذ ذو ذاسادد   ذاسيادد يذ

لظدداذذ ذ لخادداذ ل اأددبكذ اهادد ذت  ظاددوذلدد  وذاستي  س  لدد لدد ظسددليذل يدد ذ ذكذف ف لدد  ذهدد ذاالدد ا و
اد ذلتات د  ذهذاد ذأد  اوذ اهد  اوكذ ذهدلاذياد ذلالي  داسيا ذه ذاساي ا  ذ اساخت اد  ذ اسايتيد   كذ ذ

ف ذتلدتخ  ذا ا  هد ذذفدتذاساؤللداذو ا وذاساد ا  ذاسياد لاذلت  دبذالد ذكذسلس يهذا ذ اف لاذفتذاس اا
ذ.ف  الذ التخ اااسيا لاذ

اللهد ذلت أدهذا ذفه ذاا اد وذ ف  اوذو ا وذاسا  فداكذ ذ تي ذت فل ذاسا ا  ذاسيا لاذاسالزااذل ذ
تادددعذالددد ذاددد تاه ذذاسدددلل ف ا ذاسا  فددداذيددداهددد ذاددد ذل  فددد  ذا وذاسا  فددداذفدددتذت الدددقذفهددد افه كذ ذ  ددد  ذو 

س ذاسال  ذي سي ا ل وذي فض فاذوذكت زل ه  ذاسا  فاذ   ظه ذ ذالؤ سلاذاسال  ذي س ا ا وذاسالزااذست سل
 [.ذ22:كذص3112ذ  اي تكذ]ذاسالزااذلاوذاس الأا

ت ددد ذاسالددد  وذاف ا لددداذف ددد ذفهددد ذاس  ااددداذاس اااددداذسلاا  يددداذافلدددت اتل لاذف ا وذاسا  فددداذس لددد ذ
اسالدد  اوذافلدددت اتل لاذسلاؤللدداكذ ت  لدددهذاساددد ا  ذاسيادد لاذاس  الددداذفلهددد ذست الددقذفهددد اهذاساؤللدددااذ

لدد ذو ادد ءذ تيدد ل ذاسا  فدداكذ تيدد  اذهددلدذاسا  فدداذيددل ذاسالدد  وذ يالدداذفادد اهذاساؤللدداذ أدد  وذاسالدد  وذا
 اسات دد الل ذا هدد كذلتالددبذت دد االذاي ادد اذ الددتا اذ  لدد ذ لدداتكذ ادد ذخددالاذهددلاذاست  ادداذت دد  ذ
اس ا ادد وذ اس دد ا اوذاستددتذتادد  ذوسدد ذو تدد جذاسا  فدداذ تدد ا سه ذي ساددياذاسلددلل كذيدد  ذف ذو تدد جذاسا  فدداذ

ذذذ.[ذ21:كذص1001اسخالبكذزلغ  ك]ذ ا الاذ سللوذف  لاذذظ ه و
 : الثقافة -0-0
تالاذاسلا فاذاست ظلالاذا   اذه ا ذف ا وذاسا  فداكذفهدتذت  د ذفدتذااد اذاألفد ا ذ اس ا اد وذذ

اسيادددد لاكذ ل  ددددتذلسدددد ذف ذاس الأدددد وذيددددل ذاألفدددد ا ذتل ددددبذ   اذ  لددددا ذفددددتذويدددد ا ذاسا  فدددداكذ  ادددد ه ذ
ذ.اذاساؤللا االلت   وذا ه ذ اخ

 تالدلسذذكلا فاذول  يلداذ اااداذف تد جذاسا  فداذ تا لداه ذتي ل لتالبذتايلقذو ا وذاسا  فاذ
يلئدداذت ظلالدداذتادد  ذالدد ذفلدد سذاساادد  ياذي سا  فدداذ اسخيدد اوذاساخ ددلاكذ ي دد ءذادديي وذف الدداذفددتذ

فددداذافل  يلددداذاسلا ذتيددد ل اس الأدد وذيدددل ذاألفددد ا ذ تالدددلسذلا فدداذت ظلالددداذ اااددداذسلا  فدددااذ أدد ذليددد  ذ
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اس ااااذسلا  فاذا ذا لقذت ظلهذاألف ا ذاساؤهلل ذي  ذف   ذا ذاسا  فاذ اسخي وذ اسا  وذال ذت سل ذ
الذيد ذاد ذ  د  ذا د خذذك"لا فداذاسا  فدا"ذ ست سل ذلا فداذاؤللدلاذت د دذاسا  فداذ.ذاسا  فاذ ا لذهااه 

عذالدد ذتادد   ذاسا  فدداكذ هددلاذ لادد ذك لادد  ذ هدد  ذففدد ا ذاسا  فدداذكت ظلاددتذا  لددبذأدد ئ ذالدد ذاسلاددا
ذك"تا لد ذاسا  فدا"ذوسد ذا هد  ذذك"اختزا ذاسا  فا"  اله ذا ذا ه  ذذكلتالبذتغلل اذفتذاس اللاذاستالل لا

ذ.[21:كذص1001ل   كذ]ذذاسا  فاذ  ذ  افزذل فعذاألف ا ذوس ذتا ل يا ذلتالبذفلض ذ    ذ ظ
 : القدرات واألدوات -0-0

 وذاسا  فاذت تا ذالد ذاساد  اوذ األ  اوذاسخ  داذي ساؤللداكذولذالذاساا  ياذافلت اتل لاذف ا
 ,Rivard & Roy, 2001ذ]ذ اسا ل اد وذ د وذالدتالاكذاهاتهد ذ  دظذاسيل  د ويد ذاد ذتد ف ذأ ااد ذيل 

P:35ا  ااتهد ذيادياذذكت  فلدلاتلا ذسه ذيل ا ءذازالد ذذاسا  اوذ اساؤهالوذاستتذتاتليه ذاساؤللااذ ذ[ذ 
ذ.  استيلهذا هذاسيلئااسا  اوذاسلاتلاذسلاؤللاذتل ا ه ذال ذاا  ااذف ذكذوض فاذوس ذالتا 

 : العمليات واألنشطة -0-0
ذاسا   هذاس   لاذ ذيل  ذي ست  اا ذاس الل وذاستتذتلا  ذ تا لع ذت الا ذال  ذاساؤللا ت اا
ذ الت ا اذ ذو ا ء ذوس  ذوض فا ذافي ا ك ذال  ذت تيز ذاستت ذاس ا الا ذاس  ل و ذاسا   ه ذوس   اس ظ 

 ,Rivard & Roy,2001ذ]األفي  ذ ت الااذال ذاستخالاكذاستل لقكذسا   هذاسا تيااذي الل وذاس اا

P:362ذ] 

تال ذاساؤللاذوس ذللللاذا ذاأل اااذاألل للاكذ ل تا ذاستادخلصذاسد اخلتذالد ذت للداذ ذ
:ذاااهلدذاأل اااذي الااذللللاذاسالااكذ استتذتال ذف اااذاساؤللاذوس ذ  ال ذفل للل ذا ذاأل 

ف اددااذ ئللددلاكذ ف اددااذسلدد ا اذ تت لددقذاأل اددااذاس ئللددلاذي ف تدد جذ تلدد لقذاسخدد ا وكذ هددتذتاددااذ
افا ا كذ اف ت جكذ استل لقكذ است زلعاذيل اد ذف ادااذاسد ا ذفهدتذف ادااذالد ا وذسأل ادااذاس ئللدلاكذ

اددد اءكذاسي ددد ذ هدددتذتدددؤا ذتا لددداذ لددد ئاذاف تددد جكذاستي  س  لددد كذاساددد ا  ذاسياددد لاكذ تادددااذيدددلس ذاس
ذ[.ذCalme, 2003,P:117ذ]ذ استا ل كذا اأياذ ا  ا وذاسا ا  ذاسيا لا

 : التنظيم -0-0
لل دددبذاسهليدددداذاست ظلاددددتذ   اذفل لددددل ذفددددتذو ا وذاسا  فددداكذفادددد ذليدددد  ذا  دددد اذا    دددد ذف ا وذ

ا  فدداذاسا  فدداذولددت اتل ل كذيادد ذف ددهذأدد ذلددؤ يذوسدد ذ تدد ئجذلددليلاكذ ليدد  ذاايدداذفادد  ذاست دد   ذ تا لدد ذاس
 اخاذاساؤللااذف   ذف ذاسهل ياذاست ظلالاذاأليل ذا   اكذ استتذتتلد ذي  خ د ضذاسالدت نذاسه ادتكذ
سه ذففضللاذسلتيلدهذادعذو ا وذاسا  فداكذ تلد ا ذالد ذتاد لعذاست د   ذ استاد   ذفدتذاسا  فداكذ تلدهاذ
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للدتالعذاد ذكذ ذ[ذRivard & Roy, 2001, P:39]ا تاد اذاسا د  هذ اس اداذاس اد اتذ اخداذاساؤللداذ
 ال ذاسد   ذاد ذف دهذ.ذخالسه ذفف ا ذاسا  فاذواالقذوي اا ته كذ اس ااذي  لاذاليتا هذ ت سل ذاسا  فا

الذل  دد ذاددياذت ظلاددتذيلاتددهذلايدد ذاألخددلذيددهذفددتذلدديلاذو ا وذولددت اتل لاذف  سدداذسلا  فدداكذوالذف ذلادداذ
 لدد ذتايد ذاساؤللدداذادد ذهل يداذت ظلالدداذلت تددبذالد ذاألخددلذيهدد ذت الدقذ   دداذفييدد ذاد ذاسا   دداكذي

ت  لددلذافلددت اتل ل وذ اسخادداذاسخ  دداذيددل ا وذاسا  فدداكذ ادد ذيددل ذهددلدذاسهل يدداذ  دد ذاسهليدداذاألفاددتذ
اساتلعكذ اسليذلي  ذ ا قذافاد اهذفلدهذييلد اذ د اكذ األ ااد ذالذتداتتذاد ذاساد ل كذ ا  اد ذلدت ذاسل د ءذ

ا يزلداذهدتذا يدعذسلا ل اد وذ ا لدقذوسلهذساللتا  وذ االاائ   ذال ذلدل ذاس اداكذ تيد  ذاسلدلااذاس
ذ.ذسالت  الو

 : إستراتيجيات إدارة المعرفة -0
و ذاساؤلل وذاس ائ وذهتذاساؤلل وذاستتذت تيد ذاسا  فداذاد   اذفل لدل كذ ف دالذ ئللدل ذاد ذ
ف  اذاساؤللاكذياد ذت تاد ذالد ذاسا  فداذفدتذت الدقذالزتهد ذاست  فلدلاكذ اد ذف داذت الدقذلسد ذفدل ذ

يددد ذف ذتتاتدددعذي ؤلددداذولدددت اتل لاذسلا  فددداكذلددد اءذفدددتذو اددد ءذاسا  فددداذاددد ذا لدددقذهدددلدذاساؤللددد وذالذ
اسا    ذاسخ   لداكذف ذفدتذتا لد ذاسا  فداكذف ذفدتذت ظل هد ذياد ذلالدصذف د وذاسا  فداذفدتذاساؤللداكذ
سهددلاذفددل ذاساؤللدد وذف ددي وذا  لدداذيتادد ل ذولددت اتل ل ته ذاست  فلددلاكذي الاتادد  ذالدد ذاسا  فدداذاستددتذ

األل لتذفتذاستالزذال ذا  فلله كذ فتذو ا ءذاسالااذا ذف اذزي ئ ه ذيا لاداذتت د قذتالاذا   ه ذ
ذافلددت اتل لاهادد ذذفل لددلتل ذولددت اتل لتل  فددتذا دد اذت  لددلذو ا وذاسا  فدداذتيدد زذيهدد ذالدد ذانخدد ل اذ

ذ.اساخ لاذاستتذت تياذي ألاخ صذ افلت اتل لاذكاست الزلاذاستتذتتا   ذ  اذاس  ل ب
ذ:ذتيجية الترميزإسترا -1 -5

الددد ذاسا  فددداذاس ددد ل اذي  ددد ه ذا  فددداذأل لدددلاكذ لدددالاكذ أ يلددداذذهدددلدذافلدددت اتل لاذت تاددد 
 لاي ذت  لله ذيله ساذوس ذأ اا ذيل   وكذ ت الاه ذال ذذكاست  ل ذ اسال سذ اس ااذ استا ل سل  هذ ذ

ا ال ذ]ذاساختل اذذا اذاساؤلل العذاس  الل ذا ذف اذافاال ذالله ذ التل  يه ذ ت ظل ه ذفتذفاا
ذلددت ذ لدد  تلددا ذهددلدذافلدت اتل لاذيددلس ذيللددت اتل لاذالدت   ذاسا  فدداكذاذ[ذ221:كذص1001ك لد 
لي  ذات   ذسل  الل ذذف ذالت   ذاساؤللاكذت العذاسا  فاذاس اخللاذ اسخ   لاذفتذ ظ  ذت للقذ فاه 

ت  لله ذوس ذ للااذتيد  ذات  داذكذ هتذته هذوس ذف اذاسا  فاذاستتذليتليه ذاس   كذ ذستي  اذاسا  فا
ذ.[111:كذص1001ذكي  تاذ]االلتخ ا ذذيلاذسل ه كذ أ يلاذفا  وسل العذي لغاذأ 

ذ
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ذ:ذإستراتيجية الشخصنة -2 -5
 لدالاكذاسا يلاذسلت الزذاسال لدتكذ  لد ذاس ل ذهلدذافلت اتل لاذال ذاسا  فاذاسضا لاذت يزذ

 لدد ذأ يلدداذسل  ددهذ اس ادداذ است لددل ذ ذا ذ  هدد ذس  ددهكذأل هدد ذتيدد  ذ  ا لدداذت  اللدداذفددتذاالأدد وذاألفدد ذ
 استاد   ذفدتذاس اداذ اس  لدقذذك اسا  لاداذاساادت ياذك است  لبكذ ا  ا ذأ يلاذسلدت ل ذي ساال ظداذاساي اد و

والذفددتذذك اسخيدد وكذ هددلدذاسا  فدداذتظدداذفددتذ ؤ سذاألفدد ا ذ الذلددت ذتي  سهدد ذاددعذانخدد ل ذفددتذاساؤللددا
 ددددهذاألفيدددد  ذاادددديالوذ تاددد ل ذااللتادددد  اوكذف ذا دددد ذ للددد وذا ددد الوذاس ادددداذاس اددد اتذس دددداذاس

 تدد تياذولددت اتل لاذاساخ دد اذيدد س   ذاسددليذذا[ذ416ذ-414:كذص1001ذك  دد ذ] ا دد   اوذاس دد  ذسل دد  ذ
لا  ه كذ ت  يذاساا  ياذفله ذايد ذاالت د اذاساي اد ذيدل ذاألادخ صكذ   ذوسغد ءذ   ذاس  الدلبكذ

 ذفدتذت  دلاذاسا  فداذ سدلسذخز هد كذا يدزوذالد ذاس د ا ذيدل ذ سي ذااتا  هد ذيدا  اوذالد ا وذسألفد ا
ذ.[ذ224:كذص1001كا ال ذ ل ]ذاسا اا ذ ض ا وذاسا  فلاذاسا    وذفتذاألف ا كذ سلسذاسا
استادد ل كذ ذاستدد  لبكذذ)لددت اتل ل وذو ا وذاسا  فدداذيدداذادد ذلت لددقذيدد ألف ا ذادد ذ لدد ذو تاددااذ

اد  وذت يل ذاس  ذ اسااد  ياذ افكذ تغلل ذلا فاذاساؤللاكذ تا لعذاس(ذاست ظله ذ يد ا ذفدتذاس اللداكذ ا 
كذ  ظ ذاسا ل ا وكذ  ظ ذ ا ذاسا ا كذ  ظ ذ ا ذاسا  فاكذ زلد  وذأد  وذاس د  ذالد ذااللدتا ا ذاسه  لا

ذ.ذفتذااللاذو ا وذاسا  فا
إســـــتراتيجية :ذ  ددددد ذافلدددددت اتل ل وذاست سلدددددالدددددت اتل ل وذو ا وذاسا  فددددداذالذآخددددد ذهلت ددددد ذ فدددددت

ســتراتيجية االســتثماراالكتشــاف، و  ســتراتيجية المشــاركة، وا   اكتشــافإســتراتيجية اذ لدد ذتتضددا ذا 
ايتا هذاسا ل اد وذ ت ال هد كذ ت  لد ذاس  ااداذاستدتذتضدغاذالد ذااللداذايتاد هذاسا  فداذذالمعرفة

اس  لددد وكذاددد ذخدددالاذا تيددد اذاألفددد ا ذاساددد ئال ذيهدددلدذاس اللددداذيددد  اياذ  لدددلاذيدددل ذاألفيددد  ذاسا  ددد  وذ
فهدتذاساد  وذالد ذ اداذاسا  فداذ اخداذذإسـتراتيجية المشـاركةانخد ل ذفدتذاساؤللدااذفاد ذذ است  ااذاع

اساؤللدداذ خ   هدد كذفضددالذادد ذاس  اادداذاساددؤل وذفددتذت  لددزذاس ادد اذسلاادد  ياذي سا  فدداكذأل ذاسادد ا  ذ
تهددت ذيت  لددداذذإســتراتيجية االســتثماراسا  فلدداذت ت ددعذيلادد ذزا وذاساادد  ياذفلهدد اذفددتذ دددل ذ  دد ذف ذ

 فدداذوسددد ذا ت دد وذالدددتلا  لاكذتددت ذايددد ذاأل ظادداذاسا  ددداذسلاؤللدداذاستدددتذتلددا ذيت  لددداذاألفيددد  ذاسا 
ذ[.ذذذ216:كذص1020كاسالاتكذاسيل تت]ذاسا  فلاذوس ذا ت  وذ

اسغد سيتكذ:ذ]ذفهاهد ذا  فداك تتيعذاساؤللاذاساتاد  وذ فدقذاسا ظد  ذاس د ل ذولدت اتل ل وذف ا وذاس
ذذ[ذ141:كذص1001ذكو  لس
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 سالدددتا ذالددد ذاسددد   ذاسا ددد  يذست سلددد ذاسا  فددداذ االلدددت   وذا هددد ذفدددتذتاددد ل ذاسلدددلعذاستايلددد ذا
  اسخ ا وا

 ول   ذيلئاذت ل كذا ذخالاذأل  ذاساؤلل وذيت فل ذف صذت  لبذ تد اي ذاسخيد اوذاد ذا لدقذ
است ا دددددداذاددددددعذاس اددددددالءذ اسا  فلددددددل كذ اسخيدددددد اوذاس اللدددددداذاساخ ددددددلاكذ اس ادددددداذاس ادددددد اتكذ

 ا ءذاستتذت  اذفتذاس ااا التخالصذاس   سذا ذاألخ

 ت سلددد ذ  اددداذ  اددد ذ تيددد لسذلا فددداذاسا  فددداذفدددتذاست ظدددل كذ ه ددد ذالددد ذاساؤللددد وذف ذت اددداذ
ي لددتا ا ذالدد ذت سلدد ذاسا  فدداذادد ذاسا دد   ذاس اخللدداذ اسخ   لدداكذف ذادد ذخددالاذتادد ل ذفهدد ذ
الذ  لدددد ذسلا  فدددداذاسا  دددد  واذ سإليدددد ا ذ   ذفددددتذت سلدددد ذاسا  فدددداكذ الذتيتادددداذ لادددداذافيدددد ا ذو

يتا ل ذأ  اوذاساؤللداذالد ذ اد ذاسا ل اد وذ اسا  فداذفدتذاسد اخاكذ تاد ل ذلا فداذاستغللد ذ
 .ذيل ذاألف ا ذ اس ا ا وذفله 

 ,Rivard & Roy, 2001ذ]:ذ ا ذف اذاسال  ذيت للاذولت اتل تذسلا   هكذتات  ذاسا ا اذاست سلا

P:49ذ[ذ
 الاتيد  ذاسا د  هذاسايتلدياذاد ذلاخلذاست للاذافلت اتل تذفدتذا:ذصيابة مخطط إستراتيجي

أياذاساؤللداكذ ل د  ذيل لداذالد هاته ذفدتذاسا أدعذاست  فلدتاذ لادااذاساخاداذافلدت اتل تذ
 .   بذت الاذ تا ل ذاسا   هكذست لل ذأ  اوذاستيلهذ اس ا ذسلاؤللا

 ي دد ذتاد  ذاساخادداذافلددت اتل تكذف ددي ذت للداذاسا دد  هذ اخدداذاساؤللدداذذ:تقيــيم المعــارف
كذ(اسالدتايللا)ذ للاذاال   افد وذيدل ذاس ضد ل وذاس  سلداذ اس ضد ل وذاسالدته فاذلا  ذال ذت

 اسا  اوذال ذاست ل كذ ف  اوذ ل ذاسخ ائاكذهلدذاألخل وذتلدتخ  ذاد ذف داذتاد ل ذ د  وذاد ذ
 .اسا  فاذاسا ئااكذ  ضعذخااذا الاذسل  ذ استاللاذا ذاال   اف و

 ــــارف ت ذت  لدددد ذاست  هدددد وذافلددددت اتل لاكذفددددتذهددددلدذاسا  لدددداذلددددذ:صــــيابة إســــتراتيجية للمع
 اس ضددددد ل وذاست ظلالددددداذاألفضددددداكذ ت ضدددددعذاسخاددددداذاس  اددددداذاددددد ذف ددددداذتخ دددددلضذ يادددددهذ
ادد  وذت ددال ذي ددضذاس اللدد واذ ت تيدد ذاال   افدد وذاساتتي دداذلاوذف س لدداذفددتذ اال   افدد وكذ ا 

 .هلدذاسا  لا
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 :خالصة الفصل
 وذاساؤللداذفهالداذفدتذاست  اداذادعذلت اتل تذاساه كذ فيل ذواي  اسا   ذافت تي ذاسا  فاذ

اس دد صذ استه لدد اوكذف ساؤللدد وذاس ائدد وذهددتذاساؤللدد وذاستددتذت تيدد ذاسا  فدداذادد   اذفل لددل كذ ف ددالذ
فدتذت الدقذالزتهد ذاست  فلدلاكذ اد ذف داذت الدقذلسد ذفدل ذذ ت تا ذالله  ئللل ذا ذف  اذاساؤللاكذ

كذه كذف ذفدتذتا لداكذل اءذفتذو ا ءذاسا  فاسلا  فاذهلدذاساؤلل وذالذي ذف ذتتاتعذي ؤلاذولت اتل لا
 ظد اذسألهالداذافلدت اتل لاذسلا  فداكذالذيدد ذف ذفدتذت ظل هد ذياد ذلالدصذف د وذاسا  فداذفددتذاساؤللدااذ ذ

لدددتلخصذ  ه هدد ذفدددتذااللدد وذالدددتاا بذاسا  فدداكذ ا  اددد ئه كذوسددد ذو ا وذا يادداذذاسا  فدداذف ذتخضددع
يدل ذاألفد ا ذ اس ا اد وذاد ذتاد ل ذاهد  اته ذ تا لداذ ت ظلاه كذ تخزل ه كذ التخ ااه ذ ت زل ه كذ تا

است د   ذ اساادد  ياذفلاد ذيلدد ه ذفدتذتيدد  اذاسخيد اوذ اساا  لدد واذياد ذف هدد ذتلد  ذ تدد ا ذاسدت ل ذاس دد  يذ
االلداذاز   داذ افيد ا ذذاا ذلؤ يذوسد ذت الدقذافيد ا اذف سا  فداذ ت ل ذاسا ا ا وذ اخاذاساؤللا

اذسإليدد ا كذ افيدد ا ذا دد ا ذلت اددقذل ددي ذا دد  اذسا  فدداذ  لدد وذاسا  فدداذا دد  لاوذات دد هل كذأل ذ
ا ذاستايل ذال ذفهالاذوي ا ذاسا   هذاس  ل وكذف ساؤللاذاس    اذهدتذاستدتذت سد ذ ت ادئذه  ذ الذي ذ

ذ.ا   هذ  ل وذي لتا ا 
ذ
ذ
ذ
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ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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 :تمهيد
 ذفسدد ذل دد ذي فلدد ذذ لدد ذكاسا   دد وذاف ا وهدد ذاساتاليدد وذاس ئللددلاذفددتذف دد ذفذل تيدد ذافيدد ا 

اد ذل اد ذفذاسهد االدزوذذاي ا ذلالي  ذافذل بذف ذ ا ا ذ ذذكاا سه ذي سا قذاستالل لافذاساؤلل و يذتؤذ
ادد ذخددالاذفيدد ذايدد  ذسددهذألاتددهذاس  دد  ذفددتذاسالددتاياذالذيدد ذف ذلاتلدد ذ ؤلدداذلتالددزذيهدد ذادد ذا  فلددلهذ

أدد  ذاسي  دد ذيتالددل ذاس  دداذكذسددلس ذ فلدد داذ فددتذوادد  ذادد ذتادد  ذتتضدد ذفهالدداذت دد  اذا ضدد  ذافيدد ا 
ذ:اسل  تذوس ذلاللاذاي   ذ ئلللا

لددد ذتاددد قذفلدددهذوسددد ذا هددد  ذ خ ددد ئصذ  ظ لددد وذافيددد ا كذ اددد خاذوسددد ذي  ددد ا ذذ:المبحـــث األول
ذ.افي ا كذوض فاذوس ذا    ذ ا ا اذافي ا كذ يلاذف  ااهذ الت ل ته

كذ ت دد  اذفلد سلبذت الدداذافيدد ا ذ اهد  اوذاست يلدد ذافيدد ااتتاد قذفلددهذاسي  دد ذوسدد ذذ:المبحــث الثــاني
 ا كذوضدد فاذوسدد ذاست يلدد ذفلددهذوسدد ذيدداذادد ذافيدد ا ذاس دد  يذ افيدد ا ذاس ادد اتكذ فلدد سلبذ ت الدداذافيدد

ذافي ااتذ خ  ئ هذ اه  اتهكذ ت زلزذافي ا ذ است يل ذافي اات
   اذاسي   ذفتذهلاذاساي  ذاستا قذوس ذو ا وذافي ا كذ ل ذت   اذتد فل ذاسا د خذذ:المبحث الثالث

تذافيدد ااتكذ تيدد ل ذف لددقذاادداذايددد  كذ ت الدداذاسلددل  ذافيدد ااتكذوضددد فاذوسدد ذاس  اادداذاساددؤل وذفددد
ذ.افي ا 

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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 : مدخل إلى اإلبداع: المبحث األول
 يذؤذتدذف سد ذل د ذي فلد ذذولذكاسا    وذاف ا واساتالي وذاس ئلللاذفتذذفه   ذفذذل تي ذافي ا 

سددددلاذذاأل لددد  كاس اددداذفددددتذيللددد ذادددد ذذوسددد فددددلس ذلدددؤ يذيهدددد ذذكيدددد سا قذاستالل لددداذفاا سهددد ذاساؤللددد و
ذالداذافي ا لي  ذذ ا  ا ذكسلا    ذالذتاهذا  ذ    ذاسي  ءوذ اس  اس سل ا ذ ذذتل  استتذذف ساؤلل و
 .االزوذسه 

 :مفهوم اإلبداع وخصائصه -0
ي ضذذااليتي  ذفتي ا ذ ذافأ ذظه ذالتخ ا ذيلاتتذ ذذكو ذسيلااذوي ا ذاسيلل ذا ذاست  ل  و

اس  الد وذ ذ د  ذاسي ضذانخ ذاد ذاأليفتذ ل ذ   ذذكات ا فتل يلاتل ذاألي   ذ اس  ال وذ يا ها ذ
كذ يدد س    ذوسدد ذانخدد ادد ذذ ذتلدد ذاسيلاتددل ذت اددتذا  دد ذاختل دد  ف ذيدداذ ا دد وذاددذكأدد ذفدد قذيل هادد 

فاد ذف   ذايد ذا ظد  ذذسياذا ذيلااذوي ا ذ ايتي  كذالمعنى اللغوياسا    ذاسلغ لاذاس  يلاذ ست ضل ذ
ذفدذ اخت ادهذ الدت ياهايد  ايت ادهذفيذف ادادذ ذذ اذسيلاداذويد ا ذ هدتذيد  كذ يد  ذاسادتءكذايت ادهكت لل
فهدتذاادتااذذفتذاسلغداذفا ذيلااذايتي  ذا[ذ111:كذصاي ذا ظ  ]ذالذاساتءذاسليذلي  ذف ذه ذ  ذ اسي ذ

ذذذذا دداذ ذ ييدد ذفيذييدد ذوسدد ذاساددتءذذادد ذيريدد كذ ايتيدد كذ فييدد ذفيذتادد  ذفددتذاس أددوذاللددهذ فتدد دذيدد ي اك
تيددد  ذو اددد ذهاددد ذيلاتددد  ذات لاتددد  ذ للدددت اذااددد ذلددديقذف ذايتيددد ذ ايذا[ذ1:كذص1001اس لددد لاك]ذذوسلددده

ذ.دف ذو ا ءذكاتءذ سلسذيلل   ذكي س  اذف ذاس ا اذا ذ ل ذ أوذوتل  ذاس   ذسه
ل د  ذفيذكف ال يد فدذذف ادادل  دتذ ذذكايت ادهذ فااتقذا ذيد  ذاسادتءذذلغةف في ا ذ ذو د ا ذ ا 

فاد ذإليد ا ذسذالمعنى االصـطالحيفا ذذا[ذ5:كذص1001اس ل لاك]ذالي قذف ذ ل ذا    ذاتءذ ل ذ
يلددديبذاخدددتالهذآ ائهددد ذ   هددد وذ ظددد ه كذ اخدددتالهذاس  ا دددبذذفدددتذت  لددد دكاسيددد  لل ذتيددد ل ذاسيتددد بذ ذ

ذ. اسا اخاذاستتذلهتا  ذيه كذ األه اهذاستتذل ل   ذت الاه 
يذيدداذاددتءذ  لدد ذاهادد ذي  ددوذ ددهذاسخدد  جذالدد ذاس دد  يذ اسدد  تل كذففذالدد ذادد هذافيدد ا ادد ذف

 هدد ذفلددل بذااال ددتذ ا ااددتذ  دد ذفيدد ذ  لدد ذسددهذف  اتددهذذك[ذ21:كذص1001ذكادد  وكذيدد ه ذ]يلدد اتهذ
 ليدد  ذ تل دداذاادداذو لدد  تكذ االلدد وذذك[ذ16:كذص1001اساددل ك]ذذ تا ل تددهذفددتذظهدد  ذففيدد  ذ  لدد و

ذذذت ضددددددد ذاأل  ا ذاساختل ددددددداذ اس ظددددددد ئهذاال تا الددددددداذاساخ دددددددلاذسألفددددددد ا كذ االأدددددددته ذادددددددعذاختلدددددددهذذذ
ذو ا ء ا الاذفتذاس هذاساا  وذف ذاسي اااذاس   لاذف ذيا هذيا ذاذا[ذUzunidis,2004,P:18ذ]اسا ا ل ذ

ذذذذذذذذذذذففيدددددددد  ذ  لدددددددد وذف ذا دددددددد هل ذ  لدددددددد وكذف ذايتادددددددد هذلددددددددياذ  لدددددددد وذيهدددددددد هذتادددددددد ل ذففيدددددددد  ذ دددددددد هزوذ
ادددد ذذكففيدددد  ذ  لدددد وذ لدددد ذات ايادددداذتدددداسلهذيا ددددهذفلضدددد ادددد هذ ذذك[ذ151:كذص1005كيلدددد ا]ذذ ا لدددد و
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ذذذذذهددددد ذت سلددددد ذذ افيددددد ا كذ افيددددد ااسلهذهددددد ذ ددددد ه ذف ستدددددذكس اددددداذادددددتءذ  لددددد ذكاسا ل اددددد واس    ددددد ذ ذ
ذ[.ذ4:كذص1001اس ل لاك]ذذاألفي  
ا هد ذالدتغالاذففضداذلت لد ذفدتذت سلد ذاألفيد  ذ استدتذل دتجذفدتذ دل ذلد نذاسدي ضذف ذافيد ا ذذ
فا ذا  ذتايلاهذفالي ذف ذتي  ذسهذا   داذذككذف في ا ذفتذايلهذاس ظ يذلتالاذفتذت سل ذاألفي  سل اا

ذذذذذذذست زلدددددزذاف تدددددد جكذف ذست زلددددددعذف ذذكي فتلددددد  ذي يدددددد وذ  لدددددد وذستخ دددددلضذاستيدددددد سلهذك(ذاضدددددد فاذألاددددداذ)
 اس  ااا اس   وذاساتي الاذسا ا ااافي ا ذيلس ذيا هذذ ل  هذك[32:كذص3112كز ل ذاس تليتذ]ذ ل 

ذذذذذذ ف  اس دد   أيدا اد   ليذألادا  ف دلا   لد  و تد ج ت الددق وسد  تاد   استدت ك اسا ضد الا اسلاتلدا
ذ.[ذ02:كذص0222كفسيل   ذ  اي ]ذذاس ا اا
 ه   ذا ذ يزذفتذت  ل ذا ه  ذافي ا ذا ذاساي  ذ    تهكذ خ  ئ هذاستدتذتلد ا دذالد ذذ

افيدد ا كذ لدد ذا فدد اذافيدد ا ذيا ددهذلددا وذالددت  ا لهذتضدد ذاساالأدداذفددتذاست يلدد ذ اسا   دداذ األ دد ساذ
ا ذالدد ذف ددهذأدد  وذااللدداذتظهدد ذالدد ذالددت نذ اس ل لددلاذسلاادديالواذ فددتذ  ددسذاالت دد دذل دد هذافيدد 

اس دد  ذف ذاس ا ادداذف ذاساؤللدداكذ هدد ذااللدداذلاوذا ا دداذات دد  وذل ددتجذا هدد ذفيدد كذف ذاادداذ  لدد كذ
ذ[.ذذ32:كذص3112ز ل ذاس تليتكذ]ذلتالزذي ساالأاذ اسا   اذ األ  ساذ اس ل للاذسلاايالو

تت دددقذالددد ذف ذفدددتذافيددد ا ذ  لددد ذذ وذاسلددد يااذسإليددد ا كذ  ددد ذف ذ ال هددد  ل ددد ااتاددد  اذالددد ذاست 
 ت  لدد كذلهدد هذوسدد ذت لددل ذاددتءذادد كذ ف ذافيدد ا ذااللدداذت  ل لدداذ سللددوذتي ا لدداكذ  لددت اذيددلس ذ

 المؤسسـة،أو  ،أو الجماعـة ،قدرة عقليـة تظهـر علـى مسـتوى الفـردهو عملية، و ذاإلبداعذال ذف 
 .مراحل متعددةن خالل م إلنشاء وتوليد أفكار جديدة أو مفاهيم جديدة، أو أعمال جديدة،

   ددد ذاددد ذاست  ل ددد وذاسلددد يااذسإليددد ا كذف ذهدددلاذاسا هددد  ذل تيدددزذالددد ذاس  لددد ذاددد ذاسخ ددد ئصكذ 
ذ[ذ16:كذص1001كاسال :ذ]ذ    ه ذفلا ذللت

 ذ األ  ساذ ذ اساالأا ذسلاايالوك ذاست لس ذفت ذتتالا ذااللا ذأ  او ذلتالب ذافي ا  ف 
  اسا   اكذ ا ا لاذاالت  دذ   ذاسه ها

 ا ذااللاذلاوذا ا اذات   وكذل تجذا ه ذفي وذف ذاااذ  ل اف ذافي  

 ف ذ ه ذافي ا ذ ا ذل تجذا هذسلسذي سض   وذف ذلي  ذا  ل ذالا ل كذفا ذلي  ذفتذ   وذ
 ا تجكذف ذفي وكذف ذ ؤلاذا ل اا
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 افي ا ذسلسذظ ه وذف  لاكذ ا  ا ذلاي ذاا  لتهذال ذاس   ذ اساؤللاذ اسا تاعا 

  تذالذلات  ذال ذفئداذا ل داكذ ا  اد ذهد ذا أداذي ا داذلت دهذيهد ذ الدعذافي ا ذلل  ذو ل 
األف ا كذ ي    وذات   تاذتي  ذسل  اااذاس  اللاكذ اسظ  هذاسا ض الاذاستتذل لاه ذ لت  ااذ

 ا ه ذاس   كذفت ااذال ذ ااذ ت الاذأ  اتهذافي االاا

 ذ.للاذسإلي ا افي ا ذ ت التهذ تا ل دكذا ذخالاذاساه  اوذاألل لاي ذو ا وذ

اس دد  ذ ت يلدد دذاخ ددلاذفددتذااتادد  دذالدد ذذتت لدد ذافيدد ا خ دد ئصذذوضدد فاذوسدد ذادد ذلدديقكذفددل 
تاالدددهذذف ياددد ذذويددد اا ذفدددتذي دددضذاأل لددد  كذفيلددد ليددد  ذذانخددد ل فددد س   ذاسدددليذالذلت دددقذادددعذذك االددده

يد ا ذأل ذافذكاساخد ا و ذفدتذاست الد ذذافي االااذ أد ذ د  وذهدلدذاسخ د ئص ل سهذا ذ ت  يتهذتزل ذ
اسددددد   يكذذ]ذ     هدددد ذاست  فلددددتذاساؤللدددداذوي االددددا ل دددددززذذاسي دددد ذ استادددد ل ك  ددددللاذ ادددد اذذهدددد 

ذ[.ذ10:كذص1004كاس زا ي
ذذذ ذتددددددددد اخاذ خلددددددددداذيدددددددددل ذا دددددددددال ذذذذذذذذذذذذذ  ددددددددد ذ ال دددددددددظذكذافيددددددددد ا ا ددددددددد ذاس ددددددددد ل ذاددددددددد ذا هددددددددد  ذ ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ،( l’invention)ذاددددددددددددددعذا ددددددددددددددال  وذفخدددددددددددددد نكذخ  دددددددددددددداذاالختدددددددددددددد ا ذكذ( créativité)ذافيدددددددددددددد ا 
ت  داذفدتذاسغ سدبذي اد اذاسا د  هذاس لالداذ"ذااليتيد  "كذفللاذي  وذيلاداذ(L'innovation)ذ االيتي  ذ

 ف  اتهدد ذاستا لدداكذفددل ذا هدد  ذافيدد ا ذلادد  ذي سلددا ذ اسددلي ءكذيادد ذلادد  ذي س ل لددلاذاس   ا لدداذ   ائدد ذ
استاللزذيل ذهتهذاسا دال  وذ ل    اذاذ[ذ261:كذص1001ذتا ل ذاسا  فاذاس  يتكذ]استخلاذ اس ازذ

ذ:ت ذاسا  هل ذفلا ذلل
 :( invention )االختراع  -0-0

ذذذاست  دددددددداذوسدددددددد ذفيدددددددد وذ  لدددددددد وذي سي ادددددددداذتدددددددد تياذذذذ أدددددددد  ذف اذفيدددددددد وكذ ذوسدددددددد ذذاالختدددددددد ا ذلاددددددددل 
و اددد ءذفيددد وذ  لددد وذسددد ذللددديقذسهددد ذايددد  وذاددد ذذهددد  ذذك[ذ11:كذص1006 لددد وكذايددد يكذ]ذي ستي  س  لددد ذ

فدد الخت ا ذل ادداذذادد ذافيدد ا كذاالختدد ا ذفخددص ذاذ لدد ذسدد ذللدديقذسددهذاستايلددقست ادد  ذس ادداذ ذكاسظهدد  
ال ذاستدالل اوذاس  لداذفدتذت سلد ذاس يد وذاس  لد وكذ لد ذتيد  ذاساد ا  ذاسالا لداذفأداذفهالداذفدتذضدا  ذ

كذ1001كايددد  ذ  ددد ]ذت الادددهكذ ل تاددد ذالددد ذاساددد ا  ذ لددد ذاسالا لددداذي س أدددوذ اس يا لددداذ تاددد  ذاس لددد ذ
ذ.[21:ص

ذ
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ذ:( Innovation ) البتكارا -0-0
ذذذذااليتيدددد  ذهدددد ذااللدددد وذت ظلالدددداذاا دددد  وذالدددد ذاددددياذاأت ا دددد وكذف ذاختلدددد  اوذسادددد  ذا ددددتجذ

كذي لددد ذتلدددا ذهدددلدذاس اللددد وذسلاؤللددداذيتاددد ل ذ(لدددل اكذخ اددداكذتي  س  لددد كذاهددد  وذ  لددد وذ)ذ  لددد ذ
ذ[  Fernez-walch &Romon,2006,P:22]ا أ هددددد ذافلدددددت اتل تكذ ت زلدددددزذي  ءاتهددددد ذ تي  س  ل تهددددد ذ

ف اليتيدد  ذولاذهدد ذااللدد وذت  لدداذاألفيدد  ذاس  لدد وذوسدد ذ الادداذالالدداكذفيذاستايلددقذاس الددتذسإليدد ا كذ
كذ1001ذاس لدد لاك]ذف ألفيدد  ذأدد ذالذتيدد  ذ  لدد وكذ سيدد ذو خ سهدد ذفددتذاس لدد وذاس اللدداذهدد ذايتيدد  ذ  لدد ذ

كذ أددد ذتيددد  ذ ااددداذاذ هدد ذايددد  وذاددد ذا دددتجذالاددد سكذف ذااللددداذف ذو دد اءذ اخددداذاؤللددداذاددد [ذ5:ص
يدلس ذالد ذذل د هذااليتيد  اذ ذ[ذ11:كذص1004ذكيلد جكذف   لد  ]ذاسي الاذساليتيد  ذهدتذفيد وذ  لد وذ

 هذااللاذت الاذ تايلقذففي  ذ  ل وذفتذاساؤللاكذ يلاداذت الداذهدتذيلاداذاد الاذ  الد اذاس اد قكذف
هددلدذاس يدد وكذ ي دد ه ذذاأل ددلتذس يدد وذ  لدد وكذلدد ذوسدد ذو  ا ذ فهددتذتغاددتذيدداذاددتءذي الدداذادد ذاالختدد ا

ذ.ذ[ذ110:كذص1000ك ل ذ]ذت  ل ه ذ  ليه ذوس ذاساؤللاذاي ذتايلاه 
ي ا ذ االيتي  كذفتذف ذافي ا ذه ذاست  اذوس ذ اذخالقذسااديلاذ ليا ذاالختالهذيل ذافذ

 لدد وكذايددد يكذ]ذذيل اددد ذااليتيدد  ذهددد ذاستايلددقذاساالئدد ذسهدددلدذاس يدد وذاس  لددد وادد كذف ذوسدد ذفيددد وذ  لدد وكذ
ذ[.ذذ11:كذص1006

 يهددلاذفددل ذافيدد ا ذلت لددقذيتدداسلهذاألفيدد  ذاس  لدد وذ ت سلدد ه كذفادد ذااليتيدد  ذفهدد ذلت لددقذيتايلددقذ
ف في ا ذه ذاس زءذذا[ذ42:كذص1001ي افل ذ  يت كذذ]ذهلدذاألفي  ذ ت  لله ذوس ذ اأعذاالتذالا س

وسددد ذ ت  للهددد ذاس يددد وذذهدددلدت  لدددلذيددد  ذهددد ذاس دددزءذاسالاددد سذاساددد تياذي االيتذكاساددد تياذيددد س ي وذاس  لددد و
ذ.اسا تج

ذاالخت ا ذ افي ا ذ افيتي  (:ذ12)اساياذ أ 
ذ

ذ
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 :نظريات اإلبداع -0
ت  اوذاس ظ ل وذاستتذتل  ذوس ذت لدل ذاألااد اذافي االداكذ لسد ذ فاد ذالخدتالهذاساد ا سذ

ذ[ذ201:كذص1001اسال ك]ذ:ذ االت  ه وكذ ا ذفه ذهلدذاس ظ ل وذا ذللت
 :بقريةالنظرية الع -0-0
كذيغددضذاس ظدد ذاألاادد اذافي االدداذتظهدد ذف دداوذفددتذس ظدد وذول دد ءت تدد ضذهددلدذاس ظ لدداذف ذذ

ذ اذ ي لددبذهددلدذاس ظ لدداكذفددلكذف ذاست دد  بذ اسخيدد اوذاساتدد ف وذسدد نذاسايدد  ادد ذاال  دد زاوذاسلدد ياا
ا  فدداذاس  سلدداذ ا  تدد جذادد ذهدد ذ  لدد كذيدد   ذادد ذت دد  زذ دد   ذاسذتاي ددهلدد ذأدد  اوذتاسايدد  ذلاذاس دد  
ذ.هذاسل يااا   فهذ ذت   يدذال ذتا  اا

 :التحليل النفسينظرية  -0-0
لتالدداذفددتذاس دد اا وذاس اخللدداذذسإليدد ا  ذاسا دد  ذاألل لددتذف دد  بذهددلدذاس ظ لدداكذف نذلددذ

 يا ددهذذكا دد دذافيدد ا ذفددتذا  لدداذا ل ددا لدد ذت سدد ذس لددهكذذاستددتذظلددوذايي تددا ذذكس دد  استددتذل لادده ذا
ذ. اسغ ائزذلاا ا ذ األ  للساي  وذا ذت  ل ذس

 :القياس النفسينظرية  -0-0
 الد ذذكت تيدزذالد ذألد سذاسدلي ء لد ذذك لاذاات ا اذس  ياذاسال سذاس  لدتت تي ذهلدذاس ظ          

ف ذافي ا ذادا هذادا ذاسدلي ءكذذأاذيل ذاسلل  ذ اسلي ءكذ يلاذافي ا اذ تؤي ذهلدذاس ظ لا    ذاال
تداكذ ي ستد ستذ ي لبذات   ذذكف ا ا    ذس نذياذاألذليتذ اسال سكذفه ل بذف ذلخضعذسلي  ذاست  ذ

ذ.لاي ذأل لهذ ت  ل د
 :أسبورننظرية  -0-0

ف ذففضاذا لااذسلت  اذوس ذ ل اذ    اذساختلهذاسااديالوذاستدتذت ا دهذ"ذفلي   "ااتا ذ
اتاد ذهدلاذاساؤلل وكذتتالاذفتذت سل ذفيي ذا  ذا ذاسي ائاذاسا تالاكذ تاللاه ذ ا  وذي ا د واذ أد ذا

كذهدلدذاس  الد وذاس اللداذافي االداذ ت ادل ذافيد ا األلل بذالد ذاسالد  ذي  الد وذايل داذ د اذايل داذ
كذياد ذفيد ذاسات لادل س نذتا لاذافي ا ذذته هذوس ي  وذسه ذ ت ئجذول  يلاذال ذتا ل ذي ااجذت ي لاذ

  لداذاساد  وذالد ذت لد ذيل لداذتفدتذ ذادي اللداذاس داذافيد ااتذأليذااديلاكذل ذاسا تد  ذسياذذ"لي   ف"
ول دددد  ذذ: هدددتذك دددداذ ددداذاساادددديالواددد ذفخادددد اوذخادددسذذيددددلس ذ أدددد ذاأت  دددوذااستخلددداذ الدددتخ ااه

 .كذول   ذاألفي  كذول   ذاس اكذأي اذاس اول   ذاس ا ئقاساايلاكذ
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اس ظ لدد وذاسلدد يااكذه د  ذادد وذففيدد  ذاهتاددوذي  الداذافيدد ا كذأدد  ذيا  هدد ذادد  ذذ فاذوسدد وضدذ
 ا وكذ ف ددي وذهددلدذاألفيدد  ذفددتذادد ذي دد ذيال يدداذ ظ لدد وذا فددوذيالددا ءذادد ذاسيدد  لل ذفددتذا دد اذاف

استدتذفلد وذذ( March & Simon )" سـيمون"و" مـار "بنظريـة ف د  يه اذ يد فوذهدلدذاس ظ لد وذ
افي ا ذا ذخالاذ اذ ا  س اذاساايالوذاستتذت ت ضذاساؤلل وكذ خ  اذا  س اذاس   وذيل ذاد ذ

ذ(Burns &Stallker)" سـتالكر"و" بـورن"نظريـة اد  ذيدهاذتلتهد ذتا  ذيهذاساؤللاكذ ا ذل تد ضذف ذت
ذذذاسددد ااذ:ذ استدددتذااتاددد وذاسهل يددداذاست ظلالددداذ ددد اوذست لدددل ذافيددد ا كذفاددد ا ذ اادددل ذاددد ذافيددد ا ذهاددد 

فيلددد ذا لددد  ا ذادددعذاسيلئددد وذلاوذاستغلددد ذ)ذكذ اسددد ااذاس ضددد يذ(لالئددد ذيلئددداذاس اددداذاسالدددتا وذ)ذانسدددتذ
ـــــة اذ ي ددددد ه ذ ددددد ءوذ(اس ل لددددداكذ للددددد ه ذفدددددتذت سلددددد ذافيددددد اا وذاسلددددد لعكذ لالئددددد ذافيددددد اا و      نظري

يدددل ذيدددا ذااللددداذافيددد ا ذتيددد  ذاددد ذخدددالاذلدددال ذا ا ددداذتهددد هذوسددد ذ  اسدددلي ك(Wilson )ويلســـون 
و  ا ذاستغلدد كذاأتدد ا ذاستغلدد كذ تي ددتذاستغلدد ذ تايلاددهاذ ليدد  ذ:ذو خدد اذتغللدد اوذوسدد ذاساؤللدداكذ هددت

 اتذيدد ستغل ذاساالدد بكذلدد ذت سلدد ذاساات  دد وذ تايلاهدد كذف فت ضددوذهددلدذافيدد ا ذيددل  ا ذاس   دداذف ذاسدد
اس ظ لاذيا ذ لياذافي ا ذفتذاسا ا اذاسلاللاذاسل يااذاسلي ذتي  ذي لبذاتي ل اكذيليبذا وذا ااداذ
ا ه ذاست ال ذفتذاساه  كذ ت   ذ ظ  ذاس  ظكذ يلا ذزا ذا  ذاساها وذاساختل داذيلاد ذاز ا وذاساهاد وذ

ل لداكذااد ذللدهاذو  ا ذافيد ا ذي د  وذ ا الداكذ اد  ذظهد  ذ د اا وكذياد ذف ذاس د افزذ ل ذاس  ت
 .ذسه ذتالل ذول  يتذست سل ذاالأت ا  وكذ تزل ذا ذال هااذف لبذفاض ءذاساؤللا

"ذاد  ش" ظ لداذ اد لجذااد  ذسيداذاد ذ( Harvey& Mill" ) ميـل"و " هارفي"نظرية ت تيد ذ
يددا ذاساؤللدداذت تادد ذ لدد اذ"ذذالددا" "ذهدد  فت"كذ لدد نذيدداذادد ذ"لددت سي " "ذيدد   " ظ لدداذ ذذك"لددلا  " 

  تل لددداذسلااددديالوذاس  تل لددداكذ  لددد الذوي االددداذسا  س ددداذاسااددديالوذاس   ددداكذ لسددد ذيتي دددتذاسهل يددداذ
 ظ لتهاد كذ ي  دوذذ(Hage& Aiken" ) أيكـن"هـاج و "ي  ه ذأ  ذ.ذاست ظلالاذ اسالي  ليلاذ اس ض لا
 ذت   سدوذاسا ا داذاساختل داذسإليد ا كذفضدالذاد ذاس  ااداذاسادؤل وذفلدهكذفيل ذاس ظ ل وذادا سلاكذولذف هد

  د  اذا ا داذافيدد ا كذايتد اءذادد ذتالدل ذاس ظدد  ذ اد نذت الاددهذأله افدهذفددتذا  لداذاستادد ل كذلد ذا  لدداذ
افادد ا كذفلدد ذلددت ذاس  دد اذالدد ذاساهدد  اوذاس ظل لدداذاساال يدداكذ اسدد ا ذاسادد ستذاسددالز كذ  دد الذوسدد ذ

ــتمن"ذ ااتيدد وذ ظ لدداذ.ذا  لدداذاستايلددق افيدد ا ذيا ددهذااللدداذ ا الدداذت لدد ذفيذ(ذZalteman"ذ)ذزال
ذ-222:كذص1001اسادل ك]ذتتي  هد ذ ظلالاكذف ذاساؤللاذاستدتذفي وذف ذاا  لاذ  ل وذال ذاس   وذاست

ذ.[221
ذ



 مفهومه، إدارته وأساليب تنميته: في المؤسسةاإلبداع                                                          الثانيالفصل 

 

 51 

 :عناصر ومراحل اإلبداع -0
 :عناصر اإلبداع -0-0

ذذ:فتذاس     ذاست سلااذل نذاسيلل ذا ذاسي  لل ذف ذا    ذافي ا ذتتال
 : القدرة على التخطيط والتفكير اإلستراتيجي -3-1-1

 ت فل ذ لد ئاذاست  اداذا هد ذفدتذذكفيذاسا  وذال ذ ضعذاسخااذاسالتايللاذسلتا ل ذ استغلل 
ظاذ    ذفه اهذا   وكذايت ياذ ل يتاكذ  ت ذللل ذاألف ا ذلل ي ذ ظل ل ذل ادقذاألهد اهذاسا  د وذ

ذذذذذذذذذذذاساخ ددددددددلاذتت ادددددددددقذيت ادددددددددقذهدددددددددلدذذ يدددددددددا ذفهددددددددد افهذ الذيددددددددد ذادددددددد ذوأ ددددددددد اهذكا اسخادددددددداذاسا لددددددددد ا
ذ.[ذ22:كذص1001ذكاس  ل ت]ذاأله اهذ

 : ثقافة المؤسسة -3-1-2
ذك است أ دد وذاسااددت ياذاستددتذتت  ادداذاددعذي دد ءذاساؤللدداذك اساددل ذكتتالدداذفددتذا ا ادداذاسا تادد او

لدل يل وذفاضد ءذاساؤللداكذ تدؤل ذالد ذفت تجذأ اا ذ لل  كذ ل ذتالاذافاد  ذاس د  ذست د ف وذ ذ
ذو ا ءذافي اا وذيه اذيا ذف ه ذت يزذال ذا تل   وذاس  الل ذ االهتا  ذيه كه ذال ذ تا ل ه ذف ائ

است   ذاسلا فتذلل بذ   اذه ا ذفتذاستالل ذ اس ظ ذوسله ذيا ي ءذفتذاساؤللااذ ت   ذافا  وذوس ذف ذ
ذ.ال ذا  ل وذاس ااذ اخاذاساؤللا

 : الوالء التنظيمي -3-1-3
لددد تياذاسددد الءذاست ظلادددتذا تي اددد ذ للاددد ذي   ددداذاأت ددد  ذاس ددد  ذي  ددد  دكذ فهالددداذفهددد اهذاست ظدددل كذ

س لدد وذت تلددبذاأل ذفددتذ الددت  ا دذسيددلاذاسازلدد ذادد ذاس هدد ذ استضدد لاذست الددقذتلدد ذاألهدد اهاذ للدد ا ذ
 اءذاساي  ذ اساالزكذيداذس نذأ  وذاساؤللاكذ ت  هذاأل ظ  ذوس ذاألذ لبذفهالته كذ ت ضل ذاس ؤلا

 كذاس دد ال ذذهددلاذللدد ا ذالدد ذزلدد  وذاسدد الءذاست ظلاددتكذاألادد ذاسددليذلزلدد ذادد ذاسا هدد  اوذاستددتذليددلسه 
ذ. لالاذا ذا  اذ   ا ذاس ااذ ا خ  ضذ لياذاسغل بكذ هلاذا ذلل ا ذال ذتا لعذافي ا 

 : التركيز على األداء والعاملين -3-1-4
اد   ه ذيداهالته كذ يدا ه ذتتالزذاساؤلل وذاساي ااذيت ي لزه ذال ذاأل اءذ اهتا اهد ذي س اد اكذ ا 

 دددزءذاهددد ذاددد ذاساؤللددداكذ لسددد ذيتاددد ل ذاس ددد افزذاسا  لددداذ اسا   لددداذسهددد ذا ددد ا ذليدددلس  ذ هددد  اذ لددد ذ
ا  لاكذ لتالز  ذفتذف اءه اذ يلا ذفاالوذاساي فآوذسألفي  ذاس ل وذاستدتذتلد ه ذفدتذتاد  ذ تاد ل ذ
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ذكو ذاهتاد  ذاساؤللداذيد أل اء.ذتذاألفد ا ذفدتذاسالد ا وذالد ذت الدقذافيد ا اس ااكذيلا ذزا وذالد ا
ذ.ذ ي س  الل ذلل ه ذفتذت  ل ذاسا أ وذاسي ا اذس نذاس  الل كذاا ذلا عذال ذافي ا 

 : مالئمتوفر مناخ تنظيمي  -3-1-5
ذئد اساالا  د اذفل لدل ذاد ذا   د ذافيد ا كذ لت دهذاسا د خذذاالئ ل تي ذت ف ذا  خذت ظلاتذ

ت  داذاس   داذسل د الل ذاد ذخدالاذ ي س لاا االاذاستدتذتيد  ذااد  اذسإليد ا كذ ت د ذالد ذاستاد ل ذ ا 
ذك اال لدد   ذك است دد   ذكالدد ذاال  تدد  ذاساالئدد كيافيدد  ه ذ آ ائهدد اذ ل يددزذاسا دد خذاست ظلاددتذذااساادد  ي

ذكاسددد فيذانخددد ذ فدددتذاختلدددهذاسالدددت ل وذاست ظلالدددااذياددد ذللددد  دذا تددد ا ذك اسلاددداذيدددل ذي فددداذاس ددد الل 
ذ. تا لعذاس  ا ذاسليذل  زذاس  الل ذال ذتا ل ذاالأت ا  وذسلتا ل ذ است لل 

  اداذذكلتي  ذاسا  خذاست ظلاتذا ذخ  ئصذاسيلئاذاس اخللاذ اساتاللاذفتذاسهلياذاست ظلادتذ
ذك ظلادت اال  ت  ذ اساا  ياذفتذاتخ لذاساد ا اوكذفاد ذاسهليداذاستذك  ااذاالت  الوذكاسال  وذ افا اه

 اتخدد لذاسادد ا اوكذي لدد ذتددؤل ذايل دداذاسهليدداذاست ظلاددتذذك  ادداذاسلددلااذكفهدد ذلاددااذ  دد ذاساؤللددا
 ذ ادددد  ذاست ظددددل ذ ادددد  ذا   تددددهكذ ادددد  ذا اييتددددهذألالدددد ذأدددد  وذاس دددد الل ذالدددد ذاساادددد  ياذ افيدددد ا كذ

 د الوذسلالت  اوكذ ا  ذوت  اذاس  صذسلت  ااذخ  جذوا  دكذل  اذاس  الل ذاتخ فل ذا ذوأ اداذات
ذكااددد ذل  لهددد ذ لددد ذات الدددل ذسإليددد ا اذياددد ذف ذاسالا يزلددداذفدددتذاتخددد لذاساددد ا اوذك االأددد وذخ   لدددا
يددد اءذآ ائهددد كذ ل لددد ذاسا ددد اذفاددد اه ذاددد ذف ددداذذك الدددتخ ا ذاسلدددلاا لتدددل ذسل ددد الل ذاأتددد ا ذاس لددد اذ ا 

هدد ذفيلدد ذاساادد  ياذفددتذاتخدد لذاختلددهذاسادد ا اوكذاادد ذل فددعذ ل لدد ذادد ذا   لدد ته كذاألادد ذاسددليذل  ل
ويدد اا اذيددلس ذ  دد ذف ذ ادداذاسالدد  وذ افادد اهذل تيدد ذادد االذاهادد ذستادد لعذافيدد ا كذف ذا اددالذسددهكذ

ل د ذاد ذايد   وذاس د الل ذ الد هاته ذ  د ذاست  اداذادعذذك ل ذف ذا يزلاذاسال  وذ افاد اهذ تلدلاه 
 ذفلهدد اذيادد ذف ذاساادديالوذاف ا لدداكذاادد ذلالدداذادد ذواي  لدداذتادد  ذاساؤللدداذ تا  هدد ذ ت الددقذافيدد ا

 تالاذا ذاهتاد  ذاس د الل ذذكتالعذ   ذاسالاي الوذفتذاساؤللاذك   تل لاذاألاا اذكاا  لاذاالت  ا
ذ.ذذ ا  ذ  يته ذفتذافي ا ذكليبذفتذت  تذف ائه تيا ذل  يذ  سه كذاا ذل

 : مرونة األنظمة واللوائح -3-1-6
 ذاسيللدد ذادد ذاسالدد  اوذاف ا لدداكذ هددلدذتهددلا ذالددذكو ذاف دد اءاوذ اسلدد ائ ذاسا    لدداذ اس لددالا

ت تيدد ذيدداه ذا دد  ذستالددل ذي دد ءوذاس دد الل ذ ا تظدد اه كذيغددضذاس ظدد ذادد ذادد نذذكاف دد اءاوذ اسلدد ائ 
ي دددد ءاته ذاف ت  لدددداذاس  للدددداكذ يغددددضذاس ظدددد ذادددد ذادددد نذأدددد  اته ذ ف  سلدددد ته ذافي االددددااذ ا  ذاستددددزا ذ
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ل  اذا  خه ذاست ظلاتذوس ذ  تل ذأ تاذسإلي ا ذاساؤللاذي أل ظااذ اسا ا ل ذ تايلاه ذياياذ  فتكذ
ذ.[ذ01ذ-03:كذص3112ذكاس  ل ت]ذذ ا ياذسلاخ لاذاساي اا

 :مراحل اإلبداع -0-0
استددتذتت سدد ذفل دد ءذاس يدد وذاساي ادداكذ هددلدذذكااللدداذافيدد ا ذادد  اذادد ذاسا ا دداذاساتي ل دداذتتضدا 

فيد وذذل تاد  ذاسيللد ذاد ذاسيد  للذا هدلاذاد ذ  دذاسا ا اذتي  ذات اخلاذ ات  الاذاعذي ضده ذاسدي ضك
كذفي ضه ذلي  ذلس ذيا ذاس اللداذأد ذت د  ذفدتذفتد وذ  لدزوذ لد ذل د بذاسا ا اذفتذااللاذافي ا 

هتذس ظاذي  زذذكاس ااذفله كذ ل نذاسي ضذانخ ذاخت   ذا ا اذااللاذافي ا ذوس ذا  لاذ ا  و
 ئدد وذفددتذضدد ءذاف تدد جذافيدد ااتذيدد الذادد ذ ا  ادد ءذاس يدد وكذ ي ستدد ستذفددل ذ  الدداذافيدد ا ذتيدد  ذفيلدد ذف

ذ.اس اللاكذيا ذلاي ذااتي  ذهلاذاس ت جذا ل  اذسإلي ا 

ذادددل ا ذ است دد لهذاأليلدد كذافيدد ا ا ا دداذسذ الدد ذضدد ءذلسدد ذأدد اوذاس  لدد ذادد ذاست دد ل  وذ
اساددياذذكذ فددقا ا دداذاست دد لهذاسددليذلالدد ذا ا دداذافيدد ا ذوسدد ذف يددعذكذهدد سا ا دداذافيدد ا ذ ااتادد  ا

ذ(.01) أ 
ذا ا اذافي ا (:ذ12)اساياذ أ 

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

ذا ذوا ا ذاسي   :ذاسا   

 : مرحلة اإلعداد -3-2-1
ف ذذ   د  ت  دصذاد ذ الدعذ  ا يهد كذذك ت د  ذاسااديلاذت ادعذاسا ل اد وكفتذهلدذاسا  لاذ

األف ا ذاسلل ذلخ    ذ زءاذفيي ذا ذاس أوذس اعذاسا ل ا وذست للاذاساايلاذ فه ذا    ه ذأياذ
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 لتد  ذسلايد  ذفدتذهدلدذاسا  لداذيدا ذل  داذالد ذ الدعذاسا ل اد وذاذ ءذفتذ له ذه ذفيل ذويد اا اسي
ذ. اساه  اوذ اسخي اوكذاستتذتاي هذا ذت   اذا ض  ذافي ا 

 : مرحلة التبصر -3-2-2
 هتذف قذ فه ذا  لاذا ذا ا اذافي ا كذي  ه ذتاه ذااللد وذاست  اداذيدل ذاخ دلاذاس د  ذ

وذ اسخيددد اوذاسايتلددياذاستدددتذتت لددقذي سااددديلاكذ ا ضدد  ذاسي ددد كذ لسدد ذسلتي ددد ذاسي  دد كذ اسا ل ادد 
ذ.ذيلل   ذ اذسلاايلاذا اذاس  الا

 :مرحلة اإلشراق -3-2-3
 اسل ظدداذاستددتذت سدد ذفلهدد ذاس يدد وذاس  لدد وكذ فددتذهددلدذاسا  لدداذذك تتضددا ذا يلدد قذادد ا وذافيدد ا 
سدددهذاددد ذاس  ددد اذوسددد ذاست تلدددبذاألالددداكذذذياددد ذللدددا ذكففيددد  د ذللدددتالعذاس ددد  ذواددد  وذت تلدددبذا ل ا تدددهذ

ذ. ت تي ذا  لاذاس ااذاس ألقذسل اا
 : مرحلة التحقيق -3-2-4

 ل لددد ذذ فدددتذهدددلدذاسا  لددداذلت دددل ذالددد ذاس ددد  ذاسايددد  ذف ذلختيددد ذاس يددد وذ ل لددد ذاس ظددد ذفلهددد ك
  ذكذف ذتتالبذادلئ ذاد ذاست د لاذ اس دااكذأل ذاس د  ذاسايد  ذلادا  س ته ذسل نذا نذف ئ ته ذ   ته 

كذ3112كذاس ددد ا  ي]ذاس يددد وذافي االددداذ الذل تهدددتذا ددد ه اذفهدددتذولاذا  لددداذاست  لدددبذسل يددد وذاس  لددد وذ
ذ[.02:ص
سلا ا دددداذاسلدددد يااكذيدددد  ذف ذاسالدددد  ذيتغللدددد ذمرحلــــة التغييــــر  فددددتذت دددد لهذآخدددد كذفضددددل وذذ

اداكذات  ه وذاس د  ذاسلدليلاذوسد ذات  هد وذول  يلداكذهد ذاد ذلتالدبذف ذل د  يهذتغللد ذفدتذي ا داذاس 
سددلس ذالدد ذاس دد  ذاسايدد  كذ اسددليذاختدد  ذا لددقذافيدد ا ذالدد  اذس ل تددهكذف ذل ادداذالدد ذتغللدد ذي ا دداذ
االددهكذادد ذخددالاذاسا  فدداذ االأت دد  ذيهدد كذلدد ذتايلاهدد ذوسدد ذف ذل ددي ذلسدد ذلددل ي ذااتل  لدد اذ تغللدد ذ

اد  وذتز لد ذاألفي  ذس نذاس   كذل  تذاستايل ذال ذأ  اتدهذاس اللداذيداذلد  كذ تغللد ذا اأ دهذاس اخل لداكذ ا 
كذ3112كاساددددل ]ذول  يلدددداذللهدددد ذوسدددد ذاأت ا دددد وذ  اف ددددهذافل  يلدددداذ زل  تهدددد كذ تادددد ل ذاأت ا  تددددهذ ت  ذ

ذ.[023:ص

 :أنواع اإلبداع -0
يد ا ذتد  ل ت د هذفه د  ذاد ذذكت  ل  وذا لد وذسإلي ا أ اوذ كذافيد ا ذوسد ذويد ا ذ دل يذ ا 

ي ا ذخ   تاذ ذكهد ذاستاد  ذ اسا دزوذافلدت اتل لا إلبداع الجـذريفا ا ه ذا ذ   هذوس ذوي ا ذ اخلتذ ا 
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 اسددليذلغلدد ذيدداذادد ذلددياهذفددتذا  سددهكذ ذللدد ه ذياددياذ اضدد ذفددتذتغللدد ذ ادداذاس لدد وذاس  ادداذفلضدد كذ
ذاإلبــداع التــدريجيفادد ذذ ل تدد جذس تدد وذا للدداذفددتذو خ سددهذ ا تادد  دذس ددل ذتادد ل ذويدد ا ذ ددل يذال ددقا

ذاأل أد وذ  سدب لي  ذفدتذكذفتذاسا ت  وكذف ذاست  ف ووذاسالتا وذت لل   استغل اوذلي  ذ تل اذاس
فدددتذاذ[  Fernez-walch &Romon,2006,P:12]ذتاددد  اذضدددا ذاس  سددداذاسا ئاددداذ سدددلسذتاددد  اذخ   هددد 

اي  ل تهد ذاسلاتلدااسليذه ذذالداخلي اإلبداع  ل  اإلبـداع  فاد كذلت ذتا ل دذ اخداذاساؤللداذ ياد  اته ذ ا 
ذ.است خلصذف ذا ائهذاللهذا ذا لقذلت ذاس   افذالخارجي

بداع العمليةكذإبداع المنتج ه   ذت  لهذآخ ذلالزذيدل ذ اد  ذفدتذالداذتلكذإبداع المنتجفاذوا 
استيلدددهذادددعذذ   لسددد ذسضددداذكأ ئاددداذيادددياذالدددتا ذا ت ددد وت لدددل ذذ فذك  لددد وذسا ت ددد واساؤللددداذ

تد جذ  لد وذيادياذااللد وذو ذالدت  ا ل يزذالد ذكذفه ذإبداع العمليةاذفا ذيلئته سذاساختل اتغل اوذسا
ذكاسالاددتذ]ذاسا ئادداذاف ت  لددات لددل ذاس اللدداذذل يددزذالدد ذف ذك   تددهذ فذاف تدد جلددؤل ذوادد ذفددتذيالدداذ

ذ:وس ذيل ذال ا ذسإلي ا ذه ذاسليذل   ه است  لهذاألذ.[211:كذص1001
 : التنظيمي اإلبداع -0-0

لددداكذ يادددياذ لددد ذفهددد ذلت لدددقذيادددياذاي اددد ذي سهليددداذاست ظلادددتكذ اس اللددداذاف ا لددداذفدددتذاساؤل
كذي لدد ذلتضددا ذاف دد اءاوذ[51:كذص1006ذك لدد وكذايدد ي]ذاي ادد ذي أل اددااذاألل لددلاذسلاؤللدداذ

ادد  وذت ددال ذاس ادداكذي فضدد فاذوسدد ذاس اللدد وذافي االدداذاستددتذ  األ  ا ذ اسي دد ءذاست ظلاددتذ اسا اادد كذ ا 
 اذوسد ذت الدقذفهد اهذته هذوس ذت لل ذاس الأ وذيل ذاألف ا كذ است  ااذفلا ذيل ه كذا ذف اذاس  د

ذ.ذذذذذاساؤللا
 ا  الاذ ا لجذت ظلالاذ  ل وذتزلد ذذكال ذو  ا ذذاست  ل ذفتذاست ظل ذاست ظلاتذافي ا  ل ا ي

ادد ذ هدد ذادد ذللددت اتذتدد ف ذالددت نذذا ددل ذذك ت لددل ذاالأدد وذاس ادداذكفددتذف اءذاساهدد  ذاسا   دداادد ذ
ستدتذتادسذاسهليداذاست ظلادتذتلد ذاستغلد اوذالت لدقذيذاست ظلادتذف في ا كذاست يل ذ اسخي وذس نذاسالل ل 

لهددد هذوسددد ذول ددد  ذ هددد ذذك يدددلاذاسلل لددد وذ االلدددت اتل ل وذكت دددال ذاس ظددد ئهذ اس اللددد و ذكذسلاؤللدددا
ذفيلد ذفف ا هد  يدلاذذكاساؤللداذ االل تهد ذلل يل ولا ذي  اذتتللل ذذ ف ا اذك ا قكفل سلبذت ظل ك
ذذ.   لا ا ذول  يلاذ
ذ
ذ
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 : التكنولوجي اإلبداع -0-0
 استددتذتخددصذذكاستددتذتت لددقذي سالددت  اوذاالل  يلدداتلدد ذاس اللدداذي فيدد ا ذاستي  سدد  تذلا دد ذ

ذفل ل استي  س  لاذتتالاذذافي اا وذ ف ل  تذلس ذكذاف ت جذفل سلب يلاذذف  ااه ياختلهذذاسا ت  و
و خددد اذااللددد وذ اددد قذ  لددد وذالددد ذاس اللددداذذف ذكت ددد لاذتلددد ذاسا ئاددداذف ذك  لددد وذا ت ددد وفددتذاددد  ذ

 .[41:كذص1001كا ال ذ ل ]ذذالله ذو خ اذت لل  وذف ذكف ت  لاا
 : المعرفي اإلبداع -0-0
االلداذافيد ا كذ تتيلد  ذذت اداتذاذاستد  ذاسياد لااساد ذذ  ضد تهذاألل لدلاذهدتذافي ا ذاسا  فت 

اس اللددددد وذ ذافاي  لددددد وذاسا  لددددداكذذ:خدددددالاذاسادددددزجذيدددددل ذاددددد وذا ااددددداذفهاهددددد ذاس اللددددداذافي االددددداذاددددد 
اس  ااذاألل لتذفتذاس اللاذافي االاذهد ذاس د  كذ الد ذس اذ ذذ اس ه ذاس   يذ اس ا اتالبكذ األل س

اساؤللاذت الاذ تا ل ذاه  اوذاس  الل ذفله كذأل ذفه ذاست  ل وذاستتذت ا هذاساؤللد وذفدتذأضدلاذ
ادد ذذافيدد ا ذاسا  فددتذهدد ذتادد لعذت الدداذاألفيدد  كذادد ذا لددقذضددا  ذااللدداذتدد فقذاسا  فدداذ ت  للهدد 

كذ ادد ذا  فدداذف  لدداذوسدد ذا  فدداذ[41:كذص1001كا ددال ذ لدد ]ذا  فدداذضددا لاذوسدد ذا  فدداذظدد ه وذ
ف ذاسا  فدددداذادددد ذه دددد ذتظهدددد ذاس الأدددداذاست ايالدددداذيددددل ذاسا  فدددداذ است يلدددد ذافيدددد ااتكذيدددد  ذ.ذ ا الددددا

هددتذاس   دد ذاألل لددتذست الددقذافيدد ا كذ(ذذضددا لاكذظدد ه وكذف  لدداكذ ا الددا)ذ يااددي سه ذاساختل دداذ
االخت اا وذاسا يلاذسلتل لقكذذو ا ءه ذاسليذلي  ذأ   اذال ذذكاساي تذال ذافي ا ذاسا  فتذ است يل 

ذذ.ف ذت لل ذا قذاس اا
و ذااللدداذافيدد ا ذاسا  فددتذالذتددت ذوالذادد ذخددالاذلدد  وذاتدد ف وذادد ذاسا  فدداكذتيدد  ذضددا لاذفددتذ

ت ذاا  لدته ذالد ذف ضذاألل سكذستت  اذوس ذا  فاذظ ه وكذت تا ذ تل يذيدل ذاساد ا  ذاسياد لاكذ تد
اس اأددعكذفتخدد جذاألفيدد  ذافي االدداذوسدد ذ لددزذاس  دد  ذفددتذ دد  وذا ت دد وذ  لدد واذ افيدد ا ذاسا  فددتذالذ
لت ادددقذفدددتذاساؤللددداذوالذاددد ذخدددالاذ  ددد  ذألددد  وذتدددؤا ذيضددد   وذف ذلاددد   ذيددداذاألفددد ا ذفدددتذاددد  ذ

ت التهدد ذ يل  تهدد ذفددتذاألفيدد  كذست  دداذا هدد ذ ددزءاذادد ذاسددلاي وذاست ظلالدداكذ ف ذتلدد  ذسلتادد لعذالدد ذ
ذ.اياذخااذ  ا لجكذل ذخ   ه ذفتذاياذا ت  وذ ه ئلا

 :وس ذافي اا وذلل قذ ياذافي ا ذي ستغلل اوكذت  هذفت ذ

 الاذاست لعذفتذاسخاذاف ت  تاذتتالزذيتغل اوذ غل وذت  ل لاكذ:اإلبداعات المستمرة 

 تي  ذلاوذتالل ذذكتجذاس  ست هتذتغلل اوذفيي ذفتذاسا ذ:المستمرة الديناميكية اإلبداعات 
 ال ءذ ت القذتغل اوذلل يلاذا ل ااا ا اذال ذاس  سذفتذاااذاأل
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 كذ فتذي ضذاسا ت  و هتذاستتذتؤ يذتغلل اوذ ئلللاذفلا ذأيله ذا ذذ:المتقطعة اإلبداعات
ذ.وذتغلل ذفلل بذاس ل وذاسليذ  لاهاس  ال

 :مستويات اإلبداع -0
كذ ل تيد ذ(اس ا اداكذاساؤللداذكذاس د  )ذلاللداذالدت ل وذ فدقذذ اخاذاساؤللداذافي ا لظه ذ

افي ا ذاس   يذاسلي اذاأل سد ذسإليد ا ذاس اد اتكذ افيد ا ذاس اد اتذلالداذاأللد سذفيد ا ذاساؤللداكذ
ي ا ذاس ا ااكذف س الأاذيل ه ذهتذاالأاذتي اللاكذ فتذ ل ذف ذوي ا ذاساؤللاذلزل ذا ذوي ا ذاس   ذ ا 

ذ.ذ ياذا ه ذل ززذانخ 
 :يمستوى الفردالاإلبداع  على  -0-0
ا ا ااذاس  اااذاسي ا داذفدتذاس د  ذ:ذلتال ذاسلل  ذافي ااتذسل   ذيا ا اتل ذا ذاساتغل اوذ

  لددهكذاستددتذتت لدداذاللدد اوذاسيلئدداذاسخ   لدداكذ اسلددل  ذافيدد ااتذاساال ددظكذي لدد ذف ددهذي دد ذت دد ضذ
ليذل  لدهذل دتهجذلدل  ذخد   تذاتادلالذفدتذاس   ذاساي  ذسالل اوذخ   لاكذللت لبذ اخلل كذاألا ذاسد

اسلل  ذافي ااتاذ ه   ذخالداذا ااداذ  لدلاذ اخللداذتلد ا ذاس د  ذاسايد  ذالد ذاسلدل  ذافيد ااتكذ
اسد ي ذاألل لدتذذاإلدراك ل د ذ.ذاف  ا كذاسدت ل كذاسا  اوكاسد  افعكذ اساخ دلا:ذهلدذاس  اااذتتالاذفت

ــتعلم  لددااذيل ادد ذلاددياذاسددليذتلددت  ذوسلددهذاست دد االوذاس اخللدداذ اسخ  اس لددقذاسدد ل  اليتذاساددؤل ذفددتذذال
األهللداذاسالزاداذسل اداذي  د  اذفاد ذذالقـدراتاسلل  كذي اتي  دذاسي ايداذاس ئللدلاذستد اي ذاسا  فدااذ تد ف ذ

   ذاسا  هذاس د  ذذالشخصيةفهتذت ااذاسلل  كذ تلل دذ ت  ههذ   ذاأل اءاذفتذ ل ذتل بذذالدوافع
ذ[.ذذ31:كذص3112اس ل لاك]ذ  تذسللل  ذاس اخلتذ اسخ 

 فضددل وذوسدد ذاس  اادداذاس  لددلاذاسلدد يااكذ استددتذت تيدد ذخ دد ئصذالذيدد ذف ذلتالددزذيهدد ذاس دد  ذذ
 دددددبذااللدددددتاال كذ اسالددددد ي وكذ اسلاددددداذيددددد س  سكذ:ذاسايددددد  كذا ا اددددداذاددددد ذاسخ ددددد ئصذاألخددددد نذهدددددت

ذ[.ذذ12:كذص3112ذك ل وكذاي ي]ذ االلتاالسلاذفتذاس ي كذ اسا  وذال ذت ااذاساخ ا كذ اسا   اذ
ي لد ذليد  ذذكيداذفيد وذف ذا دتجذلداتتذاد ذا هد  ذف ذااداذفد  يذوسد لال ذافي ا ذاس د  يذ

ذكي سدلي ءذ اسا هيداذكتا ل ذاس ااذ لس ذا ذخالاذخ  ئصذفا لاذلتاتدعذيهد ذاسا  وذال ذاس   س نذ
ذ التهد  هلدذاسخ  ئصذلاي ذاست  بذالله ذ تكذف ذا ذخالاذخ  ئصذايتلياذي اذاساا ياذالال

فدتذ  اد ذل ا هدهذذكف في ا ذاس د  يذهد ذافيد ا ذاسدليذلت لدقذيد س   ذ  لدهذ[.021:كذص3112اسال ك]ذ
 است يلد ذافيد ااتذلد  تذسإل لد  ذيدا ذلختد  ذس  لدهذ.ذاسيلئاذاستتذل لشذفله كذ  يا ذفتذاي  ذاس ادا
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  د دكذفيذف دهذاساد ا ذذففضاذاألال ءذاستدتذتدتالء ذادعذفه افدهكذ ليد  ذأد ا دذفدتذاس ه لداذا  يلد ذاللده
 .اس   ي

 :الجماعيمستوى الاإلبداع  على  -0-0
ذا(synergie)ه ذافي ا ذاسليذلت ذت الاهذا ذأياذاس ا ااكذااتاد  اذالد ذخ  دلاذاستد اؤبذ

  تل اذست  ااذفف ا ذاس ا ااذفلاد ذيلد ه كذ تيد  سه ذسد  اءذ اسخيد اوكذفدل ذويد ا ذاس ا اداذل د قذيللد اذ
كذسددلس ذيدد  ذسزاادد ذالدد ذاساؤللدد وذ[12:كذص1001كاس ضدداذ]اس   لدداذألاضدد ئه ذا ادد  ذافيدد اا وذ

اسا    وذف ذتاد  ذيتاد ل ذ ا اد وذاس اداذاساي اداكذ ت ادقذفهد افه كذسيدتذتت د   ذهدلدذاس ا اد وذ
ل دددد  ذاساؤللدددداذاساي اددددا  لتددددال ذافيدددد ا ذالدددد ذالددددت نذ.ذفلادددد ذيل هدددد كذست الددددقذفهدددد اهذاساؤللدددداكذ ا 

ــةاهدد ذاس ا ادداذي دد وذا اادداكذفه كذ استددتذتزلدد ذادد ذويدد ا ذاس ا ادداذو ذتادد   ذفلهدد ذفاضدد ؤه اذالرؤي
كذاسدليذلاد عذالد ذول د  ذا د خذللدا ذسألفد ا ذيتالدل ذو د اءاوذبالتميز فـي األداءوض فاذوس ذاالستزا ذ

 تد ذلت ادقذافيد ا اذيدلس ذذالمسـاندة والـدعماس ااكذ اس اداذالد ذت  لد ه ذيادياذالدتا اذ تد فل ذ
هددد ذاددد ذاس  ااددداذاستدددتذتدددؤل ذالددد ذافيددد ا ذاس اددد اتكذأل ذت ددد  ذ هاجنســـذالفواخـــتذالجماعـــةذتنـــوع

عمـر اس ا ااذ اختالهذ  لده ذل دتجذ لد الذففضداذاد ذاس ا اداذف   لداذاس د  ذ اس د ساذوضد فاذوسد ذ
كذأل ذاس ا ادداذاس  للدداذاستيدد ل كذاسيللدد وذاس دد  كذاسا لدد ااذفلادد ذيل هدد كذوحجــم الجماعــة وانســجامها

 لدد وكذ]ذ ذاس ا ادداذاسا لادداكذ اس ددغل وذاس  دد كذ اساختل دداذاددعذي ضدده ذاسددي ضذفيلدد ذاددلالذسإليدد ا ذادد
ذ[.ذ41كذ41:كذص1006ذكاي ي

 :المؤسسةاإلبداع  على مستوى  -0-0
و ذافيدد ا ذفددتذاساؤللدد وذاسا   دد وكذالدد ذاخددتالهذف  ااهدد كذف ددي ذفادد اذضدد   ل ذسل ادد ذذ

فلدل بذاالهد كذ فدتذاا  لد ته ذاسل الداكذذ اسيا ءكذ سهلاذل بذالله ذف ذتهدت ذي فيد ا ذفيلد كذ ت  لده
 است يلددزذالدد ذت الدداذذ لسدد ذادد ذخددالاذو  ايهدد ذيددا ذافيدد ا ذل تدد جذوسدد ذفاددخ صذل يذت يلدد ذاالددقك

 لدد وكذ]ذ لدد له ذس دداذاساادديالوذي دد  وذوي االدداذذأدد  اته ذ اه  اتهدد ذافي االدداذاليتادد هذاساادديالوك
ذ[.41:كذص1006ذكاي ي

ذاساؤللدد و   سيدد ذادد ذليدد  ذاادداذهددلدذذكف اءهدد ذ االهدد اتالددزوذفددتذالددت نذذاؤللدد وه دد  ذ
اليدد ذادد ذ  دد  ذويدد ا ذذكوسدد ذافيدد ا ذاساؤللدد واألخدد نكذ  تدد ذت دداذذسلاؤللدد و ادد ل تذ الدد ستذ
ذ- خ  دداذاف ت  لدداذ–اذل تادد ذافيدد ا ذفددتذاساؤللدداذ[022:كذص3112ذاساددل ك]ذذفدد  يذ ذ ادد ات
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ذكاس ضدداذ]لددااذ تدد اي ذاسا  فدداذايدد ذاسددزا ذاسا ادد وذاسا  فلدداذفددتذاساؤل:الدد ذادد الل ذفل لددلل ذهادد 
ذ.[33:كذص3112

 
 تنمية اإلبداع ومهارات التفكير اإلبداعي: المبحث الثاني

ل  ذت الاذافي ا ذ تاد ل دذاد ذاسا اضدلعذاساهاداذاستدتذالد ذاساؤللداذف ذت ت دتذيهد كذ لد ذ
إليددد ا ذ   يددد ذاددد ذف ذاساؤللددد وذاس    ددداذ اساتالدددزوذفدددتذف ائهددد ذ ا    زاتهددد كذهدددتذتلددد ذاستدددتذت ادددتذس

اهتا ا ته كذولذف ه ذتا  ذي ا ذاألف ا ذاساي ال كذ تا عذاسلل  ذافي ااتذس له كذياد ذف هد ذتد ف ذسهد ذ
ي فدددداذالددددتلزا وذافيدددد ا ذ تادددد  ه ذاس ددددال ل وذاستددددتذل ت    هدددد ذست  ادددداذاسلددددل  ذافيدددد ااتذوسدددد ذ

ذ.وي اا وذف للا
 :اإلبداع الفردي واإلبداع الجماعي -0

أ لداذ  اأ لداكذتلدا ذسدهذف ذليد  ذات د  اذاد ذاستادتوذ(ذف دد ذ)ذه ذاسدليذلاتلد ذذاس   ذاساي  
اس  ددديتكذ هدددد ذلاتدددد زذيددد ست يل ذاساتادددد بكذ اسدددد اتذاف لدددد  تكذ اسي ااددداذ األلددددل بذاسايتيدددد كذ أدددد وذ
اساال ظددددداكذ اس أددددداذفدددددتذ  دددددهذاأل ددددد ا كذ  ؤلددددداذاألادددددل ءذياي ددددد  ذالذل اهددددد ذانخددددد   كذ لت دددددهذ

الددد ذاسا  فددداكذ اس ددد  قذاس   لددداكذ است يلددد ذاسلددد لعذاساتددد اياذ اساتلللددداكذي اللدددتاالسلاذفدددتذ  ددد سهذ
ذذذذذذذذذذذذلت يلدددددد ذي دددددد وذففيدددددد  ذفددددددتذ أددددددو اساهدددددد  اوذاسات دددددد  وكذ سددددددهذااللدددددداذات ت دددددداذ لاوذلدددددد اذييلدددددد وذس

وضد فاذوسدد ذلسد ذفدل ذاس د  ذاسايدد  ذل دبذف ذلتالدزذيخ دد ئصذاذ[11كذ12:كذص1001كالد ش]ذ ا د ذ
ذ.[11:كذص1001كاسال ]ذاخ لاذا    سلاذااللاذ ا  فلاذ خ  ئصذ

 ل ظ ذاس   ذاساي  ذوس ذاساايالوذف ذاألال ءذيا ظ  ذ  ل كذ لت  ااذاعذيلئاذاساؤللاكذ لا  ذ
ي سي  كذ االلتا  ءكذ اس  سكذ اس ياذيل ذاألال ءكذاا ذلدؤ يذوسد ذو تد جذادتءذ  لد ذليذألاداذسدهذ

ادد ذسلددل اذف ذخ ادداكذف ذفلددل بذاادداذ  لدد كذ ساؤللددتهذ سا تا ددهكذ أدد ذليدد  ذهددلاذاساددتءذاس  لدد ذو
ذذذ[25:كذص1001كز ل ذاس تليت:ذ]ذ لتالزذاس   ذاساي  ذي س ا اذاست سلا

  ائ ذاسي  ذ االاال ذ ل ذخل اذ العا -

 س لهذ   اذا سلاذا ذو  ا ذاسا   ذفتذاسا اأهذ اس ظ ا -

 أ   ذال ذاف ل سذي ساايالوذاستتذت   ذ  سهذ ت  ل ه ذي أاا -
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    اذاسله لاذسا  س اذاساايالوكذ س لهذو  ا ذال ذت   زذاس   ي والتاتعذي سا -

 س لهذف  ساذفتذاست يل ذ ا  ذاستالل كذ است اقذفتذاألا  ذ اسي  ذا ذاسلا لاا -

 ات ت ذاس ااذال ذياذاسخي اوذاستتذتت  ذسها -

 ات ال ذألفي  دكذ ال ذ اتذياه افهذ ال ي ذال ذت الاه ا -

 اهكذ الذلتال ذي نخ ل ال ذ فيذالتااذ ا ض اتذفتذ ي -

 . الا ذا ذ  لهكذ اؤا  ذيا  اتهذ   ذ     -

ذكاسي للاذ اس ل اذاسا قذا ذلي ل  ف ه ذذيلس كذاساي ااذاساخ ل وذ لا وذخ  ئص ا ذ
كذاس ظل تذاس ضعذا ذاس ض ذ ا  ذك اسي  ذاس ض اذوس ذ لالل  ذ ا  وكذا لااذف ذي اذليت   ذ ال
ذف ذسه ي س  سذ اسلااذي سلي ءذتالز  ل ذذأ لاكذ ا  ا وذت ال ذس له  ذ ذيا  ذل ل   ذ اض اذفه اهذا

ذال ذاذوض فاذوس ذأ  ته  اساخ ا وذ اسا  زفاذ افأ ا ذ اس  فوذاس فيذال ذاسلي وكذاعذوسله ذاس   ا
ذ.التا ذياياذيت للله ذلا ا  ذياذ  سته كذال ذاسظ اه ذل   ذفالذاألا  كذالت ي ا

ذذ[21:كذص1001ذكاس ضاذ]ذ:ألف ا ذاساي ال ذ   ساساالزوذذيل ذاسخ  ئصذ اس   وذيلس ذا 
 ل ذلاضتذاساي ا  ذل ل ذا ل وذفتذوتا  ذا  اذتخ  ده ذ تاد ل ذ ت د ل ذ:ذالمعرفة 

 ا  فته ذي ساه اذاستتذلا  ل  ه ا

 ا د ذيدهذاست لدل ذاسدليذل يدزذالد ذاسلا فداذاس  اداكذ اسدليذلدؤ يذوسد ذزلد  وذافيد ا ذ:ذالتعليم  
 ا  ذاألف ا ا

 ف ساي ا  ذسلسذي سض   وذف ذلتلا اذيالت ل وذا سلداذ د اذاد ذاسدلي ءكذ سيد ذالد ذ:ذالذكاء
اساد  فلاذفدتذالتاد   ذاسااديالوكذ اسا   داذ:ذاألأاذل بذف ذلتات  اذي سا  اوذاس ي لاذاست سلا

 فتذتي ل ذاالأ وذا تي اذيل ذاألال ءكذ است يل ذي   وذاا سلاا

 اساخد ا وكذ اسالد ي وذ االلدتاالسلاكذ اس اف لداذاس  سلداكذ ل ذلتل ذاسايد ا  ذي دبذ:ذالشخصية
  اال  ت  ذ تاياذاألفي  ذاس  ل وكذ اسا  وذال ذاس ااذفتذظ  هذا  ذاستاي كذ اسلااذي س  سا

ذ[14:كذص1006اسا فتكذ:ذ]ذ   وذلاللاذاي   وذسإلي ا ذاس   يذهت سا ذ
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 ذللتالعذاس   ذ اذاساايالوذاستتذاذ هتذاسا  فاذاسات ايااكذ اساه  وذاستتذا ذخالسهالخبرة 
 ت ا هها

  ه  ذلدت ذااللدت   وذاد ذاسا  فداذاسات اياداكذ ا   سداذول د  ذ لد اذمهارات التفكير اإلبداعي؛ 
وي االدداكذ لاددل ذاست يلدد ذافيدد ااتذوسدد ذيل لدداذ ظدد ذاألفدد ا ذوسدد ذاساادد ياذ اس لدد اكذ يل لدداذ

 و  ا ذاس الأاذيل ذاألا  ا

  دد  ذادد ذلددل  لهذاس دد  ذف ددالكذ ادد ذفاللدداذاسا  ددزاوذ  دد ذاألهدد اهذ اسددليذلالمحفــز الــداخلي؛ 
 .اس اض اذسل   ذ اساؤللاذا  كذ يلس ذاا  ياذاس  الل ذفتذاتخ لذاسا ا او

اددد نذواي  لددداذاس ددد  ذ أ  تدددهذالددد ذ(ذاسخيددد وكذ است يلددد ذافيددد ااتذ)ذ ل ددد  ذاس   ددد ا ذاأل اذ اسلددد  تذ
فهد ذل دد  ذ  يدداذاس د  ذفددتذافيد ا اذف ددتذيللدد ذ(ذخلتاسا  دزذاسدد ا)ذافيد ا كذفددتذ دل ذاس   دد ذاسل سدد 

ادد ذاس دد الوذليدد  ذاس دد  ذأدد   اذالدد ذافيدد ا كذ لاتلدد ذاسا  فدداذ اساهدد  وذاسالزادداذسددلس ذافيدد ا كذسي ددهذ
ذ.ل تا ذاس  ياذفتذلس ذسليبذف ذنخ 

دذ سددلس ذفددل ذاسخيدد وذ است يلدد ذافيدد ااتذل تيدد ا ذادد ا ذخدد  ذضدد   لاذسإليدد ا كذيادد ذل تيدد ا ذا دد  ذ
.ذاسايل ددتكذفددتذ ددل ذف ذاست  لددزذل تيدد ذفهدد ذاي  دد وذافيدد ا ذاس دد  يذ فيل هدد ذتددال اذي سيلئدداذاسا لاددا

 ادد ذه دد ذ  ددبذالدد ذاساؤللدد وذت  لدداذيدد ااجذاست  لددزذسدد له ذسزلدد  وذاس اف لدداذسدد نذاس دد الل كذ اسددليذ
ذ.ذذذي س تل اذلل تجذفف ا اذاي ال 

ذالذولذف  ااه كذيياذافي اا وذتتاياذيلئاذاساؤللاذت ف ذف ذل بذساؤللتهكذاس   ذلي  ذ  ت 
ذال ذل بذوي االاكذيلئاذاساؤللاذيلئاذت ي ذ  ت ذااس  ل ذت فضذيلئاذفتذاس   ذلي  ذف ذلاي 
استتذذلاا ياسذ ل الذ ليتي  اذلي ا اذف ذا ظ له ذيلاي  ذف ذلات   اذف ذكو ا تهذ ف لقذاسا ل 

ذل بذل ذ ا ذاس لل كذاف ا وذف ذاسا ل ذل اه ذالذاواتغل ذذللاسذاس ااذال ا ذفتذف سا ظهكذت ا هه 
ذهلدذوزاءذتخللتذاستتذاساي   وذستا ل ذاف ا وذاعذت ا اذه   ذلي  ذ ف ذ   دكذلت  هذف 

ذاس  صذف ذاساتغل او ذكاسا  لياذاس ظل اذفتذاسا  لبذاساخصذت لل ذا لقذا ذاست  يذ لي  ا
ذ.س لهذافي ا ذظه  ذوس ذلؤ يذ لس ذ اه  اتهكذيخي اتهذتت اذ استت

 هد ذل د قذا اد  ذافيد اا وذذو ذافي ا ذاس ا اتذففضاذييلل ذاد ذاس هد ذافيد ااتذاس د  يك
ذاس   لاذ تل اذاست  ااذاسليذل تجذيل ذاختلهذاألفي  كذ

ذ[11:كذص1001ذي ا   اك]ذذ: لتال ذافي ا ذاس ا اتذيد
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 فيل ذاأل ا اذتا ل  ذسإلي ا اذف ااذاسال  وذاسا ئ ذال ذاس لاا االاذ اساا  يا:ذالقيادة 

 ذاساد    ذافيد ااتأداذاسا  د  وذيدل ذتا لد ذاس ا اداذ ذلت لدقذاألاد ذي س ال:ذتكوين الجماعةذ
 لددبذاسلدد كذف ذاس دد سكذف ذ)ذ  لدد ذيلادد ذ اددوذأ  تددهذافي االدداذسهدد كذفيلادد ذيدد  ذاس  لددقذات 

 ا(اسا  بذ

 هليدداذ:ذ يدداذاس ا ادد و اتذيددل ذ دد ال ذادد ذهللالددزذالدد ذاسدد  سذاال تادد:ذهيكــل الجماعــة
كذ ي ست ستذفيل ذالت  ا اذلات زذيتا ل ذفيل  ا  ذيل ذاس ا ا وذ ل ذاس لالاكذ ذاض يذات
لادددد  ذالدددد ذا ا ادددداذادددد ذاسا اادددد ذيدددداذاليدددد  ليتذيددددل ذاس ا ادددداذاس لددددالاكذ ذهلسإليدددد ا كذ ذ
ذ .اس الءل  ضذالله ذاالستزا ذ ذذتخضعذست ظل ذه اتذك اف  اءاو

 ذ تدد ذ ا  ذ اس  اادداذاسا  لددياذفيدد ا ذاس ا ادداكذفددل ذاس ا ادداذسدد ذتيدد  فددتذ دد اذسدد ذتتدد ف ذاسظدد  هذ
ذ.اي ال ي  ذ العذفف ا ه ذ

 :تنمية ودعم اإلبداع -0
ذست الاذ ذذا ا ااذا ذاس ل ئاه   ذ ألف ا ذاسا  اوذافي االاذست لل ذال ذاسا  اءذالتخ ااه 

ذ:هتاس  الل ذفتذاساؤللاذ ذ
 اس  الل  نذااس ي ذافي ااتذسااذس ا ذيلئاذاالئول   ذا  خذت ظلاتذ ذ -

 تا لعذاساي ال ذال ذاالت  اذفلا ذيل ه ا -

 ا[ذ11:كذص1005ذكذاس  ا  يذ]ذاا  ياذاسا ل ذ ذا ظ لهذفتذاست  لبذافي اات -

استهلئددداذاسا  لدددياذسيددد  زذاألفيددد  ذاس  لددد وكذاددد ذخدددالاذوت  ددداذاس   ددداذسل ددد الل ذسلت يلددد ذاددد ذ -
اوذا  لددياذ لدد ل اذت ددبذفلهدد ذاألفيدد  ذ تدد  سذآ ائهدد ذ اات  دد ته كذي لدد ذل ددبذتدد فل ذأ دد ذ

  ت لاذ تيلغذ ت ئ ه ذسل  الل ا

ف ذليددد  ذاساددد ل   ذأددد  وذسل ددد الل ذفدددتذاست يلددد ذاسا ددد  كذ ف ذليت ددد  اذاددد ذاست يلددد ذيا لاددداذ -
 تالل لاكذف ذل  ل اذاأل ظااذ اسل ائ ذا ئا ذستاياذ تايلقذاس  ل ذا ذاألفي  ا

 ازذ اأتدد ا ذاألفيدد  كذ ان اءذاس  لدد وذاسات لادداذي س ادداكذتادد لعذاست دد فسذيددل ذاس دد الل ذفددتذويدد -
اا ءذاألف ا ذاساي ال ذاساي فاوذاسا زلاذل اءذاسا سلاذف ذاسا   لاا   ا 
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ضدددد   وذتدددد  لبذاس دددد الل ذالددددد ذالددددتخ ا ذاأللدددد سلبذاف ا لدددداذاس  للددددداذفددددتذ دددداذ ا  س ددددداذ -
 .ذ[ذ21:كذص1001ز ل ذاس تليتك]ذاساايالوكذ اس   اذوس ذآ اءذ ففي  ذ  ل وذ

ذا ذخالاذ ضعذ ذفف ا ه  ذافي ااتكذ تا لعذوي االا ذو ت  ه  ذوس ذزل  و ذتل  ذاساؤللا يا 
ذ:ذتتالاذفتذاألل سلبا  ذا ذ
 ت سل ذاألفي  ذاس  ل وا 

  ااست  لبذال ذافي ا 

 اختل  ذاألف ا ذف   بذاسا  اوذافي االا. 

 :توليد األفكار الجديدة -0-0
وس ذتايل ذاألف ا ذاد ذت سلد ذاس  لد ذاد ذاألفيد  ذاس  لد وكذاد ذته هذفل سلبذالتخ اجذاألفي  كذ

ف اذا  س اذاا ياذف ذا ا هاذت  ل وذا ل ااذ ذلاي ذاس ظ ذوسد ذهدلدذاس اللداذذيادياذاد ذفادي اذ
األفدد ا ذاأليلدد ذويدد اا كذيدداذتهدد هذوسدد ذوادد ا ذيدداذففدد ا ذاساؤللدداذيددا اوذذاستدد  لبكذفهدد فه ذاس ئللددتذسددلس

هذا د  واذ   سيد ذاد ذتتالدبذهدلدذاأللد سلبذف ذلت  اداذاس د سذادعذي ضده ذلاي ذالتخ ااه ذفتذا اأد
ذ.اسي ضكذيا ا ااذفتذ اااذا ل اذا ذو  نذاسخا اوذف ذاف  اءاو

ذ: ا ذيل ذفل سلبذالتخ اجذ ت سل ذاألفي  ذاس  ل وذ   
 :  أسلوب العصف الذهني -0-0-0

 لد وكذ]ذكعر  شكعك   عد وي عوي األرفجع  تدعميم معن أ ،رفعداداألتجمع   وهو أسلوب يتم من خالله
األلددل بذاي ددتذالدد ذاال ظدداذا   هدد ذف ذو دد نذاس ايدد وذاس ئللددلاذذ هددلاذا[211:كذص1006ذكايدد ي

استددتذتاددهذ   ذت سلدد ذاألفيدد  ذفددتذاساؤللدد وذهددتذاسخاددلاذادد ذاستالددل كذف ذاسخدد هذف ذت ا ددهذاس يدد وذ
لدد ذاددد ذاألفيدد  ذاس  لددد وذاس  لدد وذي سلددخ لاذاددد ذادد هذاسددزاالءذف ذاس ؤلددد ءاذ يلدديبذلسددد ذتيادد ذاس  

ذ.[55:كذص1004ي جكذف   ل  كذ]ذذا ه  يللاذاس ا اكذ الذلت ذافف   ذ
 : العصف الذهني شمجموية من المبردئ و الدوايم تتمث  رفيمر يليأسلوب يمترز و

 ؛(تبعرد أي نوع من الحكم أو الندم اس) ضدو ة تجنب الندم والحكم يلى األرفكر   -

  يب شك  األرفكر  مهمر يكن نويهر أو مستواهر؛التدإطالق  دية الت كيد و -

 كبد يمد من األرفكر  شغدض النظد ين جودتهر أو ممى يمليتهر؛المطلوب هو أ -

 .البنرء يلى أرفكر  اآلخدين و تطويدهر -
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 [200:كذص1004كاسل ل ا كذاس  س  تذ]: هم المدا   التي تمد شهر جلسرت العصف الذهنيوأ
 طدح و شدح و تعديف المككلة؛ -

 و ة المككلة و إيردة صيرغتهر؛شل -

 اإلثر ة الحدة لألرفكر ؛ -

 تدييم األرفكر  التي تم التوص  إليهر؛  -

 .اإليماد لوض  األرفكر  رفي  يز التن يذ -

اد ذاد هذا ا اداذادد ذذك ل د ذاس  دهذاسدله تذ لدللاذسل  دد اذالد ذفييد ذاد  ذاد ذاألفيدد  
 ذهدلاذاأللدل بذالد ذف ي داذاد  اذ ذل تاد ذ  د ذافتذ أوذأ ل ذفلا ذلت لدقذيااديلاذا ل داذكاألف ا 

 د  كذسدلسذاسلاذاألفي  ذهتذاساهااذ ذتا لاذتالل ذاألفي  كذا  ذ ضعذأل  ذال ذاست يل كذيا:ذ ئلللاذ
 :ا ا ا فقذف يعذ لت ذاس  هذاسله تذ.ذتا ل ه اسي  ءذال ذففي  ذانخ ل ذ ذ

 ،ل ذسا دداذادد ذ لدد ذلادد  ذفددتذاسي الدداذأ ئدد ذاس  لددقذف ذاسالددل ذيتادد إدراك وتحليــل المشــكلة 
 ال ذلت ذفت ذاس ا شذسإل  ااذي  ا بذافاي سلاكذ اختل  ذا  تل ه  ،اساايلا

 الت ض  ذاألفي  ذاس   لا ذذتعميم األفكار. 

 ادد ذلادداذاختلدد  ذاألأدد بذذكتادد ل ذاس ادد اوذادد ذاألفيدد  ذ افيدد ا ذيلدد اا لسدد ذيذكالتطبيــق 
 اال ذاسه ه

 استغللاذاس يللاذكذاعذاس  ذال كذيتي تذاألفي  ذاسا  لياالتقييم. 
اخصذيا ذفله ذاسا ئ كذي فض فاذوس ذف  ذذ15وس ذذ12 تتي  ذ  ااذاس  هذاسله تذا ذ   ذ

ذ.ت  لهذأ ئااذاألفي    لاذاسليذلا  ذيت  ل ذاألفي  ذ ا ذل ذت العذ ذفف ا ذاسلي ت
ذلد ذا تهد جذاس دداذاألفضداكذذ ل  د ذيددا ذتيد  ذا ا اداذاستالددل ذفدتذ دد   ذ تيد فذااللداذاستالددلذ

لاذسد ذيخاسذفاخ صكذال ذف ذلي   اذاا ذسه ذالؤ سلاذاي ا وذتت لقذ  سااديلاذا ضدعذاالهتاد  كذ ا 
لت ذاست  اذوس ذات د قذ اد اتذالد ذاس يد وذاساختد  وكذلدت ذتايلدقذايد فذاأل ليلداذيدل ذفاضد ءذ ا اداذ

ذذذ.[11:كذص1001ي ا   اك]ذذاستالل 

 :  قوائم المراجعة أسلوب -0-0-0
 هد ذفلدل بذلاد  ذفل لد ذالد ذاد ذلاديهذذ،لدتخ اجذ ت سلد ذاألفيد  ذاس  لد وهتذا لااذايلااذال

اسا ئااذاسا  وذاليا كذ استتذتض ذا ا ااذا ذاسي   كذلالداذيداذي د ذا هد ذ  اد ذا ل د ذاد ذاستغللد ذف ذ
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است دد لاذسلاددتءذا دداذاست يلدد ذف ذاست  لدد كذ تاخددلذهددلدذاسي دد  ذادد يعذاأللددئلاذاسا  ددزوذالدد ذاست يلدد ذفددتذ
 .ذ كذف ذاس ظ ذفتذواي  لاذتايلاه ذاالل و  ي وذسه

لاي ذالتخ ا ذأ ئااذاسا ا  اذسلال ا وذفتذت سل ذففي  ذاتي ل اكذ استدتذلايد ذف ذتادياذفل لد ذ
ذ[10:كذص1004ي جكذف   ل  كذ]ذذ:س اذاساايلاكذ ا   نذهلدذاسا ائ ذتتي  ذا ذاأللئلاذاست سلا

 هاذلاي ذ ض ه ذفتذالتخ اا وذفخ ن؟ -

  ه ؟هاذلاي ذتيللذ -

 هاذلاي ذوض فاذا   ذ  ل ذف ذتغل ه ذستت  لبذاعذا  اذ  ل ؟ -

 هاذلاي ذاست ظل ذ؟ -

 هاذلاي ذاست غل ؟ -

 هاذلاي ذاف الا؟ذذذ -

 هاذلاي ذوا  وذاست تلبذسأل زاء؟ -

 هاذلاي ذايسذف زاءذاسا تج؟ذ -

 هاذلاي ذض ذف زاءذاسا تجذفتذي ضه ذ  ضعذتي ل  وذ  ل و؟ذ -

 :أسلوب القبعات الست -0-0-0
ل تيددد ذهدددلاذاأللدددل بذاددد ذاأللددد سلبذاساددد ئ اذست الددداذافيددد ا ذ ت لدددل ذاست يلددد كذ ألددد ذاددد ذذذذذ

اي د وكذ لسد ذأل ذاف لد  ذلليلده ذف ذلخل هد ذ لدبذا لاداذي سذ ذلتاذف ا اكذا فدوخالسهذاست يل ذوس
 ذاألادت يل دذفتذتل ذاسل ظاكذ هلدذاساي  وذسللوذأي  وذ الالاكذ ا  ا ذهتذأي د وذ  لدلاكذ ستلدهلاذ

هلدذاسا لااذاتالزوذت  داذاد ذاسايد  ذف ذاسا يد ذللدتالعذالدتخ ا ذيداذفااتذسياذأي اذس   ذاالزااذ ذ
اذالدد ذ دد  ذاساي دداذاستددتذل تدد   ه ذلادداذذت يلدد ذاسات دد لل ذفا اددهذي دد ء ادداذاتدد ذادد ءكذف ذف ذل لدداذا ذ

ذ[201:كذص1004كاسل ل ا كذاس  س  تذ]ذ:ف ا اذاست يل ذسلاي  وذتي  ذيا ذللت ذ
 اسيلض ءذ ذت ازذوس ذاست يل ذاس ل  ياذاساي ا -

 اساي اذاس ا اءذ ذت ازذوس ذاست يل ذاس  ا تا -

 اساي اذاسل  اءذ ذت ازذوس ذاست يل ذاسلليتا -

 اساي اذاس   اءذ ذت ازذوس ذاست يل ذاالل  يتا -
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 اساي اذاسخض اءذ ذت ازذوس ذاست يل ذافي ااتا -

 .اساي اذاسز أ ءذ ذت ازذوس ذاست يل ذاسا  ه -

 :أسلوب الشخصيات األربع -0-0-0
ي   اذا لداذوسد ذ د ااذذ–فتذي ضذاأل ل  ذذ–لا  ذهلاذاأللل بذال ذفل سذف ذاس  سذذذذ

خ ا ه ذا ذاس  تل   اس ااذاس ي يذاسليذاات   اذاللهكذ ا  ه ذا ذاس ظ ذفتذذكال ذاس فسذست يلهه ذ ا 
  ذاس دد س ذادد ذ دد سه ذيافيدد  ذي لدد ذل ظدد   ذوسدد ذاألادد  ذي ؤلدداذ  لدد وكذفليتادد ذكانفدد قذ فددتذف  لدده 

  لدد وكذ لادديل  ذهددلدذاألفيدد  ذ لي   هدد ذيا لادداذاختل دداكذ ل يادد  ذاللهدد ذ لا ادد  ذيا اادد ذ أدد ا ل ذ
وذاس دد  ذف ذسل ت دد اذا هدد ذويدد اا ذلضدد هذوسدد ذا  دد زاذك  للدداكذ ادد ذلدد ذللدد ا  ذوسدد ذت  لددله ذ تايلاهدد 

الدد ذفيدد وذ ذادد  وذافي االدداذسدد نذاس دد سكذت الدداذاساسا تاددعذف ذاف لدد  لااذ ذلادد  ذهددلاذاأللددل بذالدد ذ
ذ[210:كذص1004كاسل ل ا كذاس  س  تذ]:ذوذفل للاذفتذاس ل وذهتتااصذف يعذاخ ل 

 ا  ذوس ذاسي  ذا ذاس ي وذاس  ل وااستتذت ذذ:اخ لاذاسالتياه 

     تذتا  ذوس ذتي ل ذاس ي وذاس  ل وااست ذذ:اخ لاذاس 

 ي وذاس  ل وا  ذوس ذاس ي ذال ذاساستتذتا ذذ:اخ لاذاسا ضت  

 استتذتا  ذوس ذتايلقذاس ي وذاس  ل و:ذاخ لاذاسا   ب . 

 :التدريب على اإلبداع -0-0
و ذاسا هجذاسل  تذس ا ذافي ا ذفتذاس ااكذلتالاذفتذت  لبذاألف ا ذاس  الل ذفتذاساؤللاذال ذ

ا د اذف ذفيلد ذاساه  اوذاسا   ياذسأل اءذافي ااتاذ تض ذا ظ ذيد ااجذاستد  لبذالد ذافيد ا ذت لد ذ ذ
ا ذهلدذاألل سلبكذ استتذت  ذفتذ  ذلاته ذاياذا ذفاي اذاست  لبكذ ته هذهلدذاسيد ااجذوسد ذول د  ذ
ذذذذذتددددالل ذف لددددعكذيا دددد ذتدددد  لبذاألفدددد ا ذاس دددد الل ذالدددد ذاساهدددد  اوذاساال يدددداذست الددددقذاأل اءذافيدددد ااتذ

ذ.[11:كذص1004ي جكذف   ل  كذ]ذاس    ذ
 :المشاكلبرنامج اإلبداع في حل  -0-0-0

ل تيدد ذهددلاذاسي  دد اجذادد ذفيلدد ذاسيدد ااجذتددالل اذ     دد ذادد ذاس   لدداذاست   لدداذفددتذا دد اذي  دد اجذ
اد ذيل لداذ اد ذافيد ا كذ ذ( Osborne )افي ا ذفتذ اذاساا ياكذ أ ذا يلدقذهدلاذاسي  د اجذاد ذففيد  
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 وذاستدد يعذسددهكذ يتدد بذاستدد  لي"ذ سلدداذاسلددل  ذافيدد اات"ذظهدد ذاسي  دد اجذاأل ددلتذأل اذادد وذفددتذيتدد بذ
ذ. ا الاوذي  ذلس ذاي   اوذفخ نذسلت  لبذال ذافي ا 

 فددقذهدددلاذاأللددل بذي اتي  هدد ذتدددت ذفددتذخادددسذذ ذت  ددهذااللدداذافيددد ا ذفددتذ دداذاسااددديالوذ
ذ:ا ا ا

 ه  ذلت ذاست  لبذال ذ اعذاسا ل ا وذياا ذاساايلااذ:مرحلة إيجاد الحقائق 

 ــة تحديــد المشــكلة ياذ لدد ذا تيدداذ  لدد ذا   فدداذ لدد اكذسددلس ذفددتذاسي الدداذتيدد  ذاساادد :ذمرحل
ا  وذ ل  اذاألا ذيا لااذتل ه ذفتذ اذاساايلاا  ل ت جذاس   ذوس ذت ل ذيل لاذولض  ذ ا 

 ه  ذلت ذاس ااذال ذت سل ذا  ذا ذاألفي  ذلاي ذف ذتا  ذ الذسلاايلاا:ذمرحلة إيجاد األفكار 

 لل ذاألفي  افتذهلدذاسا  لاذلت ذ ل  اذا  لل ذتا:ذمرحلة إيجاد الحلول 

 يلدهذلايد ذتاد ل ذاس داذاساختد  ذوسد ذاألادخ صذاسا  لدل ذيدايل ذ:ذمرحلة التوصل إلى القبـول
 .ا قذافأ   كذ يل لاذا ا هاذا    ذاا  ااذهلاذاس ا

 لت ذت لل ذاسات  يل ذال ذافي ا ذفتذ اذاساا ياكذال ذلللاذا ذاألل سلبذاستتذتلتخ  ذ
ذ.[11:كذص1004ي جكذف   ل  كذ]ذفتذياذا  لاذ

 :برنامج نظام السمبلكس -0-0-0
فهد ذلتالددزذي  دد  ذذك ا دد اذادد ذفيلد ذيدد ااجذاستدد  لبذالد ذافيدد ا ذادده وذ ظدد  ذاسلدايليسل تيد ذ

فل سذي لتذاتل ذا ذ ل ذاالختيد  ذاساي اد ذساي  ئدهذاألل لدلاكذ ل تاد ذالد ذاد هجذ داذاسااد ياكذ
 اسا اددعذفددتذيدداذا  لدداذادد ذا ا دداذذكب ذالددتخ ا ذذاهدد  اوذاست يلدد ذاساتادد  ل يددزذالدد ذاس   دداذوسدد

يد جكذ]ذذكذ ل د أشذفهالداذتا لداذاس يد ذالد ذاألفيد  )ذت  لهذاساايلاذكذ له ذكذت  للذاس اذ(اس اللاذ
ذ.[15:كذص1004ف   ل  كذ

 :بداعيةاإلقدرات الفراد أصحاب األ اختيار -0-0
الئااذسالت نذافي ا ذفيذاالختل  ذ استالل ذست ظلهذفف ا ذاي ال كذ ت زل ه ذال ذاس ظ ئهذاسا

اسليذلتات   ذيهاذ تتالاذهلدذاس اللاذفتذالتخ ا ذا  لل ذاالختل  كذ استالل كذفتذا   ساذسضا  ذف ذ
لي  ذاس  الل ذاس د  ذفدتذاساؤللد وذف د  بذأد  اوذوي االداذفالد كذ ف ذلدت ذ ضدعذاألفد ا ذاس د سلل ذ

 يدسذا د هجذاالختلد  ذاساد قذاس ئللدلاذ ت.ذفتذاس ظ ئهذاستتذتاي ه ذا ذتايلدقذواي  د ته ذافي االدا
سالدد سذافيدد ا ذفددتذاساؤللدداكذف ساؤللدداذأدد ذتي دد ذادد ذفلادد ذولاذي  ددوذاس دد  وذاساخ ددلاكذ اسلددل وذ

أدد  اوذاسا ادد ل ذاسلاتلدداذسلا ادد ل كذتت افددقذاددعذتلدد ذاساال يدداذست الددقذافيدد ا اذفادد ذتل دداذوسدد ذألدد سذ
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اساا للسذاسات  اكذيا ذأ ذتل اذوسد ذتالدل ذ  الداذي لتخ ا ذ ا  اذف ذفيل ذا ذذكال ذاست يل ذافي اات
ذ.[16:كذص1004ي جكذف   ل  كذ]ذذاسا ت  وذافي االاذاستتذلا  ذيه ذاسا ا   

 :وخصائصه التفكير اإلبداعي -0
 :مفهوم التفكير اإلبداعي -0-0

است يلدد ذافيدد ااتذهدد ذ ادد اذاالددتذا يددبذ هدد  هكذت  هددهذ  يدداذأ لدداذفددتذاسي دد ذادد ذ لدد اذ
وس ذ  اتجذف دللاذسد ذتيد ذا   فداذلد يا كذ لتالدزذاست يلد ذافيد ااتذي سادا سلاذ است الد ذأل دهذذسلت  ا

كذ1001كاس لد لاذ]ف لد وذذادياذ  سداذله لدال ا يذال ذا    ذا  فلاذ ا    سلاذ فخالألداذات اخلداذت
ذذ.[120:ص

 ذاسا  س دداذهدد ذايدد  وذادد ذف دد ا ذالا  لدداكذتددت ذخالسهدد ادداكذ ذاست يلدد ذهدد ذاس ظل دداذاس ئللددلاذسل ذ
األادل ءذذاسل   اذوسد ذ تل داذ س داذاسااديالوذ اسدت ي ذفدتذاال   د الوكذفيذا  س دذكاس اللاذسليل   و

ا  س تهددد ذاددد ذا لدددقذاس اددد اذذيددد الذاددد ذك األ ددد ا ذاددد ذا لدددقذاسيلاددد وذ اسا ددد هل ذ اس ددد  ذاس اللدددا
ت يلد ذيل ذاسا ضد اتكذاساست يل ذاسالا سكذاست يل ذاسا   كذاست :ذ ل ال ذاست يل ذاسيا يذوس ذاس  لتا

ذ.ذاست يل ذافي ااتاسلاتتكذاست يل ذاس ا يكذ ذ
ليدد فذاست يلدد ذافيدد ااتذادد  وذاددعذو  ا ذاس الأدداذيددل ذاددلئل ذف ذفيدد تل ذ لدد ذاتدد اياتل ذياددياذ

اف ل سذي ساايالوذ اسلغ اوذفتذاسا ل ا وذ اس    د ذاسا اد  وكذ اسادخصذل ذاست يلد ذذظ ه كذل 
ذ.ا وذا    كذف ذا ذف لعذاسا    كذاعذااتي  ذا ااذاسزا ذاساي  ذلي تذاس ي وذا 

 ذل  هذاست يل ذافي ااتذيا هذاأللل بذاسليذللتخ اهذاس   ذفتذو ت جذفيي ذا  ذااي ذ
ذ.[15:كذص1001ذكاسال ]ذا ذاألفي  ذ  اذاساايلاذاستتذلت  ضذسه ذ

 اإلبداعي رخصائص التفكي -0-0
ذذذ[15:كذص1001ذكاسال ]ذ:ذ سلالتالزذاست يل ذافي ااتذي سخ  ئصذاست

ذ  اض كذف ذ ل ذخ ضعذسلت للاكذفه ذأ ياذسلي  ذ است للاذ - است يل ذافي ااتذسلسذالئ 
 اس لاتكذ اسا  س اا

سللددوذه دد  ذااللدداذ ا دد وذا دد  وذلايدد ذاس ظدد ذوسلهدد ذيا لادداذا  لددياذالدد ذف هدد ذهددتذاس اللدداذ -
ا اد وذاد ذاس اللد وذاسا  فلداذافي االاكذفهلاذاسا دال ذهد ذتلخدلصذات دقذاللدهذسا ا اداذ
  اخاذاس   كذتاااذاف  ا ذ استلي ذ است يل ذ است للاذ  ل ه ا
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 خ انو ذاس اللاذافي االاذت   ذس نذياذاألف ا كذ سي ذلختلهذ ضجذهلدذاس اللاذا ذف  ذ -

 :مهارات التفكير اإلبداعي -0
 :الحساسية للمشكالت -0-0
اايلاذاستتذتد   ذ  سدهكذ ت  لد ه ذت  لد اذ ألاد اذ لد ذتتالاذذفتذذأ  وذاس   ذال ذا  فاذاسذذ

ف ذاست اددقذفددتذت  لدد ذاساادديلاكذ است دد هذاسدد ألقذالدد ذاختلددهذ  ا يهدد كذهدد ذاسددليذلدد  تذي فيدد ا كذ
يددددلس ذاف لدددد سذاس الددددقذسايل دددداذاساادددديلاكذ انفدددد قذاس ي لدددداذاسلدددد ل وذفددددتذاست دددد هذالدددد ذفي   هدددد كذ

ادددددددد ذاسايدددددددد ال ذلدددددددديلالذفددددددددتذت الددددددددقذذذذذذذذذذذذذذ ذل  ددددددددا استي دددددددد وذاساتاتلدددددددداذادددددددد ذت  أاهدددددددد كذادددددددد ذاددددددددا هذف
ذ.[114:كذص1020 ا  ك]ذافي ا ذ

 :الطـالقـة -0-0

لا  ذيه ذت   ذاألفي  ذاستتذلاي ذف ذلاتتذيه ذاس د  ذاسايد  كذ اسلد ااذ اسلده ساذفدتذت سلد ه كذ
ذ: ت  هذاساالأاذوس ذلاللاذف  ا 

 تتددد ف ذفدددتذ استدددتذذكس ددد ظاألاايددد ذاددد ذاساددد  وذالددد ذو تددد جذفييددد ذاددد  ذ هدددتذ:ذالطالقـــة اللفظيـــة
 ال ذخ  ئصذا ل اات يليه ذ

 اسا ل اددد وكذيلاددد ذ ادددوذاساددد  وذالددد ذالدددت ا ءذفييددد ذاددد  ذاايددد ذاددد ذهدددتذ:ذالطالقـــة الفكريـــة
 اس   اذوسله ا

 ذاسا  وذال ذاس ل ذاسل لعذ اساالئ ذسا أهذا ل هتذ:ذطالقة األشكال. 

 :المـرونـة -0-0

الد ذتاد ل ذ ت سلد ذففيد  ذات  اداذ اختل داكذ ي ستد ستذفهدتذتادل ذهتذأ  وذاس   ذاساي  ذاسا   اذ
 .[214:كذص1001كاس ل لاذ]ذوس ذ   اذاسله ساذاستتذلغل ذيه ذاس   ذا أ  ذا كذف ذ  هاذ ظ ذا ل ا

 :األصـالـة -0-0

تتالدددداذاأل دددد ساذفددددتذاسادددد  وذالدددد ذو تدددد جذاس  لدددد ذادددد ذاألفيدددد  ذاس  لدددد وذ  لدددد ذاسا   فدددداذلدددد يا كذ
اايلاذا اذاسي  اذ هتذاف   ا ذي ألفي  كذ اسا  وذال ذو تد جذالدت  ي وذف دللااذ لدت ذ اسا تيااذي س

ف ذتتل ذي س اقكذ ف ذلي  ذسهد ذاغدزنكذ ف ذ:ذاس ي ذال ذف  ساذاس ي وذا ذخالاذا وذا  لل ذفهاه 
ذ.[115:كذص1020 ا  ك]ذتي  ذفتذاياذت اال وذي ل وذ  ل ذاي ا وذ

ذ
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 : الذكاء -0-0
لت ف ذال ذأ  ذا ا اذا ذاسلي ءكذللا ذسهذي س ه ذ اس ياذيل ذاأل د ا ذ اف  ا ذلاي ذسل   ذف ذذ

اس  ل ذسلا اأهكذ هلاذل تي ذا االذأ ل ذ ال ا اذال ذت  لاذ ااذاست يل ذوس ذف ذليد  ذويد اال كذ
اددعذف  سلدداذهددلاذاست يلدد ذ لدد اذ ت ئ ددهاذ اهدد  وذاسددلي ءذتيتلددبذ الذتتدد ا  كذفددللاذف ا ذاس دد  ذايتلدد يه كذ

ذ.ذ[211:كذص1001كاسال ]ذف للهذف ذل اتذأ  اتهذاس اللاذ
ادد ذاسادد  اوذاس اللدداكذ اللددهذادد ذيدداذادد ذلدديقذ لددتخلصذف ذاست يلدد ذافيدد ااتذلتضددا ذا ا ادداذذ

ذ.ل  هذي س   ذاساي  كذياذف  ذللتالعذف ذلاتتذيافي  ذيلل وكذات  ااكذ  ل وذ فيل ذت  لالفل هذ
 :تعزيز اإلبداع والتفكير اإلبداعي -0

ذ[151:كذص1022كاسلي   هذ]:س نذاس   ذهتذاست يل ذافي ااتست زلزذافي ا ذ ذه   ذاا ذ   ل ذ
 :هاناينستسجيل األفكار قبل  -0-0

اذلتلد  ذذفتذفيذاي  كذاألفي  فتذياذاأل أ وذال ال  ذاسخ اا ذ ذ ذالت  اذ ذيال ذاس   ذف ذلذذذ
ف ذ ددد   قذال ددد ذذهدددلاذ ذي ددد ذاألفيددد  كذ ذأددد ذليددد ذ ذلاددد  دذوسددد ذو اددد ءذي ددد ذسألفيددد  يددداذهدددلدذاألفيددد 

ذ.ل بذتل لاذاألفي  ذفتذ فت ذاال ظ وكذف ذا ي وذوسليت   لاكذ ا ا  ته ذي  تظ  يا أ وكذ ذ
 :الدماغن يمر ت -0-0

ذسدددلس ذالددد ذاس ددد  ذف ذلاددد  ذ ا  دددهذكاللدددهذسلا  فظددداتددد  لبذو ذاسددد ا  ذل تددد جذوسددد ذاستاددد ل ذ اسذذذذ
 الختالهذفددتذاسا هدد يل كذ يدد ذ ست دد  ذوسدد ذاألاددخ صذاألليلدد ءذيدد سا اءوذاسيللدد وذسليتددبذاساختل دداكذ ذي

قذاسالدتخ ااذ  الاذاسيتبذاستدتذتهدت ذيد سا ذذكا ذل ااذخالل ذاسا ذي   وذييل واس فيذاعذانخ ل اذ ذ
  شذااداذفدتذاست يلد ذليه كذي فض فاذوس ذ ض  ذ   اوذ  لا وذ ذا   ساذت  ذسلت يل ذافي ااتكذ ذ

ذ.افي اات
 :جديدة في اإلبداع كل أسبوعتعلم طريقة  -0-0

ت  هذوس ذا ا ااذا ذاسا قذاسالتخ ااذفتذاست يل ذافي ااتكذ يت ياذاسا لااذفدتذال ذاس   ذاسذذذ
ذ.كذ استا  ذالله ذيلا ذي  ذلس ذااي  يهذ فت ذاساال ظ وذاسخ ص

 :االسترخاء -0-0
 هددلدذاسالددزوذت  لهددد ذذكاس ا يددا ذ   دداذييلدد وذادد ذاساددزاجذاس يدد يذ ذاألاددخ صذاسايدد ا  ذلظهدد  ذذذذذ

ذ.لايل  ذال ذااله ذيالل بذاتالزذا ذااللت خ ءذل  زذ ذللل ذ  لاذافي ا ذس له 
ذ
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 :وضع التحدي باستمرار التواجد في -0-0
 ه ذا   ساذاس   ذف ذلت  ضذساا ياذ  ل وذا ااذاس أوكذ لي  ذاد ذفلد سلبذس لهد كذ ي ستد ستذذ

ذ.ذلتي  ذس لهذاسيلل ذا ذاألفي  
 :هناك حل صحيح واحد على الدوام ليس -0-0

ه   ذفلل بذف ذ داذ د ل ذ ا د ذالد ذف ذفللسذي سض   وذذكانخ ذاس اا ذذاس ائ اسي  ذذفيذذذذ
اسخدد  جذي دد  وذااددت ياذاتي الدداذعذيددل ذاس لدد اذاس دد ل اذاسات  أدداكذ ذاسدد  ا كذفادد ذ لددتالعذف ذ  ادد

ذ.ذسل ا
 :األفكار ذهنيا تصوير -0-0
ليد   ذاهد  وذاتالدزوذفدتذكذ ذا  ذي لدتا ا ذأد  اته ذالد ذت د ل ذاألفيد  و ذاألاخ صذاساي ال ذل ذذ

ذ.ذفاي افي  ذافي االاذال ذهلئاذ ل  ذ ذت  ل ذاأل
 :اإليمان باألفكار -0-2

هددلدذأدد ذتيدد  ذاسااس فدداكذ ذفيدد  ذ لدد ذاأل ذفددتذي ددضذاأل لدد  ذلددتي ذلددت ذذكفددتذااللدداذت سلدد ذاألفيدد  ذذذ
سيدددد ذهددددلاذالذل  ددددتذف هدددد ذ لدددد ذ دددد س اذف ذالذلايدددد ذكذ ذلددددت ا هذيدددد س فض ي ستدددد ستذفيدددد  ذلدددد ل اذاأل

ل اه ذاسيلل ذيت يل ه ذاستاللد ياذفا ظد ذذ ظ ذوس ذاألا  ذيا لااذاغ ل وذسا أل ذياذف  ذلالتخ ااه كذ
االيتادد ف وذ دد ءوذفلادد  ذي ددضذاس دد سذي سادد  وذاف ت  لدداذساخددلالته ذافي االدداكذفادداذاالخت اادد وذ ذ

اته اهددد ذي سخاددداذفيددد  كذ اسددد فضذاساتيددد  ذسألفيددد  ذ ذا ددد ذت سلددد ذاألذي   ددداذوسددد ذت للدددقذاأل يددد  ذاس ددد  
ذ.اساتاسااللا  هذا ذت سل ذاألفي  ذاس ائ اذ ذ

 :نظر إلى المشكلة من الزاوية بير التقليديةال -0-2
 ذلي لد  ذاد ذز ال هد ذاستالل لداكذسيد ذاسا هد يلذفال سلبذاست يل ذاسااس فاذت ظ ذوس ذاسااد ياذاد ذذذذ

ذ.يذفتذاساايلااس   بذاس  ه ذ
 :ال باألهداف اإلبداعيةحتفاال -0-01

   ذاالدزاوذاألفيد  ذاسا سد وذ لدا ته ذ د اذاسااديلاكذلفه اف ذأل للاكذل ذاس   ذضعذلفتذاسي ءذذذذذذذ
  ساذافي ا ذس له كذ فتذاألخل ذل ت اذلاسه ذيلهذت  ل اذوس ذلاضتذ أتهذاعذاساي ال ذ ل ي  ه ذ
ذ.اساي ااذأله افهفتذاس   اذذيل   زد
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 إدارة اإلبداع : المبحث الثالث
 :توفير المناخ اإلبداعي -0
 :المناخ اإلبداعي -0-0

لتي  ذاسا  خذاست ظلاتذافي ااتذا ذت  ااذا ا ااذاس     ذاساي  اذافي ا كذ ل تجذاد ذ
لدداكذهددلاذاست  ادداكذا ا ادداذادد ذاساددل ذ اسا دد لل ذ اساا  لدد وذ استا سلدد ذاستددتذتلدد  ذاس ا ادداذف ذاساؤل

ذ.فت   ذال  اته ذافي االا
 لت سدد ذاسا دد خذافيدد ااتذالدد ذالددت نذاساؤللدداذادد ذخددالاذاسا ادد اوذ اساددل ذاس   لدداذسالدد  وذ
اساؤللدددداذ فف ا هدددد كذ ادددد ذلا فدددداذ تدددد  ل ذاساؤللدددداكذ ف ادددد اذ فلدددد سلبذاف ا وذ اسلددددل يل وذاسلدددد ئ وكذ

ذ.اسليذلؤل ذفتذاساؤللاي فض فاذوس ذاسا  خذاال تا اتذ االأت   يذاسل ئ ذفتذاسا تاعذ
    ذف ذاسيلئ وذاست ظلالاذاستتذالذتا عذال ذافيد ا كذ استدتذالذلتد اف ذفلهد ذا د خذويد ااتذ

ذ:تتل ذيد
 اس ي  ذ اسالاي الوكذالاذتضللعذف صذاس ا ذ ايتل بذاسخي وا -

اسا تدد ل وذاستددتذلغلددبذاللهدد ذادد يعذاسلل  دداذ استلددللاذ االهتا ادد وذاال تا الدداكذ است يلددزذ -
اس  ائددد ذ االاتلددد زاوذاساخ دددلاذسألفددد ا كذالددداذاس  ددد  ذاسلدددهاذ اسا يدددزذاال تاددد اتذذالددد 

 اسل لعا

 يلئاذتا   ذفيذ   ذا ذف  ا ذاستغلل ا -

يلئداذت د ضذاد ذتد ادذا  لدي ذست الدقذاألهد اهذ فاداكذ   ذالتاد  وذفاضد ءذاساؤللداذف ذ -
 .اا  يته ذفتذاتخ لذاسا ا او

ذ.ال ذاف   زذ است  قذ است  ل ذاسالتا فتذ ل ذف ذيلئاذاسا  خذافي ااتذتا عذ
 :شروط المناخ التنظيمي الداعم -0-0

يادد ذف ذافيدد ا ذهدد ذظدد ه وذو لدد  لاذف  لدداذ  ا الدداكذفل ددهذالذيدد ذادد ذتي ادداذاساايددل ذ تدد ذ
تت لد ذاسظد ه وذافي االداكذ ت دي ذتاللد اذاد ذتا سلد ذاألفد ا ذ اس ا اد وذاسا تد  واذسدلس ذل دبذا  فدداذ

الذل  ددتذي سضدد   وذتدد ف ذا دد خذ(ذاس ا ادداكذ ف لددقذاس ادداكذ اساؤللدداذ)ذ ذاست ظلاددتذيددا ذتدد ف ذافادد 
اس  لداكذ است د  سذ:ذافي ا ذاسا  لبكذياذالذي ذا ذتد ف ذاسظد  هذاس ل  اليداذاس اف داذسإليد ا كذ هدت

ذ.ذاس ليتكذ اسال  وذاس   ساكذ تا ل ذاس ا ااكذ اسهلياذاست ظلات
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ف اذو ا ءذا  خذوي ااتذللل ذالي ذف ذلتالزذاس ااذاس اد اتذذفا :ذالحرية والديمقراطية -0-0-0
ي س  لاذاس  ل اذاس  سلاذاستتذتلا ذيا  ذاألفيد  كذ ا    تهد ذ ا   ضدته ذ   ذفلداذألد  ذف ذ د   ذ
 ل ذا ض الاكذ    ذفلاذالؤ سلاذاخ لاذا ذاس ت ئجاذ ا  خذاس  لاذ اس لاا االداذلد ف ا ذف  داذ

 ذاساتي  اذيل ذفاض ءذاس ا ااذف ذاساؤللاكذي لد ذت دت ذفيد ابذاست  اداذاست    ذ اس  ا اذ اال ت ا
ذ. اس  ا ذ اس  ا اذ   ذفلاذ ل للاذف ذ زاا و

ه  ذاستايل ذال ذف ذلي  ذت   سذ لديتذيدل ذفاضد ءذفد قذ  ا اد وذ: التجانس النسبي -0-0-0
ن اءذ ت   اهددد اذ يدددلس ذاس ادداكذف ست ددد  سذاسزائدد ذالذل لددد ذاسا دد اذفاددد  ذاست دد  ضذ ت سلددد ذاألفيدد  ذ ا

 ل بذاست    ذ اال ل   ذيل ذفاض ءذاس  لقذلؤ يذوس ذ أ  ذ زاا وذ   اا وذتاتاذاألفي  كذسدلس ذ
ذ.الي ذا ذول   ذاست   سذاسا ت اذاسليذللا ذي ا ذاألفي  

تتالدزذهدلدذاسالد  وذي ساهد  وذاسال  لداذاستدتذتضدا ذو ا وذااداذاس ا اداذف ذذ:القيادة الفعالـة -0-0-0
ساؤللاكذياد ذلضدا ذت الدقذا د خذويد ااتذ االأد وذااداذف  سدااذ تاتدعذاسا ئد ذي ساد  وذاس  سلداذالد ذا

است  لزذل  ذفهد ذاد اذاد ذاد  اذاسالد  وذاس   سداكذ لسد ذسد فعذيداذفد  ذفدتذاست ظدل ذأل ذليد  ذايد ا ذ
الدد  وذ ات الدد ذسلاادد  ياذافل  يلدداذفددتذاس ادداذافيدد ااتذاس دد  يذ اس ادد اتاذيادد ذل ددبذف ذتت لدد ذاس

ذ.اس   ساذي س  اساذ اس زاهاذاستتذتضا ذسياذاض ذ ا أهذ ال ها تهذافي االا
ف س ا ااذاساتا لياذهتذ ا ااذف  ساذ اي ااكذ سلس ذالي ذا ذو د اءذ: تماسك الجماعة -0-0-0

  الداذ اأ لداذاد ذتا لد ذاس ا اداكذالداذا لدد  ذاست د  سذاسدليذليد ذلد يا كذ يدلس ذ  د ذاس ا ادداكذ
  لددي ذي سادد  ذاسددليذللددا ذيت الدداذاألفيدد  ذ تا ل هدد ذ اسياددهذادد ذاسازلدد ذادد ذاس لدد اذي لدد ذليدد  ذا

 اسي ائاكذ التا ا ذاست  ااذيل ذفاض ءذاس ا ااذ ضا  ذ   ذاس  لقاذ يلس ذاليد ذاد ذو د اءذتد از ذ
الدد ستذفددتذا ضدد  ذاألأ الدداذيددل ذفاضدد ءذاس ا ادداكذي لدد ذالذليدد  ذيلهدد ذادد ذاساددي بذف ذيلهدد ذادد ذ

ذذذ.[101ذ-100:كذص1001كاس ل لاذ]اساخض ال ذ

 :تكوين فريق عمل مبدع -0
تتي دد ذاس  لدد ذادد ذاساؤللدد وذاسا هدد  ذاسددليذل ادد يذالدد ذف ذاسا لادداذاس  لدد وذاسات  دداذسي دد ءذذ

اؤللاذوي االاذهتذاس   اذال ذاسا ا ذاسخ  ذلاوذفال ذالت نذا ذاس   واذ ا ذل ذتاد  ذي دضذ
 ذ  ددلبذاألاددخ صذاسددلل ذتتدد ف ذفددله ذهددلدذاس دد اذوسدد ذاساؤللدد وذيت ظددل ذااللدد وذاالختلدد  ذست  لدد

اؤللدد ته اذيادد ذت  دد ذي ددضذاساؤللدد وذاستددتذتادد  ذي س ادداذالدد ذت الدداذ  ددااذاسا اهددبذاسا  دد  وذ
ي اخله كذ ت ذتيلغذل  ته ذ ت اقذفال ذا  الوذافي ا كذ لاي ذت القذلس ذا ذا لقذاس اعذيل ذ
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اكذ لس ذ تد ذلدت ذت زلدزذاس  ا دبذاألأداذتاد ل اذسد له ذاألف ا ذاسلل ذس له ذ  ا بذلي ءذايل لاذاختل 
ذ.ذذ[121:كذص1001كي  ذ]اسالز ذا ذا لقذت فل ذاس ا ذا ذخالاذت  اله ذاعذي ضه ذاسي ضكذف ذ

ذذذ[120ذ-105:كذص1001كاس ل لاذ]:ذ ا ذفه ذاساي  لذاستتذت اي ذاساؤلل وذافي االاذ   
 :إعالن القيم واالتجاهات الجديدة -0-0

اساؤللددد وذلاوذاأل اءذاساتالددددزكذ االت ددد دذافيدددد ااتكذاس ددد فوذاسي فلدددداذفادددال ذاساددددل ذذتاتلددد 
اس  ه لاذسإلي ا كذ هتذت تي ذتلد ذاسادل ذا   د ذسيداذاأل ادااذاست ظلالداكذ تالداذاأل س لد وذاس ئللدلاذ

ذ.ذذسليلئاذاست ظلالاذاستتذالذل  فذف  ذال ذا ته يه 
اسادل ذاست ظلالداذاستدتذت لد ذي ضد  ذاد الاذلسد ذذل القذاالت  دذافي ااتذفدتذاساؤللداكذاد 

االت  دذ تتي  دكذسيد ذيد سايعذالذلي دتذوادال ذاسادل ذفاداكذيداذل دبذف ذتتي هد ذاألاد اهذ استا سلد ذاستدتذ
ت ا ذلس ذاالت  دكذ تؤي دذ الااذت ظلالاذلت  لشذا ه ذاألف ا ذفتذياذاا  ل ته ذاسل الاكذ تت  لشذ

هد ذ اا  لد ته ذفدتذيداذس ظدااذ لتدات ذلسد ذاد ذ اد ذاس يد ئزذاألخدد نذا هد ذألد  وذاساؤللداذفدتذأ ا ات
الداذاسالا يزلداكذ االلددتاالسلاكذ تاد لعذاست  لددبذ    ذاساغد ا وكذ تايدداذافخ د قكذ استايدد ذاد ذت الدداذ

ذ.اسيلئاذاست ظلالاذي لتا ا 
 :تشجيع البحث والتطوير -0-0
الدددداذتادددديلاذفدددد قذاسي دددد ذذل تدددد جذت الددددقذافيدددد ا ذوسدددد ذفف دددد اذتايددددقذالدددد ذف ضذاس اأددددعكذ

 افيدددد ا كذ تدددد فل ذاسادددد ا  ذاسالزادددداذسهدددد اذ تيدددد زذفهالدددداذاسي دددد ذاادددد ذلتضددددا هذادددد ذالددددتا اءذسل اأددددعذ
 التيادد هذسيدد ائاذ  لدد وذ ت لللهدد كذف اللدد وذاسي دد ذتدد ا ذوسدد ذو دد اءذت دد  بذ  لدد وذس ضددعذاسيدد ائاذ

الدددتذافيددد ااتاذيددداذهدددلدذاس  لددد وذا ضدددعذاست  يددداذاس  للددداكذ ات ي ددداذ ت ئ هددد ذ  ددد الذوسددد ذاس ددداذاس 
ذ.اس الل وذتل ا ذال ذتي لسذاس ااذافي ااتذيتالل ذايل تذفتذاساؤللا

 :التعلم والتدريب المستمرين -0-0
ت تيدد ذاساؤللدداذافي االدداذاستدد  لبذ ا يدد ذ ظل لدد ذات ددالذ ات دد  اذسيدداذفاضدد ءذاساؤللددااذذ

ذ.يا لاف ست  لبذفتذ  ه دذ ه ذ ظ اتذاتي ااذ التا ذستا ل ذاسا ا  ذاس
:ذ لهت ذاست  لبذافي ااتذيلاللاذا    ذفل للاذتادت  ذفدتذااللداذاست الداذ استاد ل كذ هدتذ

ذ:ذاسا  فاكذ اساه  وكذ  بذااللتيا ه
فيذزلدد  وذفهدد ذاس دد  ذيدد ألا  ذاس ظ لدداذ اس لالدداذ اس اللدداذ:ذتنميــة معرفــة األفــراد وتمكيــنهم -0-0-0

وذاسالزادداذسإل  ادداذي س  ا ددبذاس زئلدداذ اسيللدداذسل ادداذسل ادداذاسددليذلادد  ذيددهكذ لسدد ذيتز لدد دذي سا ل ادد 
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اسليذلا  لهاذهلاذاس هد ذاس زئدتذ اسيلدتذا د كذلاد  ذاس د  ذوسد ذت د  ذاالدهذ  يادهذفدتذ لاداذات دلاذ
ي لادد وذ لاللددداذفخدد نكذتهددد هذفددتذ التهددد ذوسدد ذت الدددقذاألهدد اهذي لددد وذاسادد نذسلاؤللدددااذ زلددد  وذ

ه ذ   ذاس ظ وذاس  أ وذ ل ذاساال وكذ ا ذلد ذلزلد ذا د ه ذ   ذا  فاذاألف ا ذ زل  وذتايل ه كذت ال  ذفل
ذ.اساي   وذ است  ل ذف في ا اذف في ا ذه  ذوي ا ذاساتاي كذ الذل   ذي س  فاذوالذ    ا

 لسدد ذادد ذا لددقذتايل ددهذادد ذاا  لدداذاأللدد سلبذ:ذزيــادة قــدرة الفــرد ومهارتــه فــي العمــل -0-0-0
التكذ ت الاذأ  تهذال ذاستاللزذفتذفلد سلبذاس اداذاسات  داذ اس ل ئاذاسات   وذال ذفل سذالاتذ ا

و ذزلدد  وذأدد  وذاس دد  ذ اه  اتددهذالدد ذاسالدد  ذي س ادداكذتزلدد ذلاتددهذي  لددهذ ت ييددهذي الددهكذ.ذ اختلدد  ذف لدديه 
 ت  لددددهذاتا دددد ذ ايدددد ا ذفلددددهكذالدددداذاستدددد  لبذالدددد ذاست يلدددد ذافيدددد ااتكذ اس  ددددهذاسددددله تكذ ت للدددداذ

ذ.اساايالوذ األه اه
لاددد  ذاستددد  لبذاساتددد  بذف  ددداذ الددد اذاليتاددد هذ  لددددهكذ:ذتاحـــة فرصـــة االستكشـــافإ -0-0-0

 است  هذال ذ  ا بذاسد اصذ اسا د  ذفدتذأ  اتدهذ اه  اتدهكذ  تد ذفدتذات  ه تدهذ ال التدهاذ هدلاذاد ذ
ذ.ل  زذاس   ذال ذتي تذأل ذ ات  ه وذول  يلاذ  ل و

 :وضع معايير تقييم موضوعية -0-0
اءذادد ذاأللددسذاسا ضدد الاذسلتالددل كذ ل ددبذف ذتيدد  ذهددلدذاسا دد لل ذت تيدد ذا دد لل ذتالددل ذاأل 

ا ضددد الاذوسددد ذفأ ددد ذاس ددد   كذأل هددد ذا ااددداذ لدددلااذ ضددد   لاذتددد ياذاس اددداذ اف  ددد زكذي ساي فددداوذ
 اس ادد بكذ تدد ذت اددقذاس  اسدداكذادد ذف دداذالددتا ساذاسايدد ال ذ تادد ل ه ذالدد ذاس ادد ءاذ أدد ذليدد  ذادد ذ

ي س لددي  ذاس اف لدداذسلا د  الوذاساتيدد  وذساللتيادد هذ افيدد ا كذذاسالت لد ذا دد ذتالددل ذاأل اءذف ذتؤخدل
  ضددعذ ظدد ذسل دد افزذاي لدداذالدد ذايدد فذافيدد ا كذتادد ل  ذالدد ذاسلادداذيدد س  سكذ ت ادداذاسالددؤ سلاذفددتذ

ذ.اساي   وذ است  ل 
 :إتاحة المشاركة -0-0

كذو ذاددد ذفيددد زذاا اددد وذاساؤللددد وذافي االددداذتي لهددد ذس ظددد  ذاؤللدددتذلاددد  ذالددد ذاسااددد  يا
األ اذف ذاف ل  ذه ذاس ظ  ذاألل لدتذ:ذ تي تذهلاذاس ظ  ذل  ذت  ه ذا اال ذ االل ذسلييل ذ ئلللل 

أللددداذاؤللددداكذاتادددلالذفدددتذاساددد ا  ذاسياددد لاكذ اسلددديبذاسلددد  تذهددد ذف ذاف ا وذاسا   ددد وذت تاددد ذالددد ذ
ذذ.اساا  يا

ذوتخد لذاساد ا ات يسذخ  ئصذ ظ ئهذاسا  فاذأ  وذاسي  ءاوذال ذاستخادلاكذ االيتيد  كذ ا
ذك  دد  ذخ دد ئصذاسي دد ءاوذفددتذف اءذاس ظدد ئهذاسا  فلددافاساددؤل وذالدد ذاسلددل  ذاست  فلددتذسلاؤللدداكذ
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ل تا ذال ذأ  وذاسي  ءاوذال ذاستالل ذاساتي  اذ است    ذاس   اذ اسالدتا ذيدل ذاس ظد ئهذاسا  فلداكذ
اد ذخدالاذاسا  فداذ اسخيد وذ اسلدل  ذاسدليذلضدا ذاسته لد ذذك ال ذأ  وذاستيلهذاعذ ل ه ذفتذاست ظدل 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ اس دددددددددددددددزا كذ اددددددددددددددد ذفهددددددددددددددد ذاسخ ددددددددددددددد ئصذاسلدددددددددددددددل يلاذسلي ددددددددددددددد ءاوذفدددددددددددددددتذاساؤللددددددددددددددداذاسالدددددددددددددددل وذ
ذ[216ذ-214ذ:كذص1004كل ضلهذ]:ذي سا  فاذا للت

  ل زوذاا اذاسا  فاذسللا وذي الاذت اقذاست از ذفتذف اءذاألاا اا -

ي  ءاوذفتذ ظ ئهذاسا  فاذال ذاست د االوذاسا ييداذسلدلي ءذ االيتيد  كذا تي اذو ت  لاذاس -
  اساؤل اوذاسيلئلاا

ت تي ذاسي  ءاوذاس  الاذفتذذاس ظ ئهذاسا  فلاذفيل ذأ  وذال ذاست  ل كذ االيتيد  ذي يد ذ -
 خي ته ذفتذ اذاساايالوذ اه  اوذاتخ لذاسا ا ا

   يدداذاتالددزوذفددتذاال  دد زذاسددلاتتكذذتاتدعذاسي دد ءاوذفددتذاس ظدد ئهذاسا  فلدداذيدد  افعذلاتلددات -
اا ذلل ا ذال ذض   وذتد فل ذا د خذ اد اتذلد ستذفهالداذسلادل ذاس ا الداذ اسا  فداذفدتذ

 ت القذاسالزوذاست  فللاذسلاؤللاا

ل ددبذف ذلتددد ف ذسلي ددد ءاوذفددتذ ظددد ئهذاسا  فددداذ  لددداذاختلدد  ذفلددد سلبذاس اددداكذف سا ددد خذ -
ذ.تذاساؤلل واست ظلاتذاسا ا ذالذل  لبذاس ظ ئهذاسا  فلاذف

 :تنمية السلوك اإلبداعي -0
 :تنمية اإلبداع على المستوى الفردي -0-0

لتال ذافي ا ذاس   يذي  ااداذا   لداذ ا ااداذايتلدياكذ هدلدذاألخلد وذتل دبذ   اذ  لدا ذفدتذ
االلاذافي ا كذ لاي ذت الاذ تاد ل ذاس  ااداذاسايتلدياذسيداذفد  كذياد ذلايد ذت الداذأ  اتدهذافي االداذ

ذ: فقذاساات   وذاست سلا لس ذ
 ت زلزذاه  اوذااللت ل  ذ اساال ظاذ است للاذس نذاس   ا -

 واا ءذاس   ذف  اذا  أااذاألفي  ذاس  ل وا -

 ت الاذاه  اوذاست يل ذاساتا بذ است يل ذاس  أ اذ -

 است  ل ذي   وذالتا واذ -

 است  ااذاعذاألفي  ذ األل سلبذاسا أاذ اسا ا وا -

 .ل للاا اا وذا    ذافي ا ذاأل -
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 :الجماعيتنمية اإلبداع على المستوى  -0-0
الذلي تذتا ل ذافي ا ذال ذالت نذاس   كذياذل يغدتذف ذلادااذاس ا اد وذ اخداذاساؤللداذذ

 خ   هدد كذفت دد ل وذاستادد  ذ استغللدد ذاستددتذت ا ههدد ذاساؤللدد وذاسا   دد وذتلددت اتذت الدداذ ا ادد وذ
 اد واذ ست الداذافيد ا ذياد ذ   اد ذالذيد ذاد ذ ف قذاااذاي ااكذال ذياذاسالدت ل وذ فدتذيداذاساا

ذ:ت ف ذاس  اااذاست سلا
اذ تادل ذهدلدذاس ؤلداذوسد ذاألفيد  ذاساادت ياذيدل ذفاضد ءذتكوين رؤية مشتركة للجماعة -

 اس ا ااذ ت ي ذا ذاسال ذاسل ئ وذفله ا

اذفيذت فل ذيلئاذتا عذال ذاست يل ذي  لاذا ذففي  ه كذ ا  ا ءذحرية االقتران والمبادرة -
 اسا  خذاسا  لبذسألفي  ذاس  ل وذ افي ا ذ اخاذاس ا ااا

اذف الستزا ذيد ستالزكذ است د قذفدتذاأل اءكذلاد عذااللتزام بالتميز في األداء داخل الجماعة -
الدد ذول دد  ذا دد خذلادد  ذيددهذاألفدد ا ذي ست دد فسذالدد ذاأل اءذاسايدد  كذ تالددل ذو دد اءاوذاس ادداذ

  ا ذ لا له ا ت  ل ه ذياياذالتا كذاا ذل ا ذأل ذافي

ـــاء - اذ لسددد ذاددد ذخدددالاذول ددد  ذا ددد خذاددد ذاس اددد شذاسي ددد ءكذت اددد ذفلدددهذاألفيددد  ذالحـــوار البن
  تتا  كذ تظه ذففي  ذ  ل وا

اذف في ا ذاها ذي  ذيللا ذل ت جذوس ذت فل ذاسال   وذ اسد ا كذ هدلاذاسد ا ذدعم اإلبداع -
اسادد ا  ذ اس أددوذذف الذلدداتتذادد ذاسددزاالءذفددتذاس ادداذ فاضدد ءذاس ا ادداكذ اس ؤلدد ءذيتدد فل 

 .اسالزال ذسإلي ا 

 :تنمية اإلبداع على المستوى التنظيمي -0-0
تل  ذاساؤللداذس  داذافيد ا ذتاللد اذفدتذ الدعذالدت ل ته ذاست ظلالداكذ لسد ذيتد ف ذاساد  اذذ

ذ:است سلا
ضدد   وذو  ا ذاف ا وذاس للدد ذف ذافيدد ا ذل تدد جذوسدد ذاألفدد ا ذاسددلل ذلي  دد  ذ ائادد ذاالاددتذ -

اا ستكذ لا    ذاسالااذاس اللاذسل ظ ل وذاس  ل وكذ ل ي  ذااللدتاال ذ ت لد ذاست يل ذاس
 األال ءذاس  ل وا

ض   وذت لل ذ اذاساايالوذي   وذوي االاكذ لس ذيتا لعذاست يل ذسليد  ذفيلد ذا   داذ -
 لاللدددداكذي لدددد ذللددددتالعذاس دددد  ذف ذلخدددد جذادددد ذاأللدددد سلبذاسااس فدددداذفددددتذاست  ادددداذاددددعذ

 لبذ ي ائاذ  ل وااساايالوكذي  ل ذا ذفل س
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ض   وذت الاذاه  اوذ أ  اوذول   ذاساايالوذافي االداكذ هدتذ د عذ ي د ءذاسااديالوذ -
كذ1001كاس لدد لاذ]واددي اه ذ   داذ  لدد وذ اس ادداذالدد ذافل  يلداذادد ذاس دد  كذالدداذو ادد ءذ

ذذذذ.[111ذ-125:ص
 :اإلبداع إدارةالعوامل المؤثرة في  -0
 :العوامل التنظيمية -4-1

ف ذاسه الددداذ اسا ااددد ذذاللددداذافيددد ااتذسألفددد ا ذي فاددد  ذاست ظلاددتذسلاؤللددداكذف  ددد تتددال ذاس ذذ
وياد ءذاس  سداذ ت اداذالد ذذاساؤلل وكفتذذافي ااتت لقذت فقذاس ه ذذك اف  اءاوذاساا ساذكاساال و

لاذيدد  ذاألفدد ا ذذاسا ئادداذ الددتا ا ه ا اسظدد  هذ اس  اادداذذفددل ذكاسايدد ا  ذات ا دد   ذفددتذيدداذاؤللددا ا 
كذسدلس ذل دبذا ااد وذاس  ااداذافيد ا ذسللدوذا د ذيداذاؤللدا ف ذا  خد ذ لد اذسد ا ذاستتذتدلالاذت ظاس

ذ.سألف ا ذافي ااتف ذوا أاذاس ه ذذكاست ظلالاذ تالل ه ذال ذت زلز
ذ:ذافي ا ذفلا ذاس     ذاست سلافه ذاس  اااذاست ظلالاذاساؤل وذفتذذت  ل  لاي ذ

 : إستراتيجية المؤسسة -4-1-1
ذافيدد ا ذاساؤللدداذفيذف ذت  دداذافيدد ا كتيدد  ذولددت اتل لاذاساؤللدداذأ ئادداذالدد ذذلايدد ذف 

وذ فدد صذ ت  دد ذا دد الذك تي دد ذادد ه ذاسايدد ال كذ تلددتاابذفددتذاسلدد قذا دد  اذسالزتهدد ذاست  فلددلا
 .ذافي اا وفتذتي ل ذ تا ل ذأ ا وذاساؤللاذا ذيلل وذا ذف اذف ذلل ها اذ

 : القيادة وأسلوب اإلدارة -4-1-2
فتذاساؤللاذت اد ذذافي االاف سال  اوذذافي ا كبذاسال  وذ   اذف  الذفتذت  لزذف ذوا أاذتل 

فددتذ اسلل لدد وذ اسا ت دد وذ األلدد سلباذذ ت  دد ذ دد افزذادد ذف دداذاستغللدد ذفددتذاسهل يدداذافيدد ا كف دد اءذ
ضددد ذ لهددد  ذت ددد ذف ذاستغللددد ذهددد ذاسخاددد ذاسدددليذلي ددد ذاس  ذذك دددل ذف ذاسالددد  وذاسيل  أ االددداذاسا  فظدددا

وسد ذفد صذذاسه الداكذ اسالدا اد   است د   اسا   داك افيد ااتذيد ست  لضك  لتلد ذ اداذاسالد  وذاس ظد  اذ
ذ.اس ااذ االت  الوذفتذياذات  د

 : العمل قفريـ -4-1-3
فدد قذاس ادداكذ خ  دداذاس دد قذاسالددل وذلاتلدد كذ  لدد ذف ذف ددي وذاساؤللدد وذتادد عذالددتخ ا ذ

 اخاذاسددد ظ ذ االخت   ددد وذ تتالدددبذتدددذك الددد افدددتذاساؤللددداذاس  للددداذف دددي وذفيلددد ذتذافيددد اا و
فددتذاساؤللدداذلايدد ذف ذلالدداذاسا دد خذاأليلدد ذاالئادداذسزلدد  وذاس ادداذذاس ادداذفدد ق اس ظدد ئهكذفددل ذ ادد ذ

 .اس ي ي
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 :لمؤسسةالتنظيمية لثقافة ال -4-1-4

ت تيد ذاسلا فدداذاست ظلالدداذيا هد ذافادد  ذاسددليذلاد  سذفلددهذافيدد ا ذ اخداذاساؤللدداكذف ساؤللدد وذ
كذ1005ذكاس دد ا  يذ]:ذاذل ددبذف ذتلدد  ذفلهدد ذا ا ادداذادد ذاساددل ذ اسا تادد اوكذتتالدداذفلادد ذللددتاساي ادد

ذ[261:ص
 ااتا  ذف ذتي  ذاألفضاا 

 افلا  ذيا س لاذاست  للا 

 ااتا  ذفتذت  قذاس   وذ اسخ ااا 

 ذا ذ ذي  ذال ذل  ذ ا  ذاي ال ك ذلي   ا ذف  ذل ب ذاساؤللا ذفاض ء ذا ظ  ذف  ذفت ااتا  
 ساا  اااللت  ا ذسا    اذا

 افلا  ذي   ذا  ذاس لالاذفتذ ا ذاست ا اذيل ذاألف ا ا 

   ااتا  ذ  ل ذياهالاذاس ا ذاالأت   يذ األ ي. 

 : االتصاالت -4-1-5
 تا لددد ذذكالددد ذلددده ساذتيددد ل ذاس ددد قذافيددد ا ت اددداذاالت ددد الوذفدددتذاساؤللددداذاسا ئاددداذالددد ذ

اساؤللد وذاستدتذتيد  ذذفدتذ دل كذخ  داذولاذي  دوذات د  وذاالت  هد وذكاسا ل ا وذيدل ذيداذاألألد  
ذفل ه ذت اداذالد ذادزاكذ   ذيخا اذاس ال ل وذ اسالؤ سل و زءاذا ذاسهلياذاساذفله ذاالت  الو

ذ .افي ا   ذا ذتي  اذاسا ل ا وذ ي ست ستذاسا  وذال ذكذ تاس ظ ئهذ األف ا 
 :عوامل البيئة العامة في المجتمع -4-2

الد ذأيد اذاألفيد  ذاس  لد وذ اسا ت دد وذذافيد ا ادعذادعذالذتات د ذاالأداذاسيلئداذاس  اداذسلا ت
تددد فل ذاأل ددد اءذاددد ذف ددداذذكاس  لددد وذف لدددبكذ ا  اددد ذتددد تياذي سلل لددد وذاس ا لددداذ االلدددت  ا اوذاس  ادددا

كذ  ذال ذتا سلد دذ ت  سلادهذ لا فتدهل ائ  ذفتذاسا تاعذ لت ا اذاساي ا  ف ألف ا ذذ اسا ا  ذاسا  لياا
 . ذا تا اتذلا فتذاتالزذ لتال   ذيا لااذاست يل  ي ست ستذفه ذل ال  ذفتذوا 

ذ:ذافي ا ي ضذاس  اااذاسيلئلاذاس  ااذاسل ئ وذفتذاسا تاعذ ذاستتذتؤل ذال ذذ فلا ذللت
ذ
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 : الخصائص العامة  -4-2-1
اسدليذلتادياذ لاد ذاد ذ لداذوسد ذذاستد ا ذاال تاد اتا فاذاسل ئ وذفتذاسا تادعذاد ذتتي  ذاسل

فددتذخل  اتهدد ذ اس  اادداذاساددؤل وذذكفددتذت الهدد ذ ألاهدد ذاسددي ضذادد ذي ضدده ذف سا تا دد وذتختلددهذ لدداك
اس  اددداذالدد ذتي ادد ذاسلدددلااذف ذذ تاددااذاسخ دد ئصافيدد ااتاذ ا هدد ذاس اددد اذذ  ادد ا ته ذاساختل دداك

 .هكذ االيت   ذا ذا ذه ذ ل ذا ل قذا  ذاأل  لاكذاس ا الاذ ذاس   لاذكذاسلي  واسه الا

 : حث والتطوير في المجتمعالقاعدة المؤسسية للب -4-2-2
ي لتهدددد ذاست تلدددداذاسضدددد   لاذسألفدددد ا ذ اساؤللدددد وذذافيدددد ا كت ددددززذاسا تا دددد وذاسات هدددداذ  دددد ذ

 ظد  ذ ا لداذاساليلداذاس ي لداذ  ظدد  ذذ استادد ل ذ اس  ا د وكا ايدزذاسي د ذافي االداكذ هدلاذاد ذخدالاذ
ذ.   ذفتذاسا ل ا وذ اسا   هذ اسي يلاذأ  اوذاستا ل ذ استا  ذ اءوكذ ذاسي
 :الفرديةعوامل ال -4-3

سالد  ذاساؤللدداذي س اللدداذافي االداذالذيدد ذادد ذتد ف ذاس دد ذاأل  دد ذاد ذاس دد  وذاساخ ددلاذفددتذ
اس ددد  كذفهاهددد ذاسدددلي ءكذ اسلاددداذيددد س  سكذ اسااددد  كذ  دددبذاالادددال ذ االلدددتاالسلااذ الددد ذاس ددد  ذ دددااذ

ا أدداذ الددت  ا اكذليتلدديهذ تادد ل ذهددلدذاس دد  وذوسدد ذف ذت أدد ذوسدد ذ   دداذافيدد ا اذف فيدد ا ذي دد ءوذ ذ
ذ.اس   ذا ذخالاذاست يلزذاسا ظ ذسا  تهذاس اللاكذ ا  ا تهذ خل سهذ ت   يهذ ا ل ا ته

 
 :خالصة الفصل

ذتلدد  استددتذذ اساؤللدد وذكاسا   دد وذاف ا واساتاليدد وذاس ئللددلاذفددتذذفهدد  دد ذل تيدد ذافيدد ا ذف
كذ تل  ذ ائا ذاالزوذسه ذالاذافي ا  ذلي ذذ ا  ا ذكسلا اس    ذالذتاهذا  ذ    ذاسي  ءوذ اس  سل ا ذ ذ

   يدد ذادد ذاهتا ا تهدد كذ لدد ذتادد  ذهددلدذاساؤللدد وذيدد ا ذاألفدد ا ذست التددهذ تادد ل دذادد ذخددالاذواا ئددهذ
اسايدددد ال كذ تادددد لعذلددددل يه ذافيدددد ااتكذيادددد ذف هدددد ذتدددد ف ذسهدددد ذي فدددداذالددددتلزا وذافيدددد ا ذ تادددد  ه ذ

 ياد ذف ذافيد ا ذلدل  ذذ ذويد اا وذف للداااس ال ل وذاستدتذل ت    هد ذست  اداذاسلدل  ذافيد ااتذوسد
و لدد  تذالذلات دد ذالدد ذفئدداذا ل دداكذفهدد ذا أدداذي ا دداذلت ددهذيهدد ذ الددعذاألفدد ا كذ يدد    وذات   تدداذ
تي دد ذسل  اادداذاس  اللدداكذ اسظدد  هذاسا ضدد الاذاستددتذل لادده ذ لت  ادداذا هدد ذاس دد  كذفت ادداذالدد ذ ددااذ

ذ. ت الاذأ  اتهذافي االا



 مفهومه، إدارته وأساليب تنميته: في المؤسسةاإلبداع                                                          الثانيالفصل 

 

 11 

كذ ل تيد ذ(اس ا اداكذاساؤللداذكذاس د  )ذ فدقذلاللداذالدت ل وذذؤللدا اخاذاساذافي ا لظه ذ
افي ا ذاس   يذاسلي اذاأل سد ذسإليد ا ذاس اد اتكذ افيد ا ذاس اد اتذلالداذاأللد سذفيد ا ذاساؤللداكذ
ي ا ذاس ا ااكذف س الأاذيل ه ذهتذاالأاذتي اللاكذ فتذ ل ذف ذوي ا ذاساؤللاذلزل ذا ذوي ا ذاس   ذ ا 

ذ.ذانخ ذ ياذا ه ذل زز
  ضددد تهذذافيددد ا ذاسا  فدددتكذفدددل ذيتددداسلهذاألفيددد  ذاس  لددد وذ ت سلددد ه ذلددد تياذافيددد ا ذ ياددد ذف 
خدالاذاسادزجذذااللداذافيد ا كذ تتيلد  ذاس اللداذافي االداذاد ذت اداتذاذاستد  ذاسيا لااسا ذذاألل للاذهت

  يذ اس اددد اتاذ اس هددد ذاس ددداس اللددد وذ األلددد سلبكذ ذافاي  لددد وذاسا  لددداكذذ:يدددل ذاددد وذا ااددداذفهاهددد 
االلاذافي ا ذاسا  فتذالذتدت ذوالذاد ذخدالاذلد  وذاتد ف وذاد ذاسا  فداكذتيد  ذضدا لاذفدتذاأللد سكذ ذ

ستت دد اذوسدد ذا  فدداذظدد ه وكذت تادد ذ تلدد يذيددل ذاسادد ا  ذاسيادد لاكذ تددت ذاا  لددته ذالدد ذف ضذاس اأددعكذ
ا ذاسا  فتذالذلت اقذفتذفتخ جذاألفي  ذافي االاذوس ذ لزذاس    ذفتذ   وذا ت  وذ  ل واذ افي 

تدؤا ذيضد   وذف ذلاد   ذيداذاألفد ا ذفدتذاد  ذاألفيد  كذست  داذذألد  واساؤللاذوالذاد ذخدالاذ  د  ذ
ا ه ذ زءاذا ذاسلاي وذاست ظلالاكذ ف ذتل  ذسلتا لعذال ذت الته ذ يل  ته ذفتذاياذخااذ  ا لجكذ

ذ.ل ذخ   ه ذفتذاياذا ت  وذ ه ئلاذ  ل و
ذ
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 :تمهيد
ذااللدداذو ادد ءاس ظدد وذاسلدد ئ وذسا هدد  ذافيدد ا ذ ذل دد ذ    يدد ذادد ذيددل ذاسددلل ذلدد ها اذفددتذتغللدد ذ

الذلاي دددهذف ذلات ددد ذالددد ذ ذذ  فددداكذفهددد ذلؤيددد ذف ذافيددد ا ذهددد ذادددياذاددد ذفادددي اذو اددد ءذاسا  فددداكاسا
ا  س اذاسا ل ا وذ ذ اذاسااد ياكذف فيد ا ذلايد ذف ذلادااذفيلد ذاد ذلسد كذي اتيد  دذااللداذتايد ذ

 فتذوا  ذاد ذذ. ه ذتا ل ذاسا  فاذاس  ل وذس له اساؤللاذا ذو ا ءذاسا  فاذ ذت  ل ذاساا ياذ ذي 
ذ.تا  ذتظه ذض   وذا  فاذيل لاذو ا ءذاسا   هذاس ا الاذسزل  وذاسا  وذال ذافي ا 

ذ:أ  ذاسي   ذيتالل ذاس  اذاسل س ذوس ذلاللاذاي   ذ ئلللا
ي  دد ا ذت سلدد ذاسا  فدداذالدد ذاسالددت نذاس دد  يكذ لدد ذتادد قذفلددهذوسدد ذا هدد  ذاسا  فدداذذ:المبحــث األول

ذ. ا ءذاسا  فاكذوض فاذوس ذاست ل ذاس   ياس   لاكذ    وذ ل وذاسا  فاكذ  ا لجذو
تا قذفلدهذاسي  د ذوسد ذاستاد   ذفدتذاسا  فداكذ تاد قذفلدهذوسد ذت  لدهذاستاد   ذفدتذذ:المبحث الثاني

اسا  فدداذ فهالتددهكذ ا أددهكذ اس    دد ذاساي  دداذسددهكذوضدد فاذوسدد ذف لددقذاس ادداذ االأتهدد ذي ستادد   ذفددتذ
ذ.اسا  فا

ي  د ذوسد ذو اد ءذاسا د  هذاس ا الداكذ ت د  اذفلدهذت  لدهذفدتذهدلاذاساي د ذتاد قذاسذالمبحث الثالـث
اسا  فددداذاس ا الددداكذ است  اددداذاس   ددداذيدددل ذاسا  فددداذاس   لددداذ اسا  فددداذاس ا الددداكذ ا  اددد ءذاسا  فددداكذ

ي ا ذاسا  فا"ذBa"ا ه  ذي وض فاذوس ذ ذ. ا 
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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 :  توليد المعرفة على المستوى الفردي :األولالمبحث 
ذذ:ةالفردي المعرفة -0

سد نذاس د  ذ تل داذ اسا ل ا وذاسا  فلاذاسات ايااذذكاسي  ءاوذاس   لاذت ي ذاسا  فاذاس   لاذا 
 نذفددد  ذهدددتذا اددد  ذاسا ددد  هذاسات ا ددد وذسدددكذ ذ[216:كذص1020كاسالادددتكذاسيلددد تت]ذت   يدددهذ خي اتدددهذ

تدددتذ اسذكاساددد ا  ذاس اخللددداذسيددداذا ادددا ا ددد كذ اسايتلدددياذياددد قذات ددد  واذي لددد ذتادددياذهدددلدذاسا ددد  هذ
الذلايد ذاست يلد ذوذ ل ذي فلداذسيدتذتيد  ذاادالذف للد كذ ذ ل ذف ذهلدذاسا  ذذا  وذال ذاست   كاستا  هذ

اي  لاذاست   ا ه ذفتذاس ااذوالذولاذي  ذاس ذ.  ااذسهذاف ا وذ ا 

ذ:بين الضمنية والظاهرة دورة حياة المعرفة -0
 :مفهوم المعرفة الضمنية تطور -0-0
اسدليذ(ذذMichael Polanyi"ذ)ذيد ال ت"ذسضدا لاذوسد ذاس لللد هذل  دعذف داذا هد  ذاسا  فداذاذ

 لد ذذك2151لد اذ"ذاسا  فداذاساخ دلا"  سذي  لاذاألي   ذاسضا لاذسلا  فداكذ ف د  ذيتد بذي  د ا ذ
 يددزذفلددهذادد ذاسي دد ذاسيدد ا ذف ذاسضددا تذسلا  فدداكذ يددل ذادد ذخالسددهذف ذاست يلدد ذاف لدد  تذاددز   ذفددتذ

 ذاسي لد  ذاألل لدتذسلا  فداذاسا ضد الاذف ذاس د ل ااذ ي لدبذ ل ذياذف  كذ ف ذاسي د ذاسضدا تذهد
است  ل دددددد وكذ)اسا   فدددددداذذ تادددددد ذالدددددد ذا   دددددد ذاست للدددددداذاسا ااددددددتفددددددل ذاسا  فدددددداذالذت"ذيدددددد ال ت" فيذ

كذ ا  ا ذتلت  ذفضالذا ذلس ذوسد ذاالفت اضد وذ لد ذاسايد ه ذ( اساال ظ وكذ االلت ت   وذاسا االاذ
يد ستاللزذيدل ذاسا  فداذ"ذيد ال ت"أد  ذ أد ذ.ذتذس ذلدت ذ دل  ته ال ذ  ته كذ اساا  ل وذاساخ لاذاست

فيل ذاا ذ لتالعذف ذ(ذاسا  فاذاسضا لاذف ذاسي ا اذ)ذاسضا لاذ اسا  فاذاسظ ه وكذ يل ذف ذا ذ   فهذ
ذ.[55:كذص1001كاسالاتذ]ذ(اسا  فاذاسظ ه و)ذ خي ذانخ ل ذيهذ

ا  فداذاسضدا لاذلختلدهذيللد ذاد ذوالذف ذاأللل بذاسليذللتخ  ذيهذا ظ ذاس د سذا دال ذاسذ
سهددلاذاسا ددال كذ لدد ذتتالدداذاسا  فدداذاسضددا لاذفددتذاست يلدد ذاس دد  ذيا هدد ذادد ذلدد   ذفددتذ"ذيدد ال ت"فيدد وذ

اا اذاس  سكذ هتذتخز ذفتذلاي ته كذ تي  ذات  اذس خ ل ذي ل ذلتل  ذسه ذالتخالصذاسا  فداذ
هد ذليدد ءكذ"ذيد ال ت"ا تذادد ذا ظد  ذ تا ل هد ذ ااد  ياذانخد ل ذفلهد اذ لدد ذف ذاساا د  ذي سي د ذاسضد

كذ1004كت فلددقذ]لايدد وذسذ  ادد ذادد ذالددت   ذا  فدداذف ذ ا   ا كذ أدد  اوذ اخللدداذالدد ذااللددت الاكذ سددل
ذ[.11:ص
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(ذTakeuchi)ذ"ت يل ادت" (ذذNonaka"ذ)ذ    يد " فتذاستل ل ل وذأ  ذاالأت   ل  ذاسل ي  لد  ذ
اذالدد ذاس اللدداذاستددتذلددت ذي الدداته ذت  لدداذيدد س ظ ذادد ذ  لدد ذفددتذا هدد  ذاسا  فدداذاسضددا لاكذ لدد ذ يددزذ

اسا  فاذاسضا لاذوس ذا  فاذظ ه وكذ يل  ذيا ذااللاذاسا  فداذهدتذااللداذا تا الداكذلدت ذاد ذخالسهد ذ
االات ا ذفتذاسا  فاذاسضا لاذا ذا لقذاسخي وذاساي ا وكذهدلدذاسخيد وذاساادت ياذلايد ذاست يلد ذا هد ذ

لددد ذفدددتذ ددد  وذ ظددد  ذا  فدددتاذ الذت اددداذيددداذاسخيددد اوذس ظلددد ذفدددتذ ددد  وذا ددد هل ذظددد ه وذا ظاددداذا ه 
اساخ لاذألااذاتل  لاذي س لياذسلاؤللاكذ اس يااذتيا ذفتذا  فاذا ذهدتذاألادل ءذاساايد ذ  لهد ذ
ظدد ه وذ تلددت قذاس هدد ذاسايددل اذفددتذلدديلاذلسددد كذ هددلاذليددل ذيددا ذاسا  فدداذاسضددا لاذأ يلدداذسلت  دددلاذ

كذ1001كاسادددلاتذ]تا ل هددد ذوذاست يلددد ذا هددد ذس ظلددد ذف ذضددد   ذ استاددد   ذي ددد وذاددد قذاختل ددداكذ الذللدددز ذي س
ذ.ذذذ[ذ56كذ55:ص

 :تعلم المعرفة الضمنية -0-0
تيتلبذاسا  فاذاسضا لاذفهالاذفييد ذ اخداذاساؤللداذالد ذفلد سذف هد ذاأليلد ذالد هااذفدتذ
و ادد ءذاسالددزوذاست  فلددلاكذفهددتذادد ذل  دد ذفددتذ ؤ سذ ذخيدد اوذ ذاهدد  اوذاألفدد ا ذاادد ذالذلايدد ذ الددهذف ذ

لل دذيله ساكذ سي ذا ذالذلايد ذ الدهذيلدهذلايد ذت لاده؟ذف ذيا  د ذآخد ذيلدهذلايد ذت لد ذاسا  فداذتا
تاياذاف  ياذال ذهلاذاسلدؤااذا ضد  ذاس فلدالااذف س فلدالاذهدتذااللداذت  لد ذاسا  فداذ ذ.ذاسضا لا؟

ضدا  ذالدتا ا لته كذ لسد ذي  لهد ذتلدت ااذاد ذاد هذ  د ظذاللهد ذ ذاألل للاذي ساؤللاذاد ذف داذاس
ذ.فيي ذا  ذااي ذا ذفف ا ذاساؤللاذيه هذزل  وذاسا  فع

 اذأ يلداذسل هد ذو ذااللاذاس فلالاذتال ذوس ذاست يل ذا ذاسا  فاذاسضا لاذ ت  اته ذوس ذفادي
 هددتذيهددلاذتالدداذااللدداذاسخدد  جذادد ذاس دد   ذاسلاتلدداذاس اخللدداذسل دد  ذف ذاس  لددقذوسدد ذذادد ذأيدداذانخدد ل ك

ا ذاس ا ااذ ففي  دذت دي ذاتي الداذادعذففيد  ذاس ا اداكذ ي ستد ستذذانخ ل كذ فله ذل ي ذاس   ذ زءا
فددل ذاس فلددالاذيادد  ذادد ذتالدداذاست دد  زذاسددلاتتذسلتي ادداذاددعذاس ا ادداذفل هدد ذتالدداذفلضدد ذت دد اذاسا  فدداذ

اذفدد ذسهدد ذتي دد ذاساؤللدداذادد ذوخدد اجذاسا اس اللدداذاستددتذادد ذخال"اذفهددتذظدد ه واسضددا لاذوسدد ذا  فدداذ
اذ ذا هذ لتالعذف ذ    ذ لااذاس فلالاكذ هتذاس لااذاستدتذلدت ذ"فاذظ ه و ذوس ذا  ذاسضا لاذ ت  لله

ا ذا  ذاس   ذست الاه ذال ذاس ا اداذلد ذواد  وذو خ سهد ذا د ذاألفد ا ذلد ذذاسضا لااسا  فاذذوخ اجفله ذ
 .وخ ا ه 

لددت ذفلهدد ذ  دد ذاسا  فدداذاسضددا لاذ األفدد ا ذ استددتذذكالــتعلم الضــمنيا  لدداذتيدد فذااللدداذاس فلددالاذي
كذ ت ددي ذ ل هدد ذظدد ه وذسيدداذفدد  ذتدد ا ذلسدد ذلددت ذضددياه ذ ت تليهدد ذ تيلددلاه  ي دد ذذكسددلل ذلاتلي  هدد ا
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 لدت ذذ،مرحلـة التوسـيعفل ذل ي ذياذف  ذ ا ذس    ه اذي د ه ذتداتتذ"ذمرحلة الوعي"ذيدذهلدذاسا  لا
اذ ت ددي ذستاتد ذوسدد ذيدد أتذففد ا ذاس ا اددذيلهدد اسظد ه وذاس   لدداذادد ذخدالاذ ادد ه ذ ذسا  فدداذفلهد ذت لددلعذا

فدد  ذادد ذففدد ا ذاس ا ادداذ هددتذي دد ه ذتت دد اذاسا  فدداذوسدد ذ اخدداذيدداذيددلس ذاسا  فدداذظدد ه وذ ا الدداكذ
كذ لددد ذتت  ادددداذهدددلدذاسا  فددداذيدددد اخاذيددداذفدددد  ذست دددتجذا  فددداذضددددا لاذفخددد نذل دددد  ذمرحلـــة اإلدخــــال

ذ.التخ ا ه ذا ذ  ل 
 :التفاعل بين المعرفة الضمنية والمعرفة الظاهرة -0 -0

ا لاذ اسا  فددداذاسظددد ه وذسللدددت ذا   دددلتل ذتا اددد كذيددداذلياددداذيددداذا هاددد ذانخددد كذو ذاسا  فددداذاسضددد
اذ ه دد  ذف ي دداذ[ذ215:كذص1004كت فلددقذ] لت دد اال ذاددعذي ضددها ذاسددي ضذفددتذاأل اددااذافي االدداذ
ذ:للتذيا ذه لاي ذتلخل فل سلبذسلت  ااذيل ذاسا  فاذاسضا لاذ اسا  فاذاسظ ه وكذ

  لاذاد ذهد ذفلدل بذاليتلد بذاسا  فداذاسضدا ذ:ذالضـمنيةمن المعرفة الضمنية إلى المعرفـة 
ي ستددد ستذاال ظددد وكذ اف  ا كذ استاللددد كذ تا لددد ذاست ددد  بذ اسخيددد اوذ اساا  لددد وكذ ذاسا لدددقذ

 ".ذالتنشئةذعملية"ذف  ذوس ذآخ ذ ذت ا ذهلدذاس اللاذيدذا تا سه ذا ذ

 ذاسدليذاد ذخالسده ذذاد ذخدالاذفلدل بذافلضد  ك:ذمن المعرفة الضمنية إلى المعرفة الظاهرة
لض  ه كذوا ذا  ل ذف ذيت يلد كذل ااذاس   ذال ذوخ اجذا    فهذاسضا لاذيا  ه ذ تيللاه ذ ا 

"ذ ايتلي تهكذ اا  ل تهذ ا تا اتهذوس ذا  فاذظ ه وكذ ت ا ذهلدذاس اللاذيدذت  لاذخي اتهذ ذ
 ".ذالتجسيدذعملية

 ا   د ذاسا  فداذاسظد ه وذذواد  وذ ادعذ لد ذلدت :ذمن المعرفة الظاهرة إلى المعرفـة الظـاهرة
ذو ا ءذاالل وذهلاذاس   ذا تي ل ذا   هذ  ل وذظ ه وذفلض كذ ذسذاساؤللااسات ا  وذ اخاذ
 ".ذالربطذعملية"ذذيدذاسا  فاذل ا 

 ـــى المعرفـــة الضـــمنية  لددد ذلاددد  ذاس ددد  ذذ هددد ذفلدددل بذاف خددد اك:ذمـــن المعرفـــة الظـــاهرة إل
كذفلضدل ه ذوسد ذا  فتدهذاسضدا لاذست دي ذي يتل بذاسا  فاذاسظد ه وذاسا تاد وذ اخداذاساؤللدا

ذعمليـة"ذخ  اذيهكذ ذيلس ذتت  اذاسا  فداذاسظد ه وذوسد ذا  فداذضدا لاكذفدتذااللداذتد ا ذ
 ذ.[81:كذص1997كYves Prax] "ذاالستيعاب

ذ
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ذاست  ااذيل ذاسا  فاذاسضا لاذ اسا  فاذاسظ ه و(:ذ01)اساياذ أ 

ذ
ذا ذوا ا ذاسي   :ذاسا   

 :فةنماذج إنشاء المعر  -0

 :( Anderson) نموذج آندرسون -0-0

افله  ذاأل اذست د  اذا ضد  ذو اد ءذاسا  فداكذ لد ذ د هذاسا  فداذ"ذآ   ل  "لالاذوله  ذ
ا  فدداذو  ائلدداذ ذفددتذ ا ل ددهذوسدد ذا  فدداذت دد ل لاذتادد  ذالدد ذاددياذاأت ا دد وذ االأدد وذ ف ضددل وكذ

ذ.ذا ه لاذتا  ذال ذفل سذخا اوذتٌتيعذست القذ ت ئجذا ل ا
لاذاس اددد لجذفدددل ذاسا  فددداذاست ددد ل لاذتت ددد اذوسددد ذا  فددداذو  ائلددداذاددد ذف ددداذتاددد ل ذ فدددقذهددد

لددددددددلاذ هدددددددد ذادددددددد ذل دددددددد بذالدددددددد ذهددددددددلاذذذذذذذذذذذذذاساهدددددددد  اوذاسا  فلدددددددداكذ االلدددددددداذاست  لدددددددداذهددددددددلدذالذتيدددددددد  ذاي
ذ.[201:كذص1022ك  ا اوكذاسا   تكذاس  س ذ]اس ا لجذ

 :( Nonaka & Takeuchi) نموذج نوناكا وتاكيوشي  -0-0
ت ددد لهذاسا  فددداذوسددد ذا  فددداذضدددا لاذاددد ذذ"ت لي ادددت" ذ"    يددد "لدددقذاسي  لددد  ذاسل ي  لددد  ذا اذ

هددلاذذاذفددت يددزذ ذذت ادداذ تل دداذسلتدد اخالوذيددل ذاس دد ال كلدد ذادد ذاس  ضددلاذف ذاسا  فدداذذكظدد ه و ا  فدداذ
ف اد ءذاسا  فداذذااللد وذفل لدلافت  دالذوسد ذ  د ذف يدعذذكاس ا لجذال ذا  ذيل لاذو ا ءذاسا  فا

 ظ ه وخالاذت  لله ذا ذا  فاذضا لاذوس ذا  فاذ لس ذا ذ

 
 

                                                 

 سيتم شدح هذه العمليرت شرلت صي  رفي المبحث الثرلث من هذا ال ص  
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 :( Toumi) نموذج تومي  -0-0

 دد اذو ادد ءذاسا  فدداكذسددلس ذل تيدد ذ"ذ    يدد "تادد ل ذوضدد فاذالدد ذادد ذأ اددهذ"ذتدد ات" دد  اذاسي  دد ذ
كذ اس  قذيل ها ذليا ذفتذف ذهلاذاس ا لجذل ت ضذا  ذ  د  ذا د هل ذ"    ي " ا ل هذاات ا اذس ا لجذ

   اذ اس افعذف ا ءذاسا  فاذ تي  سه كذ ف ذا ل  ذاس    ذفدتذاسدت ل ذلداتتذاد ذخد  جذااللداذتت لقذي س
اسددت ل كذ لدد ذلدد نذف ددهذادد ذف دداذو ادد ءذاسا  فدداذ تي  سهدد ذل ددبذف ذتتدد اف ذخالدداذف اددااكذلاللدداذا هدد ذ

 ذ  اددد ا ذستددد اي ذاسا  فددداكذ  اددد ا ذللدددا(ذاست أدددعكذاس دددل  اكذ اساالئاددداذ)ذست سلددد ذاسا  فددداذ تادددااذ
كذ1022ك د ا اوكذاسا د  تكذاس د س ذ]:ذي س ا اذاس  لدتاذ فلاد ذللدتذ   ذيداذ اد اذاد ذهدلدذاأل اداا

ذ.[221:ص
 لت ذا ذخالسه ذت لل ذاسا  فاذسل   ذ اس ا اااذ:والتشكيل الصيابة 

 ا ذا لاهذليتي ذاس   ذف ذاس ا ااذ ا ل  ذسلت ل اذ:التوقع 

 سا    وذ  سل ذفتذاساؤللااا ذخالسه ذليتلبذاسات ل ذاسا  فاذاذ:المالئمة 

 فتذهلاذاس ا اذليل ذف ذه   ذي ضذاأل  ا ذا ذاسلاي وذل بذف ذتي  ذ  ض وذذ:التراكم
 ا ذف اذتايل ذاست ل ا

 ه ذآخ ذ ا اكذاسه هذا هذايتي  ذاسا  فاذ اخلل ذ خ   ل ذ:الفعلي األداء . 

 :( Despres & Chauvei) س وشوفيي انموذج ديسبر  -0-0

 فضد ف ذاللدهذاس لد ئاذاسالد ا وذ"ذ    يد "ي لدتخ ا ذ اد لجذذ"ا فلت" "سا للي ذ"ذأ  ذاسي  ل  ذ
ذ:فتذت القذااللاذو ا ءذاسا  فاكذ ا الا ذا ذت  لهذاالل وذو ا ءذاسا  فاذوس ذا ا اتل 

  تاااذااللتتذاست ائاذ است لل كذأل ذفلها ذلي  ذايتي  ذا  فاذ  ل ا:ذاسا ا ااذاأل س 

 اذااللتتذاس ياذ االلتل  بكذ اسللا ذتي  ذفلها ذافف  وذا ذاسا  فاذتاا:ذاسا ا ااذاسل  لا
 اس  ل وا

  ضعذاسي  ل  ذو  نذاا ذ لللاذال ا وكذفلياذااللاذا ذاالل وذو ا ءذاسا  فاذ ل ئاذ
ال ا وذخ  اذيه اذفل اللاذاست ائاذ هتذااللاذتا   ذاسا  فاذ ايتي  ذاسا  فاذاس  ل وكذل تيد ذ

ــع جذاساؤللدداكذ اخدداذ خدد ذالتجــوال ــلذوتجمي اسا  فدداذاسضددا لاذيال يدداذ لدد ئاذالدد ا وذفددتذذونق
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ت الدقذاست  لدداذسلا  فددااذفاد ذااللدداذاست لددل كذ هدتذااللدداذاست دد ل ذاد ذاسا  فدداذ تي  سهدد كذادد ذ
  ادداذاسا  فدداذيال يدداذاس لدد ئاذاسالدد ا واذفددتذ ددل ذذاإلفصــانخددالاذاس دد ا ذيددل ذاألفدد ا كذل تيدد ذ

ظددل ذاسا  فدداذ تايلاهدد كذف س لدد ئاذاسالدد ا وذسهدد ذست الددقذاست  لدداذااللدداذاسدد ياكذ هددتذااللدداذت 
اذيل اد ذااللداذاستدل لوكذفهدتذتحريرهـاوضد فاذوسد ذذونشـرها  ااذاسا  فاكذذودمجذجمعتتالاذفتذ

است د  بذذواسـتخدامذالممارسـةااللاذت ل ذاسا  فاذ ايتل بذا  فاذ  ل وذ ت لل ه كذا ذخدالاذ
ذ.[56:كذص1001كفلا ءذ] والمحاكاة

 :الفرديالتعلم  -0
االلاذاست ل ذهتذ زءذا ذو ا وذاسا  فاكذال ذااتي  ذف ذاست د يذاس الادتذفدتذو ا وذاسا  فداذذ

لت لددقذي اللدداذالددتاي اذاسا ل ادد وذفيلدد ذاادد ذلت لددقذي اللدداذو لدد سه كذخ  دداذادد ذ   ددبذالددتخالصذ
ذ[.15:كذص1005كاسا ل تتذ]اسا   تذ فه ذاسا ل ا وذاستتذلت ذالتالاه ذ

 :مفهوم التعلم -0-0
ذ ا د  هذالالداا سلداذذي   اذييل وذساه  اوذف لداذفتذا  ذاسا  فاف ي ذاس  ااذاسا  فتذ

ايد  ذفيذا اداذف ذل دهذسد ذل د ذيال  يلاذا ذاس ااذ اس أوذ اس ظ  كذ هلاذل  د ذف ا اأهذذاتخ  ا
 ذخددالاذليتلدديه ذاددكذ استددتذا دد  هذ اهدد  اوذوالذولاذي  ددوذس لددهليدد  ذاادد  ي ذفددتذ دد  ااذاسا  فدداذ

 اال غادد سذاساخ ددتذفددتذااللدداذاست  ددلاذاس لاددتذ استخ ددصذذكاس الددتاست لددل ذاس لدداتذ استدد  لبذ
ذ.اس ألق

ل  ذاست ل ذا ذاس ا اذاس  للاذاستتذت   سته ذاس  ال وذاف ا لاذاد ذ لد ذفل هد ذالد ذاسلدل  ذذذ
اي  لدددددد            ست ل ذهدددددد ذاظهدددددد ذادددددد ذاظدددددد ه وذتا ل ددددددهذست الددددددقذفهدددددد اهذاساؤللددددددااذفدددددداف لدددددد  تكذ ا 

 ذاس ليتذفتذاسلل  ذاس   يذاساخز ذفتذلت هذي س  اذك[ Bruneau & Pujos, 1992, P:64ذ]ذاستغلل 
كذي لدددد ذلددددؤ يذوسدددد ذاست دددد لاذفددددتذاسلددددل  ذادددد ذخددددالاذاسخيدددد اوذ[ذ101:كذص1020 ادددد  ك]ذلاي تددددهذ

 .ذ[ذ25:كذص2110ذ   جكذ] است   بذ

 :التنظيمي العالقة بين التعلم الفردي والتعلم -0-0
اسله لداذسي فداذفاضد ئه ذذواي  ل تهد أد  وذاساؤللداذالد ذالدتخ ا ذيا دهذذاست ل ذاست ظلاتذ  هل

كذ هد ذ[202:كذص1005  د زيذك]ذذت لد ذأد  ته ذالد ذاسدت ل ذاستتذا ذف اذت سل ذ   ذا ذاس الل و
ئداذاس اللاذاساؤ لداذوسد ذتاد ل ذاسا  فداذفلاد ذلخدصذاس الأد وذيدل ذاألااد اذ يدل ذاس تد ئجكذ تدالل ذاسيل

اسخ   لددداذالددد ذتلددد ذاس الأددد وكذفيذتا لددد ذاسا  فددداذيدددل ذاألفددد ا ذاس ددد الل ذفدددتذاساؤللددداكذ تالدددلاه ذ
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اذوضدد فاذوسدد ذلسدد ذفددل ذ[245:كذص1001كاساليدد  ي]ذسل تدد ئجكذاألادد ذاسددليذلددؤ يذوسدد ذتي ادداذاسا  فدداذ
 ت دد لاذذاسددت ل ذاست ظلاددتذل تيدد ذاس اللدداذاستددتذتددؤ يذوسدد ذزلدد  وذاسا  فدداذيا ضدد  ذاساؤللدداذ يلئتهدد ك

است دد ف وذسل  دد اذوسدد ذت افددقذاالئدد ذيددل ذاست أ دد وذ اس تدد ئجكذي لدد ذل ددي ذاسددت ل ذاسددليذل ددتجذادد ذ
اسي ددد ذ االلتا ددد ءذ دددزءاذ الدددخ ذفدددتذلهددد ذاألفددد ا كذل يدددسذ ؤلدددته ذسيل لددداذاست  اددداذادددعذااددديالوذ

ذ[.21:كذص1001ذكاس ا  يذ]اساؤللاذ يلئته ذ
  لدد وكذف ذليتاددهذاادديالوذ ل دد  ه ذذل دد  ذاسددت ل ذاس دد  يذا دد ا ذليتلددبذاس دد  ذا  فددا

الد ذ ذذا[65:كذص1005ذاسلد س كذ]ا ذا لقذاستغلل ذفتذلل يهذ افت اض تهذسزل  وذأ  اتهذااللتل  يلاذ
اس   ذا ذف ذاست ل ذاس   يذل  ذاالي ذض   ل ذسل   اذوس ذاست ل ذاست ظلاتكذوالذف دهذالذل د ذضدا  ذ

 ذاست ظلاتذ  للاذا ذلت لادهذاس د  اذ تياد ذاسا   أداذس   لهكذ فتذهلاذافا  ذالذلاي ذااتي  ذاست ل
يددل ذاسددت ل ذاس دد  يذ اسددت ل ذاست ظلاددتذادد ذخددالاذاسخ دد ئصذاستددتذتالددزذيدداذا هادد كذفدد ست ل ذاس دد  يذ
لت لدددقذيددد سخي وذاساخ دددلاذ اس ؤلددداذاس   لددداذ است يلددد ذاسدددلاتتكذ لددد تياذيددد  افعذاس ددد  ذ ا تل   تدددهذ ألادددهذ

ادد ذيدد ااجذاست لددل ذاس لدداتذ است لددل ذاسايدد اجكذ استدد  لبذ يدد ااجذاسددت ل ذ اهتا ا تددهكذي لدد ذلددت ل ذاس دد  ذ
ذكاس ادد  يذ]ادد ذي دد اذفادد ذاسددت ل ذاست ظلاددتذفلت ددهذيدد ست يل ذاس ادد اتذ اس ؤلدداذاس ا الدداذاسااددت ياذ

 ل  ددددبذالدددد ذلايدددد وذاساؤللدددداكذاستددددتذت تدددد يذالدددد ذاأل سدددداذاست ظلالدددداكذ اسهليدددداذذك[56:كذص1001
 الوكذ اس ل ئقذاس لالاكذ لا فاذاساؤللاذ األف ا ذاس د الل كذ ليد  ذاسدت ل ذاست ظلاتكذ اسال  وكذ اسل

ذذذذذذذذذذذذه ددددددد ذاددددددد ذخددددددددالاذاسخيددددددد اوذ است ددددددد  بذاستددددددددتذاددددددد وذيهددددددد ذاساؤللدددددددداكذ ت ظل هددددددد ذفدددددددتذاست دددددددد  ب
اذ سال تاد اذادد ذاسدت ل ذاس د  يذوسد ذاسددت ل ذاست ظلادتكذالذيد ذادد ذ[246:كذص1001كاساليد  ي]ذاسال اداذ

الوذف  سددداذ اخددداذاساؤللددداكذي لددد ذتلدددا ذهدددلدذاسددد ظ ذيلت  ددداذاسا  فددداذاساخ دددلاذ  ددد  ذ ظددد ذات ددد 
س الدددعذفاضددد ئه كذ تيددد ل ذواددد  ذفيددد يذاادددت  ذيلددد ه كذست الدددقذاستي اددداذفدددتذاس اللددد وذاس ا الددداذ

اسددت ل ذاس دد  يذوسدد ذاسددت ل ذاست ظلاددتذل  ددتذت  لدداذاذ است دد اذادد ذ[52:كذص1005ذاسلدد س كذ]سلاؤللدداذ
ذذ.األف ا ذوس ذا  فاذ لزذاست  للاسا  فاذاستتذفتذاا اذ
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 :التشارك في المعرفة لتحقيق اإلبداع: المبحث الثاني
و ذ ادداذاسا  فدداذوسدد ذففدد ا ذاساؤللدداذل  ددتذوت  دداذاس   دداذفادد  ذهددؤالءذاألفدد ا ذسإلاددال ذالدد ذ

اهد ذهلدذاسا  فاكذ استا   ذفله كذ ا ذل ذالتخ ااه اذ ا ذف اذ  تذاس  ائ ذا ذو ا وذاسا  فاذاد ذاس
اس ظ ذي ل ذاالاتي  ذوس ذا ه  ذاستا   ذفتذاسا  فاكذأل ذاسيلئاذاستدتذلدت ذفلهد ذتاد لعذاستاد   ذفدتذ

ذ.اسا  فاذتؤ يذوس ذت سل ذا  فاذ  ل و
          :تعريف التشارك في المعرفة وأهميته -0

اوكذل  هذاستا   ذفتذاسا  فاذال ذف هذت  اداذلاد فتذلادااذتيد  اذاس اد اذسلا  فداكذ اساهد  ذ
 اسخيددد اوذ اخددداذاساؤللددداكذ ليددد  ذهدددلاذاست  اددداذ  هددد ذس  دددهذف ذاددد ذا لدددقذأ ددد اوذات ددد ااذ لاددد  ذ
اس اددد اذاددد ذخدددالاذاستاددد   ذفدددتذاسا  فددداذيت ددد لاذففيددد  ه ذ اددد  ذاأت ا ددد ته ذا االأددد ذاددد ذخيددد اته ذ
ذ اهدد  اته اذ ل تيدد ذاستادد   ذفددتذاسا  فدداذيلا فدداذت  ادداذا تا الدداذتتضددا ذتيدد  اذاسا دد  هذ اسخيدد او
 اساه  اوذيل ذاس  الل كذي ل ذلاياذهلاذاستا   ذا ا ااذا ذاسا  هل ذاساادت ياذ اسات لاداذيتز لد ذ

ذ.اس ا اذيا خاذسلا ل ا وكذ ي  ءذ الت ا اذايي وذاسا  فاذضا ذاساؤلل و
 لاي ذفه ذااللاذاستا   ذفدتذاسا  فداذالد ذف هد ذاس اللد وذاستدتذاد ذخالسهد ذلتيد  اذاس اد اذذ

كذي لدد ذل ددبذف ذتتدد ف ذفددتذادد سيتذ[ذ10:كذص1001ذكولادد  ذ]  ذا دد ذا  فدداذ  لدد وذاسا  فدداكذ لادد ا
ذ[ذ211:كذص1020ذكاسيا ل اكذاساا أيا]ذذ:اسا  فاذاس ا اذاست سلا

 ل ل   ذف ذلا  ي اذا  فته ذاعذا ا ااذللا  ذفله كذ للهاذاست ي ذيه ا -

 لا   اذات ذلت ذاستا   ذفتذاسا  فاذ ظ  هذهلاذاستا   ا -

 .تذاسا ا ذال ذظ  هذايتل بذاسا  فااس  ياذف -

و ذاسا  فاذ ي   ه ذاسا   ذاأليل ذألااذفتذاالأت   ذاسا  فتكذالذلايد ذت  للهد ذوسد ذالدزوذذ
تا لد ذاسا  فداذسيدتذت اداذاساؤللداذ:ذت  فللاذي   ذاس ااذاستا  يتكذ اسليذل ااذ الستل ذفل لدلتل 

ا  فاذاسليذلايد ذتلد ل هذ ت ظدل ذ ت ئ دهذي ستاد   ذيياذفف ا ه ذيا وذاسا  فاذاستتذتاتليه كذ ا  ا ءذاس
اس ادد اتكذسددلسذفادداذالدد ذفلدد سذف ذا  فدداذفدد  ل ذففضدداذادد ذا  فدداذفدد  ذ ا دد كذ ا  ادد ذف ذاستادد   ذ

كذ1001ذك  د ]ذل   ذاسلدل قذاسضد   يذاد ذف داذو اد ءذاسا  فداذفدتذاساؤللد وذافي االداذ اسا  فلداذ
ذ.[ذ522:ص
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ساؤللاذفاد ذضد   يكذفهد ذللد ا ذالد ذت زلدزذاأل اءذل  ذاستا   ذفتذاسا  فاذيل ذاا اذا
 تاللاذ ه  ذاست ل اذ لت ذتا لعذلا فاذاستا   ذفتذاسا  فاذ اخاذاساؤللاذا ذخالاذ ضعذاسا  فاذ
فددتذولددت اتل لاذاادداذاساؤللدداكذ تغللدد ذات  هدد وذ لددل يل وذاس ادد اذستادد لعذاس  يدداذفددتذاساادد  ياذ

و ا ءذاس  صذست ظل ذأ  وذاساؤللداذالد ذتليلداذ    تهد كذذ لؤ يذاستا   ذفتذاسا  فاذوس .ذي سا  فا
 ت القذالزوذت  فللاذسه كذيا ذلاي ه ذا ذت زلدزذافيد ا اذ تلدتالعذاساؤللداذتاد لعذلا فداذاستاد   ذ
ي سا  فدداذادد ذا لددقذ اددجذاسا  فدداذفددتذولددت اتل ل ته كذ يددلس ذادد ذخددالاذتغللدد ذلددل يل وذ ات  هدد وذ

ذ.اسا  فااس ا اذستا لعذاس  ياذفتذتا   ذ
 ت لدل ذافيد ا ذفدتذاساؤللداذذكسالزوذاست  فللاست القذاذو ذاس ظ وذسلا  فاذيا   ذولت اتل ت

ضددا ذاا  لدد وذفددتذاز لدد  ذالددتا ذ تل دداذسلددييل كذاأل اذهدد ذف ذاسا  فدداذاسضددا لاذت ادد ذ ت ددي ذ
است د لالوذكذ اسليبذاسل  تذي  ذألااذاسا  فداذت اد ذي ستاد   ذ تل داذسلت ضدل  وذ ذاس  الل ذ فاا سه 

فتذاس  ت اذا ذتي  اذاستغللاذاس يللاذيل ذاساتا  يل ذفتذاسا  فاكذ ال ذض ءذهلاذل ي ذاستا   ذ
لد ذاذ   د سه ذكفا اذض   ل ذولاذت ف وذاس  ياذس نذفيذاؤللاذي س ااذال ذزل  وذا ا  ه ذاسا  فا

ذ.[ذ11:كذص1001ولا  ذك]ذازال ذت  فللاذ ت لل ذافي ا ذ
 :        في المعرفةأبعاد التشارك  -0

تال ذفي   ذاستا   ذفتذاسا  فاذفتذاساؤللاذال ذيل لاذتا   ذاس اد اذسخيد اته ذ اهد  اته ذذ
 ا   فه ذاعذي ضه ذاسي ضكذ تي فذااللاذاستا   ذفتذاسا  فداذا االأد ذاد ذ  يداذاس  اداذسالت د اذ

لاذافادد  كذل تيدد ذتادد لعذيزاالئددهذفددتذاس ادداكذ التادد  ته ذادد ذف دداذاسددت ل ذ االلددت   وذادد ه اذ فددتذهدد
اساؤللاذسلتا   ذفتذاسا  فاذتغلل اذسألفيد  ذاستالل لداذ د اذو ا وذاساد ا  ذاس ي لداذ ف اد اذاس اداكذاد ذ

ذ.خالاذت فل ذاالل وذ ف ظااذ لا ف وذ  ل و
 ه دد  ذلاللدداذفي دد  ذس اللدداذاستادد   ذفددتذاسا  فدداكذهددتذاألي دد  ذاس   لدداكذ األي دد  ذاست ظلالدداكذذ

ي  س  لااذف سي  ذاس   يذسلتا   ذفتذاسا  فاذل تا ذال ذاسخ  ئصذاس   لداذسل  اداكذياد ذ األي   ذاست
فتذلس ذاسخي اوذ اساه  اوذ اسا تا اوكذ ستا لعذاألفد ا ذالد ذ اد ذا د  فه ذ ااد  ياذيد أتذاس اد اذ

سذسهددلدذاسا دد  هكذالذيدد ذاددد ذتدد ف ذاس دد افزكذأل ذاسا  دددزاوذاس   لدداذتزلدد ذفدددتذ  يدداذاألفدد ا ذي اددد ذ ف
ت  تهذس خ ل كذ لت اقذيلس ذااتال ذاساؤللاذساد  وذوي االداذا سلدااذ فدتذ ا سه ذاس ي يذاساخ تذ ا 
هلاذافا  ذالذي ذا ذت ف ذا  خذت ظلاتذف  اذلاي ذا ذخالسهذاسللا وذال ذا  فعذاسلا فداذاس اااداذ

ت تيدد ذاختلددهذذفيدد ا كذ اساتالدداذفددتذاسي دد ذاسلدد  تذسلتادد   ذفددتذاسا  فدداذ هدد ذاسي دد ذاست ظلاددتكذ لدد 
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  ا دددبذاسا ددد خذاست ظلادددتذا  يددد وذاهاددداذسلتاددد   ذفدددتذاسا  فددداكذ خ  ددداذاس ددد افزذ ا ددد خذاسالددد  وذ
اسا تددد  كذ  اددد ذاف ا وذاس للددد اذفاددد ذي س لدددياذسلي ددد ذاستي  سددد  تكذفهددد ذلايددد ذاددد ذالدددتخ ا ذاساؤللددداذ

ذ.[ذ10:كذص1001ذكولا  ذ]سلتي  س  ل وذاس  ل وذي   سلاذستلهلاذاست الزكذ اس اجكذ  ا ذاسا  فاذ
ذفي   ذاستا   ذفتذاسا  فا(:ذ20)اساياذ أ ذ

ذ
ذا ذوا ا ذاسي   :ذاسا   

ذ
والذف ددهذه دد  ذافت اضدد ذا ادد ذاددؤ ادذف ذاألفدد ا ذالذل  يدد  ذفددتذاستادد   ذفددتذاسا  فدداكذيدد  ه ذ
ااددغ س  ذ ائادد كذ الالدد  ذي ألايدد ءذ اسالددؤ سل وكذس   دداذف ذاس أددوذالذللددا ذسهدد ذي سالدد  ذي اللدد وذ

ااد  ياذفدتذاسا  فدااذف سااديلاذاس الالدداذس د  ذاستاد   ذفدتذاسا  فداذسدد نذاألفد ا ذتياد ذفدتذاس  األدداذاس
ي سلا فداذاست ظلالداكذ اس د   ذاس ظل لداكذ اسهل يداذ)ذاستتذت ت ضذليلله كذ خ  اذاس  األداذاست ظلالداذ

ذ[.ذ14:كذص1004كت فلقذ](ذاست ظلالاذ  ل ه ذ
اسضددا لاذسلا  فدداذف ذاستادد   ذفددتذاسا  فدداذاسضددا لاذهدد ذاسددليذ  سذاألي دد  ذ"ذيدد ال ت" لدد نذذ

 يلددزوذفيذف دداذات دد ستكذ لسدد ذفددتذ دد  وذاادد  ي وذ لدد ذا ا أدداذتتا دد  ذ دد اذو  ايدد وذفل لددلاكذ
 ت ددد االوذو لددد  لااذ ي ستددد ستذا ددد ا ذلدددت ذاستاددد   ذفدددتذاسا  فددداذلدددل   ذات ددد اذس ظدددتذف ذظددد ه كذ

ذذ[.ذ11:كذص1004كت فلقذ] ات  اذضا تذ ل ذا ا قذفتذ  سذاس أوذ
ذ
ذ
ذ
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 :طرق التشارك في المعرفة -0
ه   ذا لاتل ذسلتاد   ذفدتذاسا  فداذ اخداذاساؤللداكذتتالداذاأل سد ذي الت د اذاساي اد ذيدل ذذ

ذ.األف ا كذيل ا ذاسل  لاذفتذاس   اذال ذاسا  فاذا ذاس ل ئقذاسايت يا
 :االتصال المباشر بين األفرادالتشارك في المعرفة من خالل  -0-0
 اددداذاسا  فددداذه ددد ذاددد ذا لدددقذاال تا اددد وذف ذي الدددااذاسهددد تهكذف ذاددد ذخدددالاذاسي لددد ذلدددت ذذ

االسيت   تكذ ي  دهذلتضدا ذات د اذاي اد ذفدل ذالداذلسد ذاالت د اذلتدل ذ اداذاسا  فداذاسضدا لاذاد ذ
ذ.خالاذت ظلاه ذيت يل 

 :التشارك في المعرفة من خالل الوثائق المكتوبة -0-0
 ذخددالاذوت  تهدد ذسهدد ذلدد اءذيدد  ذلسدد ذالدد ذاسدد  قكذف ذادد ذلددت ذ ادداذاسا  فدداذيددل ذاس دد الل ذادد

خدددالاذ لدددللاذاسيت   لدددااذ ل تيددد ذاستاددد   ذفدددتذاسا  فددداذي الدددااذاس لددد ئقذاسايت يددداذاأليلددد ذاالئادددداذ
ذ.سلا  فاكذ ل ذلاي ذت الزه 

 :عناصر عملية التشارك في المعرفة -0
  :سلوك األفراد -0-0

اسات ددداذفدددتذالددد ا وذ:ذ   ذفدددتذاسا  فددداذهاددد و ذاددد ذفهددد ذاس    ددد ذاسادددؤل وذفدددتذااللددداذاستاددد
انخدد ل ذ اس   سلدداذاسلاتلدداذسلا  فددااذفي س لددياذسلات دداذفددتذالدد ا وذانخدد ل ذ  دد ذف ذاس دد الل ذا  ددزل ذ
 اخللددد ذسلالددد هااذي سا  فددداكذأل ذاال خددد ااذفدددتذ ددداذاسااددد ياذ اسات ي ددد وذاس ي لددداذل ددد ذت ددد ل اذفاددد ذ

ياذسا  اته ذفتذت ظل ذ ت  للذال  اوذاس ااذاساال ياكذست القذاس   سلاذاسلاتلاذفهتذف ي  ذاألف ا ذي س ل
الت ل وذا   وذا ذاأل اءاذ لاي ذسل   سلاذاسلاتلاذف ذتل ا ذفتذت  لدزذاس د الل ذسلتاد   ذي سا  فداذ
اددعذزاالئهدد اذ   دد ذفلضدد ذف ذاس دد الل ذاسددلل ذسدد له ذلادداذا سلدداذفددتذأدد  اته ذالدد ذتز لدد ذاسا  فدداكذهدد ذ

  زذاه  ذا   واذفا ذااتا  ه ذيا ه ذللتال   ذاسال هااذفتذف اءذاساؤللاذاد ذفيل ذا تا سلاذف 
ذكولاددد  ذ]خدددالاذاستاددد   ذفدددتذاسا  فددداكذليددد  ذسددد له ذ  يددداذال  يلددداذفييددد ذسلالددد هااذ تلادددتذاسا  فددداذ

ذ.[ذ14:كذص1001
  :الثقافة التنظيمية -0-0
ؤللددداكذخ  دداذفلاددد ذلت لدددقذسددإل ا وذاس للددد ذ   ذاهدد ذفدددتذ ادد ذ تاددد لعذاسلا فددداذافل  يلدداذسلاذ

يلل دد  ذ ا  ا وذلا فدداذول  يلدداذستادد   ذاسا  فدداذ اخدداذاساؤللددااذ يدد  ذف ذاسلا فدداذاست ظلالدداذتالدداذاساددل ذ
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 اس   اوذاساات ياذيل ذا ا ااذا ذاألف ا كذفل ه ذت تي ذا ذاسا   اوذاس ئلللاذس    ذ اداذاسا  فداذ
ذ.ف ا كذ ت ااذيا  اذسلتا   ذفتذاسا  فا استا   ذيه كذأل ه ذت   ذلل  ذا ا ااذا ل اذا ذاأل

 ا د ذاستادد قذوسد ذاسلا فدداذاس   لداذ اسلا فدداذاس ا الدداكذ  د ذف ذاألفدد ا ذاد ذاسلا فدد وذاس ا الدداذذ
لظه   ذالالذفيي ذسلت    كذ فتذاساا ياذفل ذاألف ا ذا ذاسلا ف وذاس   لاذلالل  ذوس ذت  لهذف  له ذ

 ذا تادد الذسلتايلددد ذالدد ذ   ددد ته ذاس   لدداذالددد ذ   ددد وذييل  دد وذالدددتالاذادد ذاس ا اددد وكذ هدد ذفيلددد
اس ا اددداكذ هدددلاذاددد ذل  ددداذاددد ذاألفددد ا ذف ددد  بذاسلا فددد وذاس ا الددداذفيلددد ذالددداذسلتاددد   ذاسا  فدددتذ

ذ.اس ا اتكذي ل ذلض   ذاسا  س ذاس ا الاذال ذا  س ه ذاساخ لا
اكذ اسا ل ادد وذ ت تيد ذلا فدداذاساؤللداذاس   دد ذاس ئللدتذفددتذاستايدد ذاد ذتدد فقذاسا  فداذاساهاددذ

ضا ذاساؤللاكذ تيد  ذأد وذ استدزا ذلا فداذاساؤللداذ ائاد ذفيلد ذفهالداذاد ذتا لد وذاالت د اذاسااياداذ
سددد ا ذتاددد   ذاسا  فدددااذ لا فددداذتاددد   ذاسا  فددداذهدددتذاستدددتذليددد  ذفلهددد ذتاددد   ذاسا  فددداذاددد  وذ سدددلسذ

ذ.ذته ذال ذاااذلس التل  ءكذ ل ذلت ذتا لعذاألف ا ذسل ااذا  كذ سلت    ذ استا   كذ لت ذاي فا
  :تكنولوجيا المعلومات واالتصال -0-0
للا ذالتخ ا ذتي  س  ل ذاسا ل ا وذ االت  اذيتاللاذتيل اذاست للقذ اخاذاساؤللد وكذياد ذذ

ف هددد ذت ادددتذسدددإل ا وذلددد ااذاست  اددداذادددعذاسا اأدددعذاسالدددتايللاذسلاؤللددداكذ ت دددززذاسلددد ااذفدددتذايتاددد هذ
.ذ[ذ41:كذص1001اسخ دددد  تكذذ] استالددددزذفددددتذيلئدددداذاسا  فلدددداذافيددد ا ذ أدددد  وذاساؤللدددداذالدددد ذاست  لدددد ذ

 لددد تياذالدددت ا اذتي  س  لددد ذاسا ل اددد وذ االت ددد اذي ستاددد   ذفدددتذاسا  فددداكذي  هددد ذتددد ا ذاالت ددد اذ
 است دد   ذيددل ذاس دد الل ذ اخدداذاساؤللدداكذ تلددا ذسلاؤللدد وذادد ذت لددلعذادديي وذاس ادداذاال تا الدداذ

 ت القذ ا ا وذت    لاذفيل ذف  سلاكذوض فاذوسد ذلسد ذذاسات ف وذا ذخالاذتخاتذاس    ذاس غ افلاك
فددل ذو ا وذاسا  فدداذاس   سدداذتتالددبذادد ذاس دد الل ذاستادد   ذفددتذا دد  فه ذادد ذخددالاذ لدد ئاذتي  س  لدد ذ
ذذذذاالت ددددد اذسل  ددددد اذالددددد ذاسا  فددددداكذ ت ددددد ل ذااللددددد وذاستددددد فقكذ ت ددددد  ذا اأدددددعذاددددد سيتذاسا  فددددداذ

ذ.[ذ11:كذص1001ذكولا  ذ]   الله ذ
 :والتشارك في المعرفةالعمل  فريق -0

الدد ذايددسذاست دد  ذاسادد ئعذادد ذف ذااللدداذي دد ءذف لددقذاس ادداذايدد  وذادد ذت الددعذادد  ذادد ذ
ي د وذا ا داكذل د  ذفلهد ذذاس اداذف لدقعذي ضه ذاسي ضكذتا ذااللاذي  ءذاس  سكذ   له ذل ال  ذا

ت   وذادد ذهددلدذفددتذااللددذاساؤللدد ووسدد ذا  لدداذاستي ادداكذ تخ ددقذاس  لدد ذادد ذذكذ  دد الاس ادد ذ اس ضددج
كذ يلددهذلددت ذيهدد ذي دد ءذفدد قذاس ادداذاس   سدداذاسا ه لدداذس دد  ذوسادد  ذاسادد  وذ اسادد  اءذيدد سا قذ األلددسذاستددت
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اساؤللاكذ لت اقذاست ل ذلاي ذسه ذيا  وذ ا  اءذف ذلي   اذي  وذف قذف  ساذتت اقذا ذخالسه ذفه اهذ
ذ. افي ا ذسألف ا 

ساادددت ياذيدددل ذاس ددد الل كذ فددد قذ ا ا اددد وذ تهدددت ذو ا وذاسا  فددداذفدددتذاساؤللددداذي سا ددد  هذا
اس ااكذأل ذف لقذاس ااذللد ا ذاساؤللداذالد ذاتخد لذاساد ا اوذاس د ل اذ فدتذفلد  ذ أدوكذ ي ستد ستذ

ذ.[ذTiwana, 2001, P:51ذ]   سه ذال ذألااذاأت   لاذ
 :مفهوم فريق العمل -0-0

 اسلدلل ذلادت ي  ذفدتذذل يذاأل  ا ذاس ظل لداذاساختل داكا ا اداذاد ذاألفد ا ذذاس اداذهد ذف لق
ذذذذذاسددددددي ضذأل دددددداذت الددددددقذفهدددددد اهذا دددددد  وذذذذاددددددعذي ضدددددده ذاالستددددددزا ذ  دددددد ذاادددددداذا ددددددل كذ لت دددددد     

اتي الدداذفلادد ذيلدد ه اذذي  دد  ذاهدد  او ذلتالددزذهددؤالءذاألفدد ا ذذك[ذ102:كذص1001كاساغ يددت]ذ ااددت ياذ
اساادت ياذيادياذ ل  هذف لقذاس ااذيلس ذيا هذا ا ا وذا ظااذا ذاس  سذلل   ذأل اءذاأله اهذ

ت    تكذ لس ذضا ذف ظااذاساؤللاكذ ل ت    ذوس ذاست للقذ است  اداذف  د زذاساهد  ذاسا يلداذسهد ذ
 .[ذ61:كذص1001كفلا ءذ]ي    ذ

ذست القذسلاؤللاكذاست ظلاتذاسهلياذ اخاذو ا ؤه ذلت ذاي  وذا ذ ا ا وذاس ااذ  لقولاذف
ذفاض ءذ ل تي ذاس  لقكذفاض ءذيل ذتي اا اسذ است  ااذاست للقذتتالبذا   وكذاهااذف ذه ه
ذاتخ لذفتذسل  لقذاستايل ذا ذأ  ذييل ذه   ذف ذيا ذاأله اهكذهلدذت القذا ذ الئ س ذذاس  لق

ذي   وذاسا ل  ذاس ا اتذاس ااذا ذاألف ا ذستايل ذ لللاذه ذاس ه لاذفتذ اس  لقذاسا ا اوك
ذلي  ذا  ا ذ سي ذاس ا ااذ ل  اليلاذا ذ ت   ذا  ا ذاس ا ااذس ظذا ذللتخ  ذ   سي ذات   لاك
ذ ل ئاذفه ذو  نذاس ااذف قذت  اذ ذاس ااذف لقذس ظذ لتخ  ذفل   ذاس اللاذاستايلا وذا ذاس  ل 
ذ ت ت  ذاف   زكذال ذت  صذاستتذاس    اذاف ا وذاالا ذفي زذ ا ذكاف ا لاذاس اللاذ    

ذ:فتذفهالته ذ تيا ذكاألخ نذاف ا اوذفف ا ذ يل ذيل ه ذاساا  ياذا ذاسازل ذوس ذ تل  ذكاستخ ص
 اس اااذلل ذل ااكذاا ذللهاذا ذاس  لقذفف ا ذيل ذاساه  ذتالل  -

 ااس ا  ذاس  لقذفاض ءذيل ذ استل   ذاست     ذذكاسخي اوذت   ذيليبذفيل ذا ت افتذااا -

 ا(ذففضاذي   وذاسا ا اوذاتخ لذ)ذاس ل اذففضاذوس ذ اس   اذاألفي  ذت    -

ذفخا ءذال ذييل ذياياذاألخا ءذفتذاس أ  ذا  ذوس ذلؤ يذاا ذاساايالوذ اذفتذاس  اللا -
 ااس   ذفخا ءذا ذاأاذاسا ا اا
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 .سلا ا  ذفالاذالتخ ا  -

 : بناء فريق العمل -0-0
و ذي  ءذف قذاس ااذاس   ساذل تي ذا ذفه ذفلد سلبذاست الداذاف ا لداكذ هد ذااللدتلا  ذاألفضداذ

اس ا اتذلؤ يذوس ذت ظل ذاس  ئ ذا ذاس   بذاالأت د  يذ اال تاد اتكذسلا ا  ذاسيا لاكذي  ذاس ااذ
ذ.[211:كذص1020ك ا  ]فه ذللا ذسل   ذيا ذلي  ذفيل ذ ض ءذ ا تا ءاذسلاؤللاذ

 ادددد خاذااللتادددد  اوذذكت دددد هذااللدددداذي دددد ءذفدددد قذاس ادددداذيا هدددد ذخلددددلاذادددد ذاستغللدددداذاس يلددددلا
ادد ذخددالاذاست يلددزذذكاف تدد  تذ اسلددل يتذسلدداذاادداذاس ا اددا  كذاسددليذلهدد هذوسدد ذت لددل ذفاف  ائلددا

الد ذف هد ذلللدلاذاد ذاس اد ا وذذاذ اس الأد وذاساخ دلاكذ ت د هذفلضد ال ذفل سلبذ ا   اءاوذاس ا
 ل ظد ذوسدد ذف ادااذي د ءذفدد قذاس اداذالد ذف هدد ذا لاداذسلتددالل ذذاسا داااذيهد هذت لددل ذف اءذاألفد ا ا

 دد ذاألفضدداذ ت  لدد ذ هدد  ه ذ  دد ذاساهدد  ذهدد ذ  الأدد وذيددل ذاألفدد ا ذيهدد هذ فددعذف اءافل دد يتذفددتذاس
ذ.ذيافضاذاسا قذ اسلياذاسااي اذاساؤللااسا يلاذوسله ذسل   اذوس ذفه اهذ

ا ذاسدلل ذل تياد  ذ ت تي ذااللاذي  ءذف قذاس ااذ   ذاخااذسهذي   لداذسا ا اداذاد ذاألفد ذ
يهدد ذف اءذذأللدد سلبذاستددتذلددت  لسدد ذيهدد هذت لددل ذاسادد قذ اذاساؤللدداي دد  ذادد ذاألهدد اهذ اخدداذذا دد 

 ددد وذسدددلس ذف سهددد هذاددد ذاألخدددلذي سا ه لددداذاس لددد وذسي ددد ءذفددد قذاس اددداذت  ددداذاددد ذاس ا اددداذ ذذاس اددداا
سلاذ است  ااذاسالا ذيل ذاألاض ءذستي  ذفتذاس ه لاذ ا ااذا  ا اذ  اتا لياذ ات   لاذتات زذي س 

ذ.ذالتزااذي س ااذال ذت القذفه اهذا   و
اس  لدقكذ اس اداذاس اد اتكذ لد ذلتيد  ذاس  لدقذاد ذتتالاذاهااذف لقذاس ااذفتذت  لاذ   ذ

اختلهذاس   اوذاف ا لاكذيهد هذ  الداذ اأدعذاساؤللداذاد ذ لد ذالدت نذالدت  ا ذاس الدعذسلت د   كذ
 اددد ذلددد ذل اددداذهدددلاذاس  لدددقذالددد ذ اددداذاس ددد الل ذوسددد ذالدددت ل وذاددد ذااللدددت  ا ذاسا  ددد بكذاددد ذف ددداذ

ا ذاستلالهكذ است الاذاسالتا وذياهالداذااداذاس  لدقذاست    ذ است للقذ است  ه كذ هلاذل ت جذوس ذ   ذ
ذذ[.ذ61:كذص1001كال  ذ] ت    هذ

ل تيدد ذاس ادداذاس ادد اتذادد ذفهدد ذخ دد ئصذاف ا وذاسل ي  لدداكذفدد ألف ا ذل ضددل  ذاس ادداذي  لددقذ
الاذاألل وذاس ا  وكذف ذاألاخ صذاسلل ذت ا ه ذأل  وذ ا  وكذ ل تي ذوتا اه ذسل ااذي  اذ ا الاذ

ذ.ذذ[ذ215:كذص1020 ا  ك]ذاسلاتتذذاللتات     ذا ذا
ذ
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 : عناصر بناء فريق العمل -0-0
ا  ا ذت ل ذاساؤللاذتايلاذف لقذاااذا ل ذفل ه ذت ت جذوس ذا   د ذاهاداذتد  يسذالد ذ

ي ا ذا   هذ  ل وكذهلدذاس     ذهت  [10:كذص1001ذكفلا ء]:ذتلهلاذاالل وذو ا ءذاسا  فاذ ا 
يدد ل ذفدد قذاس ادداكذل ددبذالدد ذاساؤللدداذف ذتاخددلذي ددل ذاالاتيدد  ذف  دد ذتذ:تكــوين الفريــق -0-0-0

األهدد اهذاستددتذل ددبذف ذل  زهدد ذهددلاذاس  لددقكذ آسلدد وذاس  دد اذالدد ذاستغللدداذاس يلددلاكذ اسادد قذاستددتذ
للتخ اه ذاس  لقذس اذاساا ياكذي فض فاذوس ذا نذت   سذفاض ءذاس  لقكذ األ  ا ذاستتذلاي ذف ذ

ذ.اال تا الالؤ  ه كذ اس الل وذ اس الأ وذ
لتددال ذ  دد ذف لددقذاس ادداذي دد وذا اادداكذفهاهدد ذادد  ذاألفدد ا ذاسددالز ذست  لددلذ :الفريــق حجــم -0-0-0

اس ادداكذ   دد ذاست لددلقذاسددليذل ت  ددهذاس  لددقذسل ادداذا دد كذ ل ددبذف ذليدد  ذاس  لددقذ ددغل اذفددتذاس دد  ذ
 وذ األفيدد  ذ تدد ذل دد فظذالدد ذاست لددلقذاس  دد اكذ للدد ا ذالدد ذت الدداذ   ذاست دد   ذ استيدد  اذسلا ل ادد

ذ. اسخي اوذيل ذفف ا ذفاض ئهكذ للهاذااللاذت لاه كذ تا لاه ذألفي  ذ  ل و
و ذاد نذلده ساذاهاداذاس  لدقذ  ضد  ه كذ يدلس ذاد نذ   داذذ:خصائص مهمة الفريـق -0-0-0

فاضد ءذاس  لددقذسلت  اداذ تيدد  اذاسا ل اد وذفددتذت  لدلذاس ادداكذتلد ا ه ذالدد ذي د ءذف لددقذااداذف دد ااذ
اهادداذ اضدد اذ لددهلاذ لددا وذاف ا وذيتلددهلاذااللدداذاستيدد  اكذف نذلسدد ذوسدد ذت لددل ذفيلادد ذي  ددوذاس

ذ.ف صذ    ذو ا ءذاسا  فاكذ ت ل ذاألف ا كذ ي ست ستذوي ااه ذس ل اذ  ل و
ل دد  ذتا لدد ذف لددقذاس ادداذفددتذ دد اذ  دد  ذت دد   ذيددل ذفاضدد ءذذ:العمــل فريــق تماســك -0-0-0

اذفتذاس ااكذ تز ا ذااللاذاست ادئاذ االلداذاسد ياذا د ا ذاس  لقكذ ا  ذت اف ذأ  ذا ذاسخي وذ اساا  ل
ااد ءذ لي  ذا  ذفاض ءذاس  لقذ غل اذ اتا لي كذاألا ذاسدليذللد ا ذالد ذي د ءوذو اد ءذاسا  فداذ ا 

ذ.ف صذفيي ذسألف ا ذسلت ل كذ ايتل بذخي اوذ اه  اوذ  ل و
ستدتذت د  ذ اخداذف لدقذال ذاساؤللاذاال تي دذوسد ذا ا اداذاس اللد وذاذ:الفريق عمليات -0-0-0

اسالددد  وكذ است  لدددهكذ اس الأددد وذاال تا الددداذيدددل ذاألاضددد ءكذ اددد ذهدددتذاس هددد  ذ:ذاس اددداكذ استدددتذتاددداا
اسايل ساذسلي  ذا ذاسا  فاذ ا اأعذاسي  كذ تي سلهذ اله كذ ا وذو ا ءذاس  لقكذ هلدذاالل وذاهااذ

ذ.ءته ت  اذفتذفيذف لقذ تؤل ذال ذاالل وذو ا ءذاسا  فاذفلهكذ ا نذي  
 : خصائص فريق العمل الفعال -0-0

تتالدددزذي سلاددداذذفدددتذهدددلاذاس  لدددقذكذف س الأددد ولدددقذاس اددداذاس  لددد اذي س  لددد ذاددد ذاس ددد  وتالدددزذف ذل
لت يدزذ د اذاسا ضدد ا وذ سدلسذاألادخ صكذيادد ذاست د   كذ اسخددالهذل تيد ذايل لد هذي  ددهذ اال تد ا ذ ذ
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 فداذفاضد ءذاس  لدقكذ تاتد زذي س ضد  ذ لادت  ذفلهد ذيذاساؤللداكذ اخداذيله ساف ذاسا ل ا وذتت فقذ
 اسلدلااذتت أدهذالد ذذك اس أاكذ تي  ذاسا ا اوذالت  وذوس ذا ل ا وكذ ي ف ا  كذ للتز ذيه ذاس الدع

 الذتخضدعذساد ا ل ذتيدد  اذاسا   دااذوضد فاذوسد ذلسدد ذفدل ذف  سلداذاس  لددقذذاسي د ءوذ لادت  ذفلهد ذاس الددع
ذ:يا ذللتذتتالز
 األاض ءذأل  ا ه ذ اتايل  ذسه اذت  ذا فه اهذ اض اذ ا   وكذ ت ه ذ -

ذ اس - ذاس  ل اك ذلا عذال ذاسا  أاا ذاس  ل ذا ذات  اذ ااتذيل ذياذاألاض ءك ت يل 
 ان اءذ األفي  ا

ذسل ذ - ذت   ذ ا   ا  ذاس  لقك ذ اسض هذس ن ذي  ا بذاسا و ذ للا  صذ استه ل اوذاسيلئلاذا  فا
 اسخ   لاا

  يات  لزذال ذفل سذ ا اتذ سلسذف ذذت ف ذ ظ   -

 ت    ااست ضل ذفتذاست  ااذاعذاسخالف وذ تل لته ذا ذا لقذاسذ -

ذسألف ذذ - ذلتل  ذ اس لال وك ذ اس  اء ذاست ت  ذا  ذ ي ل  ذ لاتك ذ  ل  ذا ل  ذااا ا ذا  خ
 االلتات  ذي سزا ساذ اسا افااا

 ذوذ تي  ذي ف ا  ذ سلسذي أل ليلاااساا  ياذاس ا الاذفتذاتخ لذاسا ا اذ -

 .ااا  لاذاس أ ياذاسلاتل -

ذاس  لقذا ذ ذ ي  ءو ذا ذت القذف  سلا ذاس  لقذاستتذتاي ه   ا ذا ظ  ذخ  ئصذ لا وذفاض ء
ذ:ذللت

 ذفيذا نذاهتا  ذفاض ءذاس  لقذي سال هااذفتذف اااذاس  لقذي   وذف  ساذاالمشاركة. 

 ل ااذاس ا اتذسل   اذوس ذاس ت ئج ه ذا نذت ف ذاس  ياذس نذفاض ءذاس  لقذسذاالتعاون. 

 ذاسا اأهذذاالمرونةذ ذا  ذ است  زا ذانخ ل ك ذاس  لقذن اء ذفت ذاض  ذيا ذتايا ذ   ا  هت
 .اسل يتاذس  س ذاس  لق



 إنشاء المعارف الجماعية لزيادة القدرة على اإلبداع                                                          الثالثالفصل 

 201 

 كذ ا نذاسي ض هتذ   اذالاذفاض ءذاس  لقذس   ذافل ءوذساا ا ذي ضه ذذاالحساسيةذ
 .ذ  يته ذستي ل ذ  ذ  لتذا ل 

 ذتحمل المخاطر ذفاض ء ذ ه ذا نذالت  ا  ذاسا اأهذاذاس ااذف لقا ذاستتذسا ا ها س  يا
ذس ذ االلت اتل ل و ذاسخاا ذض ه ذ ا ا ذت  ي ذال  ذ اس اا ذاس  لقك زذل  تت ا ه

 .األاض ءذال ذا ا هته ذ تلسلله 

 ذسل ااذيلخالصذست القذفه اهذذاااللتزامذ ذاس    ذلتالبذذاساؤللاك ه ذا نذا     هلا
 .ءاعذفه اهذاس  لقكذ استالل ذاس   اذسلاه  ذيل ذاألاض ذاساؤللاا ل   ذفه اهذ

 ه ذا نذالاذفاض ءذاس  لقذستا ل ذاات   وذ اذاساايالوكذ تل لاذاس دزاا وذذاالتيسيرذ 
 .ضا ذاس  لقذ ت ضل ذاه  ذ أض ل ذاس ااذاستتذل ا هه ذاس  لق

 ذاالنفتانذ ذاستخالاذ  اذا ذا  ذا ل ا وذس خ ل  ذستا ل  ذاس  لق ذفاض ء ذا نذالا  هت
 .ذاس ظ اساايالوكذ   لاذاست يل ذا ذاساا ا ذ   ه وذ

ذ هت ذاس اا ذف لق ذف اء ذال  ذتؤل  ذا ااا ذخالا ذه    ذف ه ذوس  ذافا  و ذ ت    ذاسلل ذذ]: ا ا 
ذ[ذ215:كذص2111ذ آخ   ك
 اس ل ئاذ استا ل وذاسالتخ ااذا ذأياذف لقذاس ااا -

لد اءذاس اللداذف ذذ–أ  اوذفاض ءذاس  لقكذ ل ذتالاذاسا  اوذاس   لاذألاضد ءذف لدقذاس اداذ -
 ااذس    ذف لقذاس اااا اااذاهذ-اس ل لا

اس اف لاذاسخ   لاكذ استتذتال ذوس ذيل لاذالتخ ا ذاس  ائ ذاسا  لداكذ اسل د ءذ استاد ل كذ است ألداذ -
فتذت  ل ذ اف لاذفاض ءذف لقذاس ااكذ ل ذتا  ذاس  افزذال ذفل سذ ه  ذاس  لقذ سلسذ

 ال ذفل سذاأل اءذاس   يا

هدددلدذاس اف لددداذا ددد ا ذليددد  ذاسهددد هذاساددد ا ذذاس اف لددداذاس اخللددداذيدددل ذفاضددد ءذاس  لدددقاذ تت ادددق -
 ت الاهذاا   ذ ل ت يذال ذأ  ذا ا اذا ذاست  يا
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أ اادد ذلددل  ذف لددقذاس ادداذياددا ذاف ت  لدداذ اادداذاس  لددقكذ استددتذت تيدد ذفيلدد ذاس  اادداذفهالدداذ -
ذ.ذذ تالل اذال ذف اءذاس  لق

ذ
بداع : المبحث الثالث  ذ         :المعارف الجماعيةإنشاء وا 
ساؤللدداذالذتلددتالعذو ادد ءذا دد  هذس  دد ه كذيدداذل ددبذف ذلت ا دد ذيهدد ذففدد ا اذل تادد  ذيادد ذف ذا

وسلهدد ذأدد   ل ذالدد ذو ادد ءذاسا  فددااذهددلاذاف ادد ءذالذليدد  ذوالذيتدد ف ذ لدداذاالئدد ذللدد ا ذالدد ذيلدد  وذ
اسا دد  هذاس   لددداذ تا ل هددد كذ يتادد   ذاألفددد ا ذسا ددد  فه ذاس   لدداذادددعذي ضددده ذاسددي ضكذف ذادددعذف لدددقذ

ذ.[ذGilles Balmisse, 2005, P:23ذ]جذاسا   هذاس ا الاذاس ااكذت ت
ذذ:المعرفة الجماعية -0

هددددتذفيلدددد ذاددددد ذا ادددد  ذاسا دددد  هذاس   لددددداكذي  هدددد ذتالدددداذا ا اددددداذا لددددااذادددد ذاسا ددددد  هذ
ذذذذ اساا  لددددددد وذ است ددددددد ف وذاستدددددددتذتهددددددد هذوسددددددد ذتايدددددددل ذاساؤللددددددداذاددددددد ذضدددددددا  ذه لتهددددددد ذاسخ  ددددددداذذذذذذذذذذ

كذ أل ه ذتتاياذا ذخالاذف اد اذات د  وذاد ذاست د االوذيدل ذ[ Bruneau & Pujos, 1992, P:32ذ]يه ذ
األفدد ا ذ اخدداذاساؤللدداكذ استددتذالذللددهاذا  ي تهدد ذادد ذأيدداذاساؤللدد وذاألخدد ناذ اسا  فدداذاس ا الدداذ

ذتتدداسه ذ.ذهددتذاسا  فدداذاسضددا لاذاستددتذت  دد ذسدد نذاس ا ادداكذ تتالددزذيي  هدد ذا  فدداذا تا الدداذي ا ددا
لددداذ اس اللددداكذ خاددداذاف ا وذالددداذاف ددد اءاوذاس  تل ذكاسايددد  لذاذاددد ا ا ادددذاددد ذاسا  فددداذاس ا الدددا

اسا  يدداذالدد ذ(ذاف ادد  لاذ)ذ هدداذ ذا لالددقذاللهدد ذاسا  فدداذاساس للدد كذ فهدد افه كذ اه اهدد كذ االأ تهدد اذ
هددتذكذ ذفلدد سذادد  ذلدد  اوذاسخيدد وذفددتذا دد اذاادداذادد ذفت ددي ذ سددلالذ ا ادد اذسللددل  ذ تل دداذسلددت ل 

اسضددا لاذاس ا الدداذذتتالدداذاسا  فددا ا الدداذ ا  فدداذظ ه لدداذ ا الدداكذ ذذ الددااذوسدد ذا  فدداذضددا لاا
 :فت

ذ.اسات قذالله ذيل ذاس  سه ذ العذاألا  ذاسا ا ساذ اسا  ياذاساات ياذ ذ:ذاس سذاساات  ذ-  
ذ.هتذاسا  فاذاستتذتيتلبذا ذا لقذاساا  ل وذاس ا الا ذ:ذاساا  لاذاساات ياذ-ذ
 :فتتالاذفتفا ذاسا  فاذاسظ ه لاذاس ا الاذذذ

ذ.اس  ل   هتذاستتذلات  ذفله ذاساه ل  ذ ذ:ذاسا  فاذاس لالاذ- 
ذ.هتذاستتذلات  ذفله ذاف ا ل   ذ:ذاسا  فاذاف ا لاذ-ذ
ذ. ذهتذاستتذتي  ذاات ياذيل ذاألف ا ذي أله اهذ ذو  اءاوذت الاه :ذاسا  فاذاساات ياذ-ذ
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اذاساتخ  داذفدتذاختلدهذا د الوذلاي ذو ت جذاسا  فداذاس ا الداذاد ذخدالاذاس ا لد وذاساه لد
اس ااكذ استتذتض ذفف ا اذل يذخي اوذ اهتا ا وذ ا  س ذاات ياكذ لت دل  ذادعذي ضده ذياختلدهذ

فا ذي س لياذس  د  ذهدلدذذا[ذ15:كذص1005اسا ل تتك]ذاس أالاذذاس ل ئاذاستتذل ف ه ذا  ذاستي  س  ل 
ذ:ي ذتلخل ه ذفلا ذللتاسا   هذ  ااته ذفل ذاألا ذلتالبذت اف ذ الاذا ذاسا  اذلا

تلهلاذاست    ذيل ذاسا   هذا ذخالاذتا ل ذسغاذاات ياذيل ذاألاض ءذاس  الل كذ تلهلاذذذذ -
  ل ئاذاس ااذاس ا اتذ اس الأ وذيل ذفف ا ذاسهلياا

ذفاض ءذ - ذاست   سذيل  ذيلل    ذاسليذللا  ذاألا  ذالله ك ذ اسا  فظا ذاالأ وذاستض ا  ول   
ذ.ذاس ا اا

سدد ذف ذتادد ل ذاسا دد  هذاس   لدداذ ا  هدد ذادد ذا لددقذاستي ل دد وكذ اسالتالدد وكذ ت دد  ذافادد  وذو
 اسادددؤتا اوكذ  الهددد ذ    اهددد ذالددد ذادددياذخيددد اوذا االأددد ذاددد ذاس اددداذاس اددد اتذ االلددد وذاس  دددهذ
اسددله تكذلدددؤ يذوسددد ذت  للهددد ذوسدد ذا ددد  هذ ا الدددااذياددد ذف ذزلددد  وذا  فدداذاس ددد  ذاددد ذخدددالاذاسا  فددداذ

ذذذذذذذذاستيددددد ل ذاسدددددلاتتذسل ددددد  كذ استيددددد  الوذاس   دددددلاذيدددددل :ذ لدددددلل ذهاددددد اس ا الددددداذتدددددت ذ فدددددقذالددددد  ل ذفل
ذ.كذ هلاذا ذل ض هذاساياذاست ست[ذGilles Balmisse, 2005, P:23ذ]األف ا ذ

ذاسا   هذاس   لاذ اسا   هذاس ا الا(:ذ22)اساياذ أ 
ذ

ذ

تتحول ين 

  طديق الند

زيادة المعرفة 

الفردية عن طريق 

التكوين الذاتي 

 والتبادل
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 :التفاعل بين المعرفة الفردية والمعرفة الجماعية -0
تذاسا  فاذاسضدا لاذ اسظد ه وذلالداذفهد ذا   د ذااللداذو اد ءذاسا  فداكذو ذاست  ااذيل ذ  اذ

األهددد اهكذ اسلل لددد وكذ اساددد ا اوكذ افلدددت اتل ل وكذ)ذ لددد ذلدددت ذتدددزا جذاسا  فددداذاس لدددالاذسلاؤللددداذ
كذ لسد ذ(اسا  فداذاس   لداذ)ذفف ا هد ذا  فاذاسضدا لاذسيداذفد  ذاد ذاعذاس(ذ اسا  هل ذ اسا اا ذ اسا  لل ذ

زاساذاس  ائقذيدل ذ د اتذاسا  فداذذا ذخالاذفت  أ  اوذاالت  اذيل ذا    ذاساؤللاذ الت ل ته كذ ا 
تلد  ذاساؤللداذ  الدعذفف ا هد كذ يدلس ذلدت ذ(ذا  فداذ ا الداذ)ذيا ذلؤ يذوس ذتي ل ذا  فداذاادت ياذ

ذ.تي ل ذاسا  فاذا  ذالت نذاس   كذ اس ا ااذ اساؤللا
كذ1002كاسللاتذ]:ذااذالتا ذيل ذا   ل و ذااللاذو ا ءذ تي ل ذاسا  فاذ  ت اذا ذت  

ذ[ذ51:ص
ذ:ف  ا ذاسا  فاكذ اسليذلااا:ذاسا   ذاأل ا

 ت  ااذاسا  فاذاسضا لاذسل   ذاعذاسا  فاذاسظ ه وذسلاؤللاا 

  ت  ااذيل ذاسا  فاذاس اخللاذسلاؤللاذ اسا  فاذاسخ   لاذيه. 

ذ:الت ل وذاسا  فاكذ لااا:ذاسا   ذاسل  ت
  ذ ا  فاذاساؤللاات  ااذيل ذا  فاذاس   

 ت  ااذيل ذا  فاذاس   ذ ا  فاذاس ا ااا 

 ت  ااذيل ذا  فاذاس ا ااذ ا  فاذاساؤللاا 

 ذ.ت  ااذيل ذا  فاذاس ا ااذ ا  فاذ ا ا وذفخ ن

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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ذا   فاذ  الوذاسا  فاذاسضا لاذ اسظ ه وكذاس   لاذ اس ا الاذ يل لاذت  سه (:ذ21)اساياذ أ 
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

 [ذYves Prax, 1997, P:80ذ]:ذ اسا  

ذ
 ه دد  ذفلدد سلبذات دد  وذست  لدداذاسا  فدداذاس   لدداذوسدد ذا  فدداذ ا الدداكذادد ذخددالاذت ظددل ذ تادد لعذ
االت ددد الوذ اسلاددد ءاوذاس ا الددداذيدددل ذاألفددد ا ذ ددد التذاسا  فددداكذ يدددلس ذاددد ذخدددالاذاستيددد  اذ تاددد   ذ

  ذاد ذاسا  فداكذلد اءذي  دوذاسا  فاذيل ذاألفد ا كذفضدالذاد ذواي  لداذ ادعذ ت ضدل ذيداذاد ذهد ذاتد
ف  لداذ اخللدداذف ذخ   لداكذ ادد ذلد ذتادد ل ه ذ ت للاهدد ذفدتذأ اادد ذسلا ل اد وكذاادد ذلتدل ذوسدد ذالددت    ذ

ذ.تل ذاسا  فاذ اس   اذوسله ذا ذأياذاس العذيله ساذ فتذفيذ أو
ذ
ذ

  

 است لع

ذاست ل 
 اسضا ت

 ولتل  ب

 و  ا 

 است لل 

 است يل 

 االاتا  

 و  ا ذاسا  فا
استلللاذذاسا  فاذاس اللاك

اسه اتكذاساؤلل وكذ
 اسا  لل كذاسا اا 

 اس يا

 است ائا

ذا  فاذآسلا
ذا  فاذو  ائلا
ذا  فاذ  لزلا
 ا  فاذتايلالا

ذاس ا وذاسلللاا
ذا تاعذاساا  لا

ذ اس اتذاس ا اتاس ي ذ
 اسا  لل ذاال تا الاذ اسال 

  ا الددا ف  لدددا

 ظ ه و

 ضا لا
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 :إنشاء المعرفة -0
 ذافيدد ا ذوذسا هدد ذادد ذيددل ذاسددلل ذلدد ها اذفددتذتغللدد ذاس ظدد وذاسلدد ئ ذ"Nonaka "ذل دد ذ    يدد 

ف ذلات د ذالذلاي دهذ ذادياذاد ذفادي اذو اد ءذاسا  فداكذ ذااللاذو ا ءذاسا  فاكذفه ذلؤي ذف ذافيد ا ذ
لايدد ذف ذلاددااذفيلدد ذادد ذلسدد كذي اتيدد  دذااللدداذتايدد ذذيددا دداذاساادد ياكذالدد ذا  س دداذاسا ل ادد وذ ذ

ذ. وذس له ي  ه ذتا ل ذاسا  فاذاس  لكذ ذت  ل ذاساا يااساؤللاذا ذو ا ءذاسا  فاذ ذ
ل  دد ذاس  لدد ذادد ذاس ادد لجذاستددتذت   سددوذا ضدد  ذو ادد ءذاسا  فدداكذ فهدد ذهددلدذاس ادد لجذ ادد لجذ ذ

اددد ذذاسي  لددد  ا الدددقذ كذ لددد (ذNonaka & Takeuchiذ)"ذ    يددد ذ ت يل ادددت"ذ ذاسيددد  لل ذاسل يددد  لل
لدددد ذادددد ذاس  ضددددلاذف ذاسا  فدددداذت ادددداذ تل دددداذذكظدددد ه وت دددد لهذاسا  فدددداذوسدددد ذا  فدددداذضددددا لاذ ا  فدددداذ

فت  دالذوسد ذ  د ذذكهلاذاس ا لجذال ذا  ذيل لاذو ا ءذاسا  فداذاذفت يزذ ذذاس  ال كت خالوذيل ذسل
 لسددد ذاددد ذخدددالاذت  للهددد ذاددد ذا  فددداذضدددا لاذوسددد ذا  فددداذذكف اددد ءذاسا  فددداذااللددد وذفل لدددلاف يدددعذ
 :ظ ه و

ذانتقال المعرفة الضمنية إلى معرفة ضمنيةذ:التنشئة -0-0
ضدا لاذ  لد وكذ لسد ذاد ذخدالاذاستاد   ذاساي اد ذسألفد ا ذذفتذهلدذاس اللاذلت ذتي ل ذا  فدا

اعذي ضه ذاسي ضكذ تا لاه ذسلا  فاذاسضا لاذاسخ  اذيياذ ا  ذا ه كذوا ذا ذا لقذاستالل كذف ذ
اساا  لداكذف ذاس دد ل كذف ذاسا  أاد وذيددل ذفاضد ءذاس  لددقذاسات ا د ذ اخدداذاساؤللداكذ يهددلاذاست دد لشذ

ي ساؤللاذا قذت يل ذ اا ا ذاألف ا ذانخ ل ذا ذخالاذاستاد   ذ اعذاس أوذليتلبذاألف ا ذاس   ذ
 اللهذفل ذفل سذااللاذاست ائاذه ذتي  اذاسا ل ا وذ اسخي اوذ األفي  ذ اساا ا كذ ايتيد  ذ.ذ است ل 

ا  فدداذضددا لاذ  لدد وذا االأدد ذادد ذاسخيدد وذاسااددت ياكذ است  ادداذاساي ادد ذيددل ذاس ادد اذ اخدداذاساؤللدداذ
 اسلل ذتاي د اذاد ذتا ل هد كذوسد ذاخ صذاسا سيل ذسه ذا ذي  تا  ذاسا  فاذا ذاألفلا ذيل ه كذاا ذلل

ذ.فاخ صذآخ ل ذ اخاذاساؤللاذيلاي  ه ذتيلل ه ذ التخ ااه كذ سي ذاعذويا ءذاسا يعذاسضا تذسه 
و ذ ااذاسا  فاذفدتذهدلدذاس اللداذليد  ذي ساال ظداذ استاللد ذ اسا  يد وكذ يد ألخصذاساا  لداكذ

ذذذذذ ت يل ادددددتذفددددل ذا تددددد  ذااللدددداذايتلدددد بذ ا  اددددد ءذاسا  فدددداذاسضدددددا لاذهدددد ذاست  يددددداذ ي لددددبذ    يدددد ذ
كذ ه د ذتل دبذفد قذاس اداذ   اذاهاد ذاد ذخدالاذاسااد  ياذ[ذGilles Balmisse, 2005, P:21ذ] اسخيد وذ

ذ.فتذاساه  ذ اا  لته ذضا ذلل قذت ظلاتذا   
ذ
ذ
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ذظاهرةانتقال المعرفة الضمنية إلى معرفة ذ:التجسيد -0-0
هتذااللاذا تا اذاسا  فاذاسضا لاذوس ذا  فاذظ ه وذال ذادياذا د هل ذف ذف ضدل وكذ هدلدذ

تادل ذ.ذ[ذGilles Balmisse, 2005, P:21ذ]ا هد ذتيد  اذاسا د  هذيدل ذاألفد ا ذذاس اللداذاد  وذاد ذل دتج
هدددلدذاس اللددداذوسددد ذتيددد  اذاسا ددد  هذيدددل ذاألفددد ا ذ اخددداذاساؤللددداكذ اسدددليذل  ددداذا ددد ا ذلاددد  ذاألفددد ا ذ

 ست يل ذا ذاسا  فاذاسضا لاكذ ت  اته ذوس ذفاي اذأ يلاذسل ه ذا ذأياذانخ ل كذي لتخ ا ذفلد سلبذي
 هدتذتلدا ذياد   ذذااست يل ذاستتذتل ا ذاألف ا ذال ذلس كذالاذاسيلا وذ اسا  هل ذ اسا صذ  ل ه 

 ي دد ءذذ وكاسا دد  هذاسضددا لاذاسايتلددياذادد ذف دداذ ددل  اذ تادديلاذاختلددهذاسا دد هل ذ ت  لدد ذاسا ه لدد
 ي ستدد ستذفددل ذااللدداذاست لددل ذهددتذذا[ذRivard & Roy, 2001, P:18ذ]ا تدد نذاسا دد  هذاسظدد ه وذ

اس اللدداذاسايالدداذف ادد ءذاسا  فدداكذ فلهدد ذل ددي ذاس دد  ذ ددزءاذادد ذاس ا ادداكذفتددل بذا تا اتددهذ ففيدد  دذ
ذ. ت ي ذاتي الاذاعذفه اهذاس ا اا

ذاهرةظإلى معرفة  الظاهرةانتقال المعرفة ذ:الربط -0-0
هتذااللاذو ا ءذاسا  فاذاسظ ه وذا االأ ذا ذي لاذاسا  فاذاسظ ه وذاسايتلياذي الاتا  ذال ذ

كذ هتذيدلس ذااللداذاست ظدل ذ[ذGilles Balmisse, 2005, P:21ذ]ختلهذاسا  اوذاسات ا  وذي ساؤللاذا
 ادددجذذاسا ه دددتذسلا ددد هل ذيادددياذل  سهددد ذوسددد ذ ظددد  ذا  فدددتكذ لتضدددا ذهدددلاذاسددد ااذست  لددداذاسا  فدددا

 لدددت ذفدددتذهدددلدذاس اللددداذ ادددعذذا[ذ61:كذص1001كاسادددلاتذ]ا ا اددد وذاختل ددداذاددد ذاسا  فددداذاسظددد ه وذ
 اس د  ضذاساد  لاذ  اجذاسا  هل ذفلا ذيل ه ذستي  ذ   ذاد ذاسا د  هذاد ذا لدقذاسيدال ذاساادت  كذ

 لدددد ئاذاالت دددد اذ اسا ل ادددد وكذفهددددتذول ذت اددددعذاسا دددد  هذاس اضدددد اذست اددددتذفاددددي اذ  لدددد وذادددد ذ ذ
ذ.اسا  فا

ذاسات س وذفتذاس اللاذاسل يااذ ذف سا  فاذاسظ ه و ذاست لل ذ) ذس نذ( ت ي ذا  فاذفيل ذتا  ا
ذ[ذ50:كذص1001ذكفلا ءذ]:ذاس ا ااكذ ل ذلت ذاالاتا  ذفتذلس ذال ذلال ذاالل و

  ياذ تي ااذاسا  فاذاسظ ه وذي سا  فاذاسات  اذا ذ اخاذف ذخ  جذاساؤللاا -

  ل وذيل ذفف ا ذاساؤللااالتخ ا ذفل سلبذ ا ذاسا  فاذاس  -

 .  اذاسا  فاذاسظ ه وذأ يلاذساللتخ ا ذا ذخالاذ ياه ذي س ل ئق -

 تل ددبذاستي  س  لدد ذ   اذاهادد ذفددتذااللدداذاسدد ياكذ لدد ذلايدد ذت  لدداذاسا  فدداذاسظدد ه وذوسدد ذ
ا  فاذظ ه وذا ذا لقذاسي ل ذاالسيت   تكذ أ اا ذاسيل   واذ هلاذا ذلزل ذا ذت ل ذاألف ا ذا ذخالاذ
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ي ااهكذ    سه ذيلس ذالد ذاسازلد ذاد ذاسخيد اوذ تايلاه ذسألفي  ذاس  ل وذ اختي  ه ذسا ذت ذو ت  هذ ا 
ذ. اساه  او

ذضمنيةإلى معرفة  الظاهرةانتقال المعرفة ذ:االستيعاب -0-0
خددالاذهددلدذاس اللدداذلددت ذت  لدداذاسا  فدداذاسظدد ه وذوسدد ذا  فدداذضددا لاكذادد ذا لددقذاساا  لدداذ

تكذ استا ل ذ است ل ذاس اأ تذ اسا  ي وذ اساال ظااذف ستايلقذاساتي  ذسا  فاذا ذاس  للاذ اس ااذاس الا
 تا  ذ.ذل هذلؤ يذوس ذذت للخه ذ ت الاه ذفتذت  ف وذ لاي وذاس  الل ذ اساؤللاذيياذكف ذساه  و
ذ[ذ52:كذص1001ذكفلا ءذ]:ذي الاتا  ذال ذي  ل ذااللتل  بااللاذ
 وذفتذاس ا اذ اساا  لاات لل ذاسا  فاذاسظ ه ذ:ذاسي  ذاأل ا -

ف ذت لل ذاسا  فاذاسظ ه وذلاتد  ذي لدتخ ا ذاست د  بذ اسا  يد وذأل د ا ذاسدت ل ذ:ذاسي  ذاسل  ت -
ذ.ا ذخالاذاسال  ذي س اا

 ا ل ددد ذا اددد ذ اددد االكذ اسدددليذالأددد ذ"ذت لي ادددت" "ذ يددد    " ل ددد ذ اددد لجذاسي  لددد  ذاسل ي  لددد  ذ
سادد ذا الدقذادد ذ  لزاد وذافيد ا ذ اخدداذاساؤللدااذ ذيي  ددهذاخدتصذيادد  ذالذوأيد الذييلد اذا دد ذتايلادهك

ت ادددداذ تل دددداذظدددد ه وذلدددد ذادددد ذاس  ضددددلاذف ذاسا  فدددداذفخدددد نذت دددد لهذاسا  فدددداذوسدددد ذا  فدددداذضددددا لاذ ذ
ذ ذلسد ذياد ذلاللدهذاسادياذ   ذف يدعذيل لد وذف اد ءذاسا  فدااذفت  الذوس ذسلت خالوذيل ذاس  ال ك

ذ:است ست
ذ"ت يل ات" ذ"    ي "بذ ا لجذو ا ءذاسا  فاذ ل(:ذ21)اساياذ أ 

ذ
ذ
ذ
ذ

ذ
ذ

ذ
ذ
ذ

 [ذRivard & Roy, 2001, P:16ذ]ذ:اسا   

 المعدرفة الظرهدة
 

 المعدرفة الضمنية

 التنشئة

 الربـط

 االستيعاب

 التجسيد
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بداع المعرفة(  BA ) مفهوم با -0ذ ذذ:وا 
في  اذا ذخالسه ذف ذاسا  فداذذ2111ي  الاذا  ذ(ذذN.Konno"ذ)ذ  ي   ذي   " ذ"ذ    ي "أ  ذذ

يددل ذاسا ل ادد وذ اسا  فدداكذكذ هدد ذا هدد  ذلالددزذ"Ba" فالددقذاللددهذا هدد  ذيددد ذذ1أ ل دداذاس ضدد ءذاساتا لدد 
الذت  دد ذوالذفددتذفضدد ءذاتا لدد كذفهددتذ دد  ذادد ذاست أددتذي سا ل ادد وذستيدد  ذ"ذ    يدد "ف سا  فدداذ لددبذ

"ذ    يددد " اهدددت ذذا[416:كذص1004ك  ددد ]ذا  فددداذا ددد ذا تي اهددد ذي ضددد ءذاالأددد وذ ت ددد االوذاتا لددد ذ
 ءذاسا  فداذالذل  داذي د  وذيت  ل ذاسا  اذ اسيلئداذاسالد ا وذست الدقذو اد ءذاسا  فداكذ يدل ذف ذو اد

تلا ئلدددداكذ ا  ادددد ذهدددد ذا  ددددلاذااللدددداذفي لدددداذا تا الدددداذتلددددت  ذوسدددد ذ ظدددد ئهذاف  ا ذ اسددددت ل ذاسددددلاتتذ
يدددد ا ذاسا  فدددداكذادددد ذخددددالاذ  الددددتهذ  اس ادددد اتاذسددددلس ذلدددد  ذست  لدددد ذاسيلئدددداذاسالدددد ا وذفددددتذتيدددد ل ذ ا 

تذا لادداذتادد ل ذاسا  فدداذكذ استددتذ يددزاذفلهدد ذالدد ذاس اللدداذاسالددتخ ااذفدد"konno"اسااددت ياذاددعذي  دد ذ
ذ".يد "ي  ا ذات ا اذيل ذاسا  فاذاسضا لاذ اسا  فاذاسظ ه وكذف ذا ذل  هذييلئاذ

لاددااذاسيلئدداذاسااددت ياذاستددتذلددت ذفلهدد ذتادد   ذ"ذيددد "ادد ذخددالاذهددلدذاس ؤلدداذلتضدد ذف ذا هدد  ذذ
يدد ااه كذ ت الددقذاسا   دداذا هدد ذادد ذخددالاذاست  ادداكذ هدد ذاسا دد اذاس لدد يذف ادد  ءذاسا دد  هذاسا  فدداذ ا 

اسضددددددا لاذاستددددددتذت سدددددد ذ ت ادددددد ذضددددددا هكذلدددددد ذتخ ل هدددددد ذ  ياهدددددد ذي سا ا ادددددداذالدددددد ذاددددددياذا دددددد  هذ
ل  ددتذاسايدد  ذاسددليذلاددااذاس دد  ذف ذ"ذيددد "ف ذا هدد  ذ"ذ    يدد "اذ ليددل ذ[111:كذص1001كي  تددا]ظدد ه و

 لضددددلهذ.ذاس ا ادددداذف ذاساؤللدددداكذ اس الأدددد وذاسا يلادددداذيددددل ذاألفدددد ا ذف ذاس دددد قذف ذاساؤللدددداذ يلئتهدددد 
(ذاساي تبذ)ذاسا  لاذذتي  ذ  اياذيل ذاسيلئ وتتاياذا  ا ذلت ذاي"ذيد "ف ذاسيلئاذ"ذMckenzie" يل زيذا

(ذاؤتا اوذاس ل ل ذا ذي  ذ اسي ل ذاالسيت   تذ)ذ االفت اضلاذ(ذاألفي  ذ اسخي اوذاساات ياذ)ذ اس اللاذ
ل هد ذي  دوذيلئداذاستاد   ذفأد نذكذ استدتذيلاد ذزا وذاسد  اياذفلاد ذي(استا   ذفتذاألهد اهذ)ذ اس الأ وذ

ذ. االلاذاالت  اذفلها
ذذ ذ    ي " يل  ذي   " " ذ" ذيلئ و ذا  ذف  ا  ذف ي ا ذه    ذيد "ف  ذاسا   تكذذ]":   ا اوك

ذ.[221:كذص1022كاس  س 
 : بيئة المنشأ -0-0
 هتذاسيلئاذاسض   لاذست الاذا   هذ  ل وكذ ت الداذاهد  اوذاألفد ا ذ الد ا ته ذالد ذاسدت ل ذذ

 ا كذ هددلدذاسيلئدداذتت دد  اذاألفيدد  ذ اساادد ا ذاساخ ددلاذاساتي  سدداذ است دد  بذاسااددت ياكذ تتالددبذ افيدد

                                                 
1
، (شديم إلكتدوني)، أو ارفتداضير(مث  مكتب)يدصم شه أن المعدرفة توجم رفي رفضرء متدرسم من العالقرت، وهذا ال ضرء يمكن أن يكون مردير 

 (.خبدات، أرفكر )أو يدلير
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ا  خدد ذللدد ا ذالدد ذاس دد ا ذ ا  فدداذاألفدد ا ذيا  لدده ذ زاالئهدد ذفددتذالدد  ل ذاس ادداكذيادد ذتتالددبذيلئدداذ
ذ.ذسيلئاا  لاذتلهاذاسلا ءذاساي ا ذيل ذاألف ا كذ ل تي ذتي ل ذف قذاس ااذا ذفيل ذا ذلل ا ذهلدذا

 : التفاعلبيئة  -0-0
ت تياذهلدذاسيلئداذي اللداذاست لدل كذفلد ذتت د اذاسا  فداذاسضدا لاذوسد ذظد ه وذي د  وذايل لداذذ

 تلا ئلدداكذ سي هدد ذا ظادداذ ا دد  وذضددا ذ ادد قذاادداذاس  لددقذف ذاس ا ادداكذ لل ددبذاس دد ا ذه دد ذاسدد   ذ
ت دي ذيدلس ذخيد اوذ أد  اوذاأليي كذ ل ذلت ذت  لاذاساه  اوذوس ذا  هل ذ ا دال  وذاادت ياكذ ذ

ذ.األف ا ذففضاكذاألا ذاسليذلزل ذا ذأ  ته ذال ذاست ل ذ افي ا 
 : النظاميةبيئة ال -0-0
تلدد ا ذهددلدذاسيلئدداذفددتذااللدداذاست دد اذاسا  فددتكذ تدد تياذي اللدداذااللددتل  بكذفلدد ذلددت ذا تادد اذذ

اذاسايتيد وذ األ اءذاس  د اكذاسا  فاذاسظ ه وذاسايت ياذوس ذا  فاذضا لاكذ لس ذلت ذا ذخدالاذاساا  لد
 ادد ذخددالاذااللدداذاسددت ل ذاسالددتا ذفددتذالدد ا ذاس ادداذي دد  وذاي ادد وذف ذ لدد ذاي ادد وكذف ذادد ذا لددقذ

 فيلد ذاد ذللد ا ذالد ذتاد  ذهدلدذ.ذاست  ياذ فه ذاس ا ئقذاس  ل وذاس  ي اذا ذف اد اذاسا  فداذاسظد ه و
خدداذاساؤللدداذف ذخ   هدد كذفتددز ا ذاسيلئدداذ     هدد ذت  ادداذفدد قذاس ادداذاددعذي ضدده ذاسددي ضكذلدد اءذ ا

ذ.يلس ذأ  اته ذال ذافي ا 
 : التركيب والممارسةبيئة  -0-0
تتادددياذهدددلدذاسيلئددداذفدددتذاددد س ذاف ت  دددوذ اساددديي وذاسا تياددداذيهددد كذ لددد ذلدددت ذتيددد  اذاسخيددد اوذذ

 اسا   هذاسظ ه وذي   وذ أالاكذ يا ا اذ فاي اذاختل اذتد ااه ذاستي  س  لد كذااد ذلدؤ يذوسد ذت سلد ذ
ذ.ذ ت ظل ذا  فاذا ل ا

اسا دد اذاس لدد يذف ادد ءذاسا  فدداذاسضددا لاذاستددتذت سدد ذ ت ادد ذفلددهكذ هددلاذ"ذيددد ذ"ذ ل تيدد ذا هدد  ذ
اسا  اذلالاذاس  ض اذاست  اللداذست ادئاذاسا  فداذاسضدا لاذ  الهد ذسألفد ا كذ اد ذلد ذللد ا ذفدتذ ياهد ذ

ذ.[416:كذص1004ك   ]ذي س ا ااذ اساؤللاذيا  فاذظ ه وذ
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 :الفصل خالصة
ت تي ذاسا   هذاس ا الاذا اغ الذاتزال اذسلاؤلل وكذ ت ااذهدلدذاسا د  هذاد ذخدالاذت د   ذ
 تدددآز ذاسا ددد  هذاس   لددداكذي لددد ذلايددد ذت  لددد ذ  ددد  ذهدددلدذاسا ددد  هذاددد ذخدددالاذاؤاددد اوذاالت ددد اذ
اس  دد اكذاسددليذللددا ذي  دد  ذسغدداذااددت ياذيددل ذ ا ادداذاس ادداكذ تدد فل ذاسا ل ادد وذاساالئادداذسل الددعكذ

ذ.لاذاست    ذيل ذفاض ءذاس ا ااذاسليذللا ذي  تا اذاسا   هذ ا  س اذاس  اا و ي
 ست سلدد ذاسا دد  هذاس ا الدداذفددتذاساؤللدداكذالذيدد ذادد ذتدد ال ذ ت  لددزذ ادد ا وذت سلدد ذاسا  فدداذ
استدددتذلاددد  ذيهددد ذاألفددد ا كذادددعذضددد   وذتددد ف ذاسيلئددداذاسا  لدددياذسهددد كذ اللدددهذفدددل ذااللددداذت سلددد ذاسا ددد  هذ

اهددد ذيا هددد ذااللددداذت لدددلعذاسا  فددداذاستدددتذل سددد ه ذاألفددد ا كذ يل  تهددد ذالددد ذالدددت نذاس ا الددداذل دددبذفه
ذ.اس ا ااذفتذاس  ا ذ اسا   ل وذ استا   ذفتذاسخي او

ل   ذ ل اذايتي وكذ تل اذاساا  ياذ فقذف قذااداذ و ذو ا ءذاسا   هذه ذتا ل ذسألفي  ذ ا 
كذ ت القذافي ا اذسدلس ذت تيد ذااللداذ ا ا ا وكذيه هذاسي  ذا ذا قذ  ل وذست لل ذاس الل و

افيدددد ا ذاسا دددد  ذاس ئللددددتذس اللدددداذو ادددد ءذاسا  فددددااذ اسالددددل ذاس دددد   ذهدددد ذادددد ذللددددتالعذ فددددعذاسادددد  وذ
افي االاذساؤللدتهكذ   داذيداذففد  ذاساؤللداذللد ها  ذفدتذهدلدذاس اللداكذ ي ستد ستذااد  ياذاس الدعذ

ذ.فتذو ا ءذاسالاا
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

ذ
ذ



 

 

 

 الرابـعل ـالفص
 ــــة التطبيقيـةالدراس

 اإلطار المنهجي للدراسـة 

  عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها 

 نتائــج الدراســــة 
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 :تمهيد
فدددتذهدددلاذذأددد  ذاسي  ددد فدددتذاس  ددد اذاسلددد يااكذذاتاللددداي ددد ذاس  الددداذاس ظ لددداذسهدددلاذاسا ضددد  كذ

ال ذا ا ااذا ذاؤلل وذذتايلاااس  اذيللا اذاس   بذاس ظ يذال ذاس اأعكذ لس ذيل  اءذ  الاذ
  .أا  ذافسيت   ل وذاستتذت ااذفتذاس زائ 

ذ:أ  ذاسي   ذيتالل ذاس  اذاس ايعذوس ذلاللاذاي   ذ ئلللا
كذ لددد ذتاددد قذفلدددهذوسددد ذاددد هجذاس  الددداكذ ا تادددعذافاددد  ذاسا ه دددتذسل  الددداي  ددد ا ذذ:المبحـــث األول

ذ.سلبذاسا  س اذاف   ئلاذسليل   و ال اذاس  الاكذوض فاذوس ذيل   وذ ف اوذاس  الاكذ يلاذفل 
كذ تا قذفلدهذا ضذ ت للاذيل   وذاس  الاذ ا  أااذ ت ئ ه تا قذفلهذاسي   ذوس ذذ:المبحث الثاني

كذوضدد فاذت لددل ذ ت للدداذات  هد وذففدد ا ذاس ل دداذ  د ذاتغلدد اوذاس  الدداوسد ذخ دد ئصذال دداذاس  الداكذ ذ
ذ.كذ يلاذاختي  ذف ضل وذاس  الاأ الاأل  ي وذاألف ا ذ  اذاساؤهاذاس لاتذ ااس   قذفتذووس ذ

ذاس  الاذذ:المبحث الثالث ذا  ذالله  ذاسات  ا ذاس ت ئج ذفه  ذوس  ذاسي    ذتا ق ذاساي   ذهلا فت
 .استايلالا
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 اإلطار المنهجي للدراسة: المبحث األول

ذ الا الاذفيذذ اسات لقذيال ذاسا   هذاس ا الاذال ذ ا اذافي ا كذالله ذذ  الت  ذهلدكو ذ
اذا سا ذف ذهلاذافا  ذل تيد ذفلد سذت ظدل ذاستايلالاتالبذت  ل ذافا  ذاسا ه تذسل  الاذاكذتالال

 الدداذاألفيدد  ذ اسا ل ادد وذادد ذف دداذاسي دد ذادد ذاس ادد ئقكذ اس  دد اذوسدد ذاس تدد ئجكذيادد ذف ددهذللددا ذي 
لداذ ا تادعذاسا ض  ذيا لااذلهلاذ  اض ااذ ل  أشذهدلاذاساي د ذاس  ا دبذاسات لاداذيا ه لداذاس  ا

اس  الدداكذ ل ضدد ذيل لدداذي دد ءذف اوذاس  الدداذ اف دد اءاوذاستددتذتدد ذوتي اهدد ذسلت اددقذادد ذ دد أه ذ لي تهدد كذ
يا ذليل ذيل لاذتايلقذاس  الاذال ا ل كذ األلد سلبذاف  د ئلاذاسالدتخ ااذسا   لداذاسيل  د وذاستدتذتد ذ

ذ.اس   اذالله 

 :منهج الدراسة -1

اذاسا ظاددداذاستدددتذللدددتخ اه ذاسي  ددد ذس  الددداذظددد ه وذف ذاساددد هجذاس لادددتذهددد ذاسا لاددداذاس لالددد
اادديلاكذ هدد ذاس لددللاذاستددتذلايددد ذادد ذخالسهدد ذاس  دد اذوسدد ذاس الاددداذفددتذفيذا أددهذادد ذاسا اأدددهكذ

ذ.ذ[11:كذص1001ذكاسا ضتكذاسيل تت]ذ ا   ساذاختي  ه ذسلتاي ذا ذ ال لته ذفتذا اأهذفخ نذ

هدد افه كذ   الدداذافاددي سلاذاساا   دداكذتا اددل ذاددعذايل دداذهددلدذاس  الدداكذ ادد ذف دداذت الددقذف ذ
 ت للددداذفي   هددد ذ  ت ئ هددد كذ اف  يددداذالددد ذاستلددد ؤالوذاساا   ددداكذ اختيددد  ذ ددد اذاس  ضدددل وكذأددد  ذ

اسددليذل تيددزذالدد ذاس  ددهذاس لاددتذاسدد ألقذسلظدد ه وذاسا   لدداذذاسي  دد ذي لددتخ ا ذاسادد هجذاس  دد تك
 اوكذالددت   اذوسدد ذادد ذت دد زدذاسيل  دد وذ  دد  ذيالدد ذف ذ  دد  ذ  الدد كذا دد  الذالتا دد ءذاس لدد اذ است لددل

الد ذ ادعذاسيل  د وذذهلاذاساد هجذل تا كذ ذ[66:كذص1001ذكاسا ضتكذاسيل تت]ذ اسا ل ا وذا ذ ت ئجذ
 الدتخ  ذاسي  د ذذ ذياذف ذي ضذففد ا ذا تادعذاس  الداا اسا ل ا وذا ذا  ذا ل ذا ذاساتغل اوذا

ا دددد  هذاس ا الدددداذي اتي  هدددد ذادددد   اذهددددلاذاسادددد هجذسغدددد ضذ  ددددهذ ت للدددداذاألهالدددداذاستددددتذتل يهدددد ذاس
ولددت اتل ل ذه ادد ذفددتذت زلددزذاس اللدداذافي االدداذي ساؤللدداكذ يددلاذيلدد  ذادد نذتددالل ذهددلدذاسا دد  هذالدد ذ

ذ.ذافي ا 
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 :مجتمع الدراسة -2

ل تيددددد ذاسااددددد  ذافسيت   دددددتذاددددد ذفهددددد ذاساا اددددد وذاساددددد   وذالددددد ذو اددددد ءذااللدددددتلا  اوذفدددددتذ
فدددددددتذ فدددددددعذالدددددددت نذللددددددد ه ذهدددددددلاذاسااددددددد  ذ ذذيهددددددد كذ ددددددد  لات الدددددددقذاست الددددددداذاالأتيدددددددلاذاس زائددددددد كذ ذ

اف ت  لدددددداذأل ددددددهذادددددد ذفيلدددددد ذاساا ادددددد وذأدددددد  وذالدددددد ذتايلددددددقذ الددددددتخ ا ذاستا لدددددد وذ استي  س  لدددددد وذ
ذ.ت فل دذسل  ل ذا ذف صذاس ااذاس  ل وذاالجذااياذاسيا ساذا ذخالاكذ ذاس  للا

فيدددددد ا كذ هدددددد ذيادددددد ذل تيدددددد ذاساادددددد  ذافسيت   ددددددتذاسا دددددد  ذاس ئللددددددتذسلت  لدددددد ذ االيتيدددددد  ذ ا
ا دددددددد  اذسألفيدددددددد  ذاس  لدددددددد وذذيدددددددد  ذهددددددددلاذاساادددددددد  ل ادددددددداذ ائادددددددد ذالدددددددد ذتادددددددد ل ذا ت دددددددد وذ  لدددددددد وكذ

 اسا ت ددددددد وذاسايتيددددددد وكذياددددددد ذف دددددددهذل اددددددداذالددددددد ذوظهددددددد  ذ ت الددددددداذاسي ددددددد ءاوذ اسايددددددد   اوذاس   لدددددددااذ
 ياددددددياذف دددددد اذفددددددتذتادددددد ل ذتلددددد ه ذاس ددددد  ااذافسيت   لدددددداذفددددددتذاس زائدددددد ذذوضددددد فاذوسدددددد ذلسدددددد ذفددددددا 

لددددداكذ تليلددددداذ   ددددد وذ   يددددد وذاسالدددددتهل ذاسات ددددد  واذ لسددددد ذاددددد ذخدددددالاذلددددد تذاسا ت ددددد وذافسيت   
اؤللددددد وذاسااددددد  ذافسيت   دددددتذالددددد ذتاددددد ل ذاألفيددددد  ذاس  لددددد وذ اساي اددددداكذ اهتا اهددددد ذييددددداذاددددد ذهددددد ذ

ذ  ل كذ ت يلزه ذال ذاس ا اذافي ااتذست ي ذاؤلل وذاي ااا

ذاساؤللددددددداذ:   دددددد ذف ذفهددددددد ذاساؤللدددددد وذاس ائددددددد وذفددددددتذا ددددددد اذاس دددددد  ااذافسيت   لددددددداذهددددددت
ذاسيه  ا زسلدددددددداذذاساؤللدددددددداذاس ا لدددددددداذسل دددددددد  ا وذكذ ذ(ذENIEذ)ذاس ا لدددددددداذسل دددددددد  ا وذاالسيت   لددددددددا

كذ(ذCondor)ذي  ددددددددددددددددد   ذذاؤللددددددددددددددددداكذ ذ(ذLGذ)ذ اؤللددددددددددددددددداذاسلدددددددددددددددددال ذاسيت   لددددددددددددددددد ذك(ذENIEMذ)
ويددددددددد  ذسإلسيت   لددددددددد ذاؤللددددددددداذكذ ذ(ذCristor)ذيددددددددد ي ذسإلسيت   لددددددددد ذاسااللددددددددداذي الاددددددددداذاؤللددددددددداذا ذ

ذذذذذذذذذاللددددددددددددددداذي الاددددددددددددددداذاؤللددددددددددددددداذف يددددددددددددددد  ل ذسإلسيت   لددددددددددددددد ذاساكذ ذ(ذSamsung)ذاسااللددددددددددددددداذي الاددددددددددددددداذ
 (.ذMediaذ)ال ل ذ

ات ا دددد ذفددددتذ اللدددداذيدددد جذذاساادددد  ذافسيت   ددددتذاساؤللدددد وادددد ذف ذاس دددد  ذاألييدددد ذذ اساال ددددظ
كذاألا ذاسليذ  اذاسي   ذل يزذاس  الاذال ذي ا ل لجكذ هلاذا ذفهله ذستي  ذأاي ذوسيت   ل ذي اتل ز

ادد ذ اللدداذذاؤللدد وذلددال  فددتذهددلاذافادد  ذأدد  ذاسي  دد ذي  الدداذ ا دد وذيهددلدذاس اللددااذاساؤللدد وذاسات
الد ذذي اتي  ه ذاؤلل وذ ائ وذفتذا  اذافسيت   ل وكذ تالزهد ذاد ذخدالاذااتا  هد ذكي جذي ا ل لج

كذ(ذcondor)ذاؤللداذي  د   ذ:ذكذ هدلدذاساؤللد وذهدت  للاذفتذاف ا وذ اف ت جاس لالاذاسل سلبذاأل
ذ.(ذmedia)ذكذ اؤللاذال ل ذ(ذcristor)ذاذي للت  ذ اؤلل
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ي  ءذال ذفه اهذاس  الاكذتي  ذا تاعذاس  الاذا ذافاد  اوذاف ا لداذفدتذاؤللد وذأاد  ذ
اس ددد  ذاسييلددد ذسهدددلدذاساؤللدددد وذ)ذافسيت   لددد وذيددد س زائ كذ  ظددد اذسضدددخ ااذ  ددد ذاسا تاددددعذ تادددتتهذ

اذاؤللددد وذأاددد  ذافسيت   لددد وذي اللددداذيددد جذفاددد ذاأت ددد ذاسي  ددد ذالددد ذ  الددد(ذ ا تاددد  ه ذاس غ افدددتذ
يدد ا ل لجكذ استددتذت تيدد ذأاددبذسهددلاذاس دد  ذادد ذاساؤللدد وكذوالذف ذاسي  دد ذأ يدداذيدد س فضذادد ذف ليلدداذ
اساؤلل وذاسات ا  وذيهلدذاس اللاكذ ت ذاالأت د  ذالد ذلدال ذاؤللد وذت تيد ذهدتذاس ائد وذفدتذا د اذ

(ذذcristor)ذوادد  كذ اؤللدداذي للددت  ذذ022ذتادداا(ذذcondor)اؤللدداذي  دد   ذ:ذافسيت   لدد وذ هددت
ذ.اخصذ321وا  اذ أ ذيلغذ   ذاسا تاعذذ31 فله ذ(ذذmedia)ذوا  كذ اؤللاذال ل ذذ10فله ذ

 :عينة الدراسة -3

تتضا ذ العذفف ا ذاسا تاعذا ضد  ذاس  الداكذذ  ال و  بذفتذيلل ذا ذاأل ل  ذو  اءذل
فددتذاس  دد اذوسدد ذا دد  وذادد ذا دد  اوذاسا تاددعذذيلدديبذاس دد  ي وذاسيللدد وذاستددتذلت دد ضذسهدد ذاسي  دد 

ختلدد  ذ دددزءذادد ذاسا تادددعذي اسي  ددد ذذيدد سلهذاسي هظددداذاستددتذتت تدددبذادد ذلسددد اذسهددلاذأدد  األ ددلتكذ است
اؤلل وذا ذ اللداذذفتذلال ال اذاس  الاذافا  اوذاف ا لاذذيلس ذاالواأل لتذف  اءذ  التهكذ ذ

 اساا  ذوسلهد ذفدتذا تادعذ(ذذ  كذي للت  كذال ل ي   )ذذي جذي ا ل لجذت ااذفتذا  اذافسيت   ل و
اس  الدداكذ هددلدذاساؤللدد وذتتالددزذادد ذيدد أتذاساؤللدد وذيا هدد ذتتيددعذفلدد سلبذالالدداذ  للدداذفددتذاف ا وذ

ذ. اف ت ج

اد ذذ%ذ23أ  ذاسي   ذي ختل  ذال اذاا ائلاذا ذاسا تاعذاأل لتذسل  الاذي اأدعذفيلد ذاد ذ
ذ:خصذا ذف اذا تاعذاس  الاكذ لس ذال ذاس   ذاست ستاذ021اسا ا  ذاسيلتذسإلا  اوذ ا  ه ذ

كذ ي  ذاس  ئ ذا ه ذلتاذ"ي     "التا  وذال ذاؤللاذ(ذ22)أ  ذاسي   ذيت زلعذخالاذ لي   ذذ-
ذ.التا  و(ذ12) ف ي   ذ

ذذ- ذ لالل   ذخالا ذاسي   ذيت زلع ذ22)أ   ذ( ذال ذاؤللا ذا ه ذ"ي للت  "التا  و ذاس  ئ  ذ ي   ك
ذ. والتا (ذ31)اا   ذ

ذاسي   ذيت زلعذاا   ذذ- ذ31)أ   ذال ذاؤللاذ( ذاا ذ"ال ل "التا  و (ذ01)كذ ي  ذاس  ئ ذا ه 
ذ.التا  او
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ذ.ا ذال اذاس  الاذ%22,12التا  وذيا ذلالاذذ22 هيلاذل ي ذا   ذااللتا  اوذاس  ئ وذ

 :الدراسة بيانات -4

ئاذاسا  لدددياكذاستدددتذلتالددبذالدددتخ ا ذفيذاددد هجذالادددتذااللدددت   اذي الددداذاددد ذاأل  اوذ اس لددد 
تايد ذاسي  دد ذاد ذاس  دد اذوسد ذاسيل  دد وذاسالزادداكذ لد ذللددتالعذاد ذخالسهدد ذا  فداذ اأددعذف ذالدد ا ذ

 ت  ضذايل اذاسا ضد  ذاسخ ضدعذسل  الداذ خ   دلتهكذاذ[12:صك1000كا ا  ك  ل ]ذذاس  الا
س  الدداذادد ذ  اوذاسالدد ا وذالدد ذ اددعذاسيل  دد وكذ أدد ذتدد ذ اددعذيل  دد وذهددلدذاا تادد ءذا ا ادداذادد ذاأل

ذ:خالاذا ذللت

 : البيانات المكتبية -4-1

استدددتذت تيددد ذاسخل لددداذاس ظ لددداذاستدددتذي لدددوذاللهددد ذ(ذاأل سلددداذ اسل   لددداذ)ذ تالددداذاسيل  ددد وذاألل لدددلاذ
ذ:اس  الاكذ لس ذا ذخالاذا للت

 اسيتبذاس لالاا -

 اس  ال وذاسل يااذاسات لااذيا ض  ذاس  الاا -

استتذت   سوذا ض  ذاس  الاكذ اسا ا  وذفتذاسا الوذاسي   ذ اس  ال وذاس لالاذاسا يااذ -
ذ.اس لالاذاسا ياا

 : الميدانيةالبيانات  -4-2

فيلدددد ذ ت دددد ذااللددددتا  وذادددد ذذالدددتخ  ذاسي  دددد ذفددددتذ ا ددددهذسليل  دددد وذاسال ا لدددداذف اوذااللددددتا  وك
اد ذوضد فاذوسد ذاد ذتتالدزذيدهذاد ذتايدل ذاساي د  ذكذاس ل ئاذاسالتخ ااذس ادعذاسيل  د وذ فألهد ذتيل دا

اف  يداذي  لداذت اداكذ يا ضدد الاذالد ذفلدئلته كذ لايدد ذاد ذخالسهد ذ يداذفلددئلاذاسي د ذ فه افدهذاددعذ
 تد ئجذاس  الدداكذ لدده ساذو خدد اذاسيل  د وذفددتذاس  لددبذانسددتذسل  د اذالدد ذاس تدد ئجذاساال يدداذست للدداذ

ذ. ت لل ذاس ت ئج

ذ

ذ
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 :وأساليب المعالجة اإلحصائية للبيانات الدراسة أداة -5

 :ء أداة الدراسةبنا -5-1

 ظ اذسايل اذاس  الاكذ اسا هجذاساتيعكذ افاي  ل وذاسات  اكذ ااتا  اذال ذا ض  ذاس  الاكذ
 فهدد افه كذ تلدد ؤالته كذ اسيل  دد وذاسا  دد بذاس  دد اذاللهدد كذأدد  ذاسي  دد ذيت ددال ذااللددتا  وذ ي  ئهدد ذ

ضد ذلسد ذاس اد لجذاسدليذلكذ هتذيا اوذس اعذاسيل   وكذولذت  ذااللتا  وذف اوذا  لياذس اعذاسا ل ا و
لاؤلل وذا داذاس  الداكذيهد هذاس  د اذالد ذيل  د وذا ا ااذا ذاأللئلاذاستتذت  هذسألف ا كذف ذس

ذ.[210:صكذ2111ذك ا اذ آخ   ]ذذا ذاسا ض  ذاسا ا ذ  الته

 ي دد ذأدد اءوذاختلددهذاأل يلدد وذادد ذاسيتددبكذ اس  الدد وذاس لالدداكذ اس لدد ئاذاس  ا لدداكذ اسي دد  ذ
اس  الاذاس  سلاكذ ا ذل ذاالادال ذالد ذاد  ذاد ذااللدتا  اوذفدتذهدلاذاسا د اكذ االلدت   وذفتذا  اذ

ذ:ا ذآ اءذاسخي اءذ اساتخ  ل كذا ت وذااللتا  وذال ذاس     ذاست سلا

ــــة - ــــة تعريفي ت ضدددد ذسلاي دددد  ذاسغدددد ضذادددد ذاس  الدددداكذ تاائ ددددهذالدددد ذلدددد لاذاسا ل ادددد وذذ:مقدم
ذ. التخ ااه ذأل  اضذاسي  ذاس لاتذفاا

تضا ذاسيل   وذاساخ دلاذسلاي د لل كذ ادالوذاس د سكذ اس اد كذ اساؤهداذاس لادتكذ:ذالقسم األول -
ذ. ا  ذل  اوذاألأ الاكذوض فاذوس ذاسا يزذاس ظل ت

اسا د  هذاس ا الداذياتغلد ذ:ذخد صذي أللدئلاذاسات لاداذياتغلد اوذاس  الداذاستدتذهدت:ذالقسم الثاني -
اسي  ددد ذساتغلددد ذاسا ددد  هذاس ا الددداذاتغلددد اوذف الددداذذالدددتااكذ افيددد ا ذياتغلددد ذتددد يعكذ لددد ذ ضدددع

ايد  وذ اددوذذ22سغد ضذأل لدهكذ فياد ذالد ذاتغلد ذافيد ا اذ ا تدد نذهدلاذاسالد ذاد ذااللدتا  وذالد ذ
ذ:ا    ذاس  الاذ فقذاست ست

 المعارف الجماعية: المحور األول

ذ:تي  ذهلاذاسا   ذا ذلاللاذفي   ذهت

ايد  اوذت ضد ذ   داذا افاداذ(ذ01)لدت نذاس د  يكذ ادااذااد ذت سلد ذاسا  فداذالد ذاساذ:البعد األول
ذ.اساي  لل ذال ذت سل ذاسا  فاذال ذاسالت نذاس   يذفتذاساؤلل وذا اذاس  الا
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ايد  وذت ضد ذ   داذا افاداذاساي د لل ذ(ذ02)استاد   ذفدتذاسا  فداكذ ادااذلاللداذااد ذذ:الثاني البعد
ذ.فتذاساؤلل وذا اذاس  الاذال ذاستا   ذفتذاسا  فا

ايدددد  وذت ضدددد ذ   دددداذا افادددداذ(ذ03)و ادددد ءذاسا دددد  هذاس ا الدددداكذ اددددااذال دددد ذاادددد ذذ:الثالــــث البعــــد
ذ.اساي  لل ذال ذو ا ءذاسا   هذاس ا الاذفتذاساؤلل وذا اذاس  الا

 اإلبداع: الثانيالمحور 

ايدد  وذت ضدد ذ   دداذا افادداذاساي دد لل ذالدد ذ(ذ31)ا تدد نذهددلاذاسا دد  ذالدد ذف يددعذ اادد ل ذ
ذ.تذاساؤلل وذا اذاس  الا    ذافي ا ذف

 أدد ذتي دد ذاسي  دد ذفددتذوادد ا ذااللددتا  وذاساددياذاساغلددقذاسددليذل دد  ذاف  يدد وذاسا تالدداذسيدداذ
لؤااذ فقذاال سذسلي وذاسخا لتذسال سذاس ي  اوذس العذاسا    كذ ت  ل ذ   اذاسا افااذال ذهلدذ

ذ:اس ي  اوكذ فخلذهلاذاساال سذاساياذاست ست

 التعبير الدرجة

 وافق بشدةبير م 1

 بير موافق 2

 محايد 3

 موافق 4

 موافق بشدة 5
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 :أداة الدراسة صدق -5-2

 (: صدق المحكمين ) الصدق الظاهري  -5-2-1

اس دد قذهدد ذف ذلاددلسذاالختيدد  ذادد ذفادد ذسال لددهاذ اس دد قذاسظدد ه يذلاددلسذادد نذ دد قذف اوذ
تذسدأل اوذ لسدد ذسلتايد ذ اس لدد قذاس  الداذظ ه لد ذادد ذأيداذا ددااه كذي لد ذلادد  ذيا ا  داذاسادياذاأل سدد

ذ.[251:كذص1001ذكاس    يكذفي ذ ل ]ذيض   وذاس ا اوذ    اذ ض  ه ذ يل لاذاف  ياذا ه ذ
 أددددد ذأددددد  ذاسي  ددددد ذي ددددد ضذااللدددددتا  وذفدددددتذ ددددد  ته ذاأل سلددددداذالددددد ذاددددد  ذاددددد ذاسا يادددددل ذ

ادل ذفلدا ءذاسا يذ(13)اساتخ  ل ذا ذ  ا اذيلي وكذوض فاذوس ذاساا هاذ ل ض ذاسال دقذ أد ذ
 .  تيته ذاس لالاذ اس هاذاستتذلتي   ه 

 أ ذفي نذاسا يا  ذف ائه ذ أد ا اذاأت ا د ته ذ اال ظد ته ذ د اذت د لاذي دضذاس يد  اوكذف ذ
 ددلفه كذف ذوضدد فاذايدد  اوذ  لدد وكذ ف هدد ذيا هدد ذا  لددياذ ت لدد ذاأل اوذ تا  هدد اذ الددت   اذسادد ذفيدد ادذ

  اءذاست دددد لالوذاستددددتذات ددددقذاللهدددد ذا ظدددد ذاسا يادددد  ذادددد ذت  لهدددد وذ اال ظدددد وكذأدددد  ذاسي  دددد ذيددددل
ضد فاذايد  اوذ  لد وكذ اسا يال كذ ل ذتد ذواد  وذ دل  اذي دضذاس يد  اوكذ  دلهذاسدي ضذا هد كذ ا 

ذ.االلتا  وذفتذايله ذاس ه ئتذ(10) ل ض ذاسال قذ أ ذ

ذ:الصدق البنائي ألداة الدراسة -5-2-2

لددد سذالددد ذتاددد ل ذظددد ه وذلدددل يلاذاددد نذأددد  وذاأل اوذاساذ س ددد قذاسي ددد ئتذأل اوذاس  الدددالا ددد ذي
أ  ذاسي   ذي ختل  ذال اذالدتاالالاذاد ذف داذاذ أ ذ[251:كذص1001ذكاس    يكذفي ذ ل ]ذا ل اذ

اي   كذ لس ذسلت  هذال ذا نذاست   سذ االتل قذاس اخلتذأل اوذاس  الاكذذ21ال اذاسي  ذياا ا ذ
لاذس ي  اوذاسا   ذاسليذت تاتذوسلهذا ذخالاذ ل بذا  االوذاال تي اذيل ذياذاي  وكذ اس   اذاسيل

ذ(.10)تل ذاس ي  وكذيا ذه ذا ض ذفتذاس   اذ أ ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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ذ:ا  االوذاال تي اذيل ذ   اذياذاي  وذ اس   اذاسيللاذسلي  ذاأل ا:ذ(10)اس   اذ أ ذذذ

 توليد المعرفة على المستوى الفردي

 معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة

1 0,547 * 

2 0,665 * 

3  0,637 * 

4 *0,421  

5 *0,615  

6 *0,348  

7 0,385 * 

8 0,374 * 

9 0,517 * 

10  *0,553 

ذ

ذ(1,12) اساذو   ئل ذا  ذالت نذ الساذ:ذذ*ذذذذذذذذذذذذذذذ

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدرذ

ذ

تدد تياذي س   دداذذاسي دد ذاأل اايدد  اوذلتضدد ذادد ذاس دد  اذاسلدد يقذف ذا دد االوذاال تيدد اذسيدداذ
ت سلددد ذاسا  فددداذالددد ذ)ذكذ هدددلاذلؤيددد ذف ذاسي ددد ذاأل اذ(1,12)اسيللددداذسلي ددد ذاأل اذا ددد ذالدددت نذ السددداذ

ذ.لتاتعذي   اذ ل وذا ذاس  ق(ذاسالت نذاس   يذ

ذ

ذ

ذ
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ذ:ا  االوذاال تي اذيل ذ   اذياذاي  وذ اس   اذاسيللاذسلي  ذاسل  ت:ذ(13)ذاس   اذ أ ذذ

 التشارك في المعرفة

 معامل االرتباط بالمحور  العبارةرقم 

11  0,762 * 

12 0,534 * 

13  0,750 * 

14 0,768 * 

15 0,731 * 

16 0,726 * 

17 0,731 * 

18 0,697 * 

19 0,860 * 

20 0,712 * 

21 0,794 * 

22 0,311 * 

23 0,250 * 

ذ

ذ(1,12) اساذو   ئل ذا  ذالت نذ الساذ:ذ*ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدرذ
ذ

تدد تياذي س   دداذذاسي دد ذاسلدد  تايدد  اوذلتضدد ذادد ذاس دد  اذاسلدد يقذف ذا دد االوذاال تيدد اذسيدداذ
(ذاستاد   ذفدتذاسا  فدداذ)ذكذ هددلاذلؤيد ذف ذاسي د ذاسلدد  تذ(1,12)اسيللداذسلي د ذاسلد  تذا دد ذالدت نذ السداذ

ذ.لتاتعذي   اذ ل وذا ذاس  ق

ذ
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ذ:ا  االوذاال تي اذيل ذ   اذياذاي  وذ اس   اذاسيللاذسلي  ذاسل س :ذ(12)ذ أ اس   اذذذ

 إنشاء المعارف الجماعية

 معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة

24 0,736 * 

25 0,689 * 

26 0,678 * 

27 0,505 * 

28 0,655 * 

29 0,698 * 

30 0,633 * 

31 0,602 * 

32 0,570 * 

33 0,504 * 

34 0,485 * 

35 0,244 * 

ذ

ذ(1,12) اساذو   ئل ذا  ذالت نذ الساذ:ذ*ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدرذ

ذ

تدد تياذي س   دداذذاسي دد ذاسل سد ايدد  اوذلتضد ذادد ذاس دد  اذاسلد يقذف ذا دد االوذاال تيدد اذسيداذ
و ادددد ءذاسا دددد  هذ)ذكذ هددددلاذلؤيدددد ذف ذاسي دددد ذاسل سدددد ذ(1,12)اسيللدددداذسلي دددد ذاسل سدددد ذا دددد ذالددددت نذ السدددداذ

ذ.لتاتعذي   اذ ل وذا ذاس  ق(ذاس ا الاذ

ذذذ
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ذ:ا  االوذاال تي اذيل ذ   اذياذاي  وذ اس   اذاسيللاذسلا   ذاسل  ت:ذ(11)ذاس   اذ أ 

 اإلبــداع

 معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة

1 0,565 * 

2 0,458 * 

3 0,515 * 

4 0,508 * 

5 0,332 * 

6 0,367 * 

7 0,592 * 

8 0,205 * 

9 0,142 * 

10 0,453 * 

11 0,213 * 

12 0,481 * 

13 0,601 * 

14 0,359 * 

15 0,183 * 

16 0,566 * 

17 0,604 * 

18 0,494 * 

19 0,491 * 
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20 0,728 * 

21 0,810 * 

22 0,597 * 

23 0,722 * 

24 0,640 * 

ذ

ذ(1,12) اساذو   ئل ذا  ذالت نذ الساذ:ذ*ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدرذ

اسا   ذاسل  تذتد تياذي س   داذاي  اوذلتض ذا ذاس   اذاسل يقذف ذا  االوذاال تي اذسياذ
لتاتددعذ(ذافيدد ا ذ)ذكذ هددلاذلؤيدد ذف ذاسا دد  ذاسلدد  تذ(1,12)اسيللدداذسلا دد  ذاسلدد  تذا دد ذالددت نذ السدداذ

ذ.ي   اذ ل وذا ذاس  ق

 : ثبات أداة الدراسة -5-2-3

ل تي ذاسلي وذا ذاسخ  ئصذاساهااذاستتذلت  بذت ف ه ذفتذف اوذاسال سكذف أل اوذاسل يتاذهتذذذ
استتذت اتذ  سذاس ت ئجذولاذا ذتي  ذتايلاه ذال ذ  سذاألف ا ذ ت وذ  دسذاسظد  هكذ اسليد وذ دزءذ

ختي  ذاسليذلالسذاد ذلد  ذسال لدهذي أداذ ليد واذ سا  فداذا ذاس  قكذأل ذاالختي  ذاس   قذه ذاال
اد نذليد وذف اوذاسالد سذياددياذاد  ذللدتخ جذادد  وذا  اداذاال تيد اذيدل ذاسدد    وذاستدتذ  داذاللهدد ذ

 اسدليذتيد  ذألاتدهذ"ذا  اداذاسليد و"ذاألف ا ذفتذاد اوذاستايلدقكذ لالدقذالد ذهدلدذاس تل داذيا دال ذ
ذ.[262:كذص1001ذكاس    يكذفي ذ ل ]ذ(ذ0- ذ0+)يل ذ

(ذCronbach-α"ذ)فس ددد ذي   يدد خ" سلتايدد ذادد ذليددد وذف اوذاس  الدداذأددد  ذاسي  دد ذيتايلددقذا لاددداذ
ت تاد ذالد ذاتلد قذف اءذاس د  ذاد ذايد  وذوسد ذ"ذفس د ذي   يد خ"س ل بذا  ااذاسلي وكذ لد ذف ذا لاداذ

ضد فاذوسد ذلسد ذفدل ذوس ذأ وذاال تي اذ استا ل ذيل ذاي  اوذاساالد سكذو"ذفس  ذي   ي خ"فخ نكذ لال ذ
اذ اس   اذ أ ذ[210:كذص1001ذكاس    يكذفي ذ ل ]ذلز  ذيتا ل ذ ل ذسللي وذ"ذفس  ذي   ي خ"ا  ااذ

 .ل ض ذا  االوذفس  ذسياذا   ذا ذا    ذف اوذاس  الاذ(12)

ذ

ذ
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 "فس  ذي   ي خ"يتايلقذا لااذذا  ااذاسلي و(:ذ12) أ ذاس   اذ

 معامل الثبات عدد الحاالت تعدد العبارا األبعاد والمحاور الرقم

ذ0.780ذ21ذ01 توليد المعرفة على المستوى الفردي 0

ذ0.902ذ21ذ02 التشارك في المعرفةذ2

ذ0.831ذ21ذ03 إنشاء المعارف الجماعيةذ3

 0.864ذ21ذ31 اإلبداعذ4

 0.934ذ21ذ22 االتجاه العام

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
ذ

لتض ذف ذا  ااذلي وذف اوذاس  الاذي س لياذسلي د ذاأل اذذ(12)اس   اذ أ ذذي س ظ ذوس ذ ت ئج
 ه ذا  ااذا ت عكذ ف ذا  ااذاسليد وذي س لدياذ(ذ1,221)ه ذ(ذت سل ذاسا  فاذال ذاسالت نذاس   يذ)ذ

 هد ذا  ادداذا ت دعكذ   ددسذاسادتءذي س لددياذ(ذ1,220)هدد ذ(ذو اد ءذاسا دد  هذاس ا الداذ)ذسلي د ذاسل سدد ذ
ذ(.1,221)اسليذا  ااذاسلي وذا  دذه ذ(ذافي ا ذ)ذ  تذسلا   ذاسل

ذذذفتيدددددل ذف ذا  اددددداذاسليددددد وذفلدددددهذا ت دددددعذ ددددد اذذذذذذذ(ذاستاددددد   ذفدددددتذاسا  فددددداذ)ذفاددددد ذاسي ددددد ذاسلددددد  تذ
ذ.كذاا ذلال ذوس ذلي وذاس ت ئجذاستتذلاي ذف ذت ل ذا ه ذف اوذاس  الاذا  ذتايلاه (1,213) ه ذ

 دد  أاذفددتذألدد سذادد ذ ضدد وذسال لددهكذ(ذذااللددتا  وذ)ذ  لددتخلصذاادد ذلدديقذف ذف اوذاس  الددا
يادد ذف هددد ذل يتددداذي   دداذا سلددداكذااددد ذلؤهلهددد ذستيدد  ذف اوذألددد سذا  لدددياذ ف الدداذسهدددلدذاس  الددداكذ لايددد ذ

ذ.تايلاه ذيلاا

 :ليب المعالجة اإلحصائية للبياناتأسا -5-3

 الدزذ ا  خد اذاسيل  د وذست القذفه اهذاس  الاكذ ت للاذاسيل   وذاستتذت ذت ال ه كذأد  ذاسي  د ذيت

وس ذاس  لبذانستذي لتخ ا ذاس زااذاف   ئلاذسل ل  ذاال تا الاذ استدتذل ادزذسهد ذاخت د  اذيد س ازذ
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(SPSS)برنااجم  كذ أدد  ذاسي  دد ذي لددتخ ا ذ(SPSS)   السااتخراا النتااجإل  ائيصااجإلية الم   بااة

، فانن البجياق قاجع ب اد ج منجقشاته بجعتبجر أن الغجية من جمع البيجنجت ه  تي ي هاج  تفسايرهج 

 :جمع الم   مجت بتي ي هج  فقج ل خ  ات ال  مية التجلية

تفريااا الم   مااجت  البيجنااجت  تي ي هااج ماان الصاايغة الن عيااة ملاا  الصاايغة ال ميااة  -

  SPSS مدخجلهج في برنجم  

 تب يب البيجنجت  جد لتهج في جدا ل بسي ة  مر بة  -

 .ةتي يل  تفسير البيجنجت المب بة  المجد ل -

يا ذأ  ذاسي   ذي لتخ ا ذاس  ل ذا ذاألل سلبذاف   ئلاذاسا  لدياذاسا  د  وذفدتذهدلاذاسي  د اجكذ
كذ الددتخ  ذفددتذلسدد ذاادد للسذاس زادداذاللهدد ذاست يلددزاستددتذتدد ذفاادد ءذ دد  وذ اضدد اذادد ذ ادد اذ لسدد ذ

اذاسا يزلدداكذ لدد ذف ددهذا دد ذت  ددصذا ا ادداذادد ذاسيل  دد وذاف  دد ئلاكذ ال ددظذف ذهددلدذاسيل  دد وذتالدد
ذذذذذذوسدددد ذاستا يدددددزذ دددد اذألاددددداذا ل دددداكذ للدددددا ذهددددلاذاسالددددداذ  دددد ذتلددددد ذاسالادددداذي س زاددددداذاسا يزلدددداذسهدددددلدذ

ذ: فلا ذللتذا ا ااذاألل سلبذاسالتخ اااذ[211:كذص2111ذكاس اللتذ]ذاسيل   و
 التخ اه ذاسي   ذفتذ  هذخ  ئصذال اذاس  الاكذ يل  ذا  ذا   اته كذ فا ذ:ذاستي ا او

ذ.    ذ في   ذاس  الاذاستتذتضا ته ذف اوذاس  الاساللت  ي وذت  دذا
 ذاسائ لا ذاس لب ذي  هذ: ذت لق ذفلا  ذل اء ذاستي ا او ذ ليا ذت  ل  ذفت ذاسي    التخ اه 

 .خ  ئصذال اذاس  الاكذف ذو  ي وذا   اوذاس ل اذال ذاي  اوذااللتا  و

 ذاسات لاذاس ل يت ذال ذياذاي : ذاسي   ذس ل بذات لاذاف  يا ذا ذ اسليذالتخ اه  و
 .اي  اوذااللتا  وكذ يلس ذاسات لاذاس ل يتذسياذا   ذا ذا    ذاس  الا

 التخ اهذاسي   ذست  ل ذا نذايت   ذاسا اءاوذا ذا يزذت ا ه ذسياذ:ذاال   اهذاسا ل  ي
 .اي  وذا ذاي  اوذف اوذاس  الاكذ ياذا   ذا ذا    ه 

 ذ ذت يلع ذي ي ذاختي   ذ3ي ) ذاساا يا(: ذس ل  ذاسي    ذا نذالتخ اه ذا  ذسلت اق ذ لس  اك
 .ت   سذف ذاختالهذآ اءذا   اوذا تاعذاس  الاذ  اذفا اوذاسا    ذاساختل ا

 ت للاذاستي ل ذاأل   يذ(ANOVAذ:)ت ذالتخ ااهذسا  فاذ الساذاس   قذفتذالت  ي وذفف ا ذ
 .ا تاعذاس  الاذ   ذا    ذاس  الاذي ختالهذي ضذاسخ  ئصذ اساتغل اوذاأل سلا

                                                 

 رفي يملية التحلي  اإل صرئي(  21.0)اإلصما  SPSS تم استعمرل شدنرمج 
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 اختي  ذ(T- testذ:)التخ اهذاسي   ذس الساذاس   قذفتذالت  ي وذفف ا ذا تاعذاس  الاذ فا ذ
ذذ.ذذذذذذسي ضذاساتغل اوذاساخ لا

 

 بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها عرض وتحليل: المبحث الثاني

ل تددد يذهدددلاذاسا ددد  ذالددد ذاددد ضذاس تددد ئجذاستدددتذت  دددلوذوسلهددد ذاس  الددداذاسخ  ددداذي سا ددد  هذ
افيد ا ذفدتذاؤللد وذأاد  ذافسيت   لد وذيد س زائ كذ لسد ذي د ذالدتاال ذآ اءذاس ا الاذ فل ه ذال ذ

ادد ذخددالاذو دد يته ذالدد ذااللددتا  وكذ(ذي  دد   كذي للددت  كذالدد ل ذ)ذوادد  اوذاؤللدد وذا دداذاس  الدداذ
ذ.ي فض فاذست للاذ ت لل ذهلدذاس ت ئج

 :عينة الدراسةخصائص  -1

 :الجنس -1-1

ذاذسلاي  لل ذ فا ذسل  ساست زل  وذاستي ا ل(:ذ12)   اذ أ ذ

 %النسبة المئوية  التكرارات الجنس

ذ22ذ22 ذكـــر

ذ32ذ02 أنثـــى

ذ011ذ22 المجموع

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
ذ

فددتذ(ذ%22)ف ذا ظدد ذاألفدد ا ذاساي دد لل ذيدد   اذليدد  اذي لددياذ(ذ12)لتضدد ذادد ذاس دد  اذ أدد ذ
  لدد اذ يددلس ذلغلددبذالدد ذففدد ا ذاس ل دداذاسادد يعذاسددلي  يكذ ظدد اذادد ذففدد ا ذاس ل دداذيدد   اذو(ذ%32)اا يدداذ

ذ.سايل اذاااذاساؤلل وذافسيت   لاذاستتذت ضاذا   ذاسلي  ذسل ااذفتذالاذهيلاذ ا ا
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 :العمر -1-2

ذاست زل  وذاستي ا لاذسلاي  لل ذ فا ذسل ا (:ذ12)   اذ أ ذ

 %النسبة المئوية  التكرارات العمر

 43,4 33 سنة 21أقل من 

 39,5 30 سنة 11إلى أقل من  21من 

 6,6 5 سنة 21إلى أقل من  11من 

 10,5 8 سنة فما فوق 21

 100,0 76 المجموع

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

فادددالدذوسددد ذت زلدددعذففددد ا ذال ددداذاس  الددداذ لدددبذف يدددعذفئددد وذ(ذ12)تادددل ذيل  ددد وذاس ددد  اذ أددد ذ
ذذذذذذذذذ[لددددد اذ21اددددد ذفأددددداذ] لدددددياذي  دددددوذفدددددتذاس ئددددداذاس ا لددددداذاأل سددددد ذذاا لددددداكذ ت ضددددد ذاس تددددد ئجذف ذفييددددد 

ذذذذذذذذذ[لددددد اذ11وسددددد ذفأددددداذاددددد ذذ21اددددد ذ]اددددد ذففددددد ا ذال ددددداذاس  الددددداكذلددددد ذاس ئددددداذاسل  لددددداذ(ذ%12,1)ي لدددددياذ
وسدد ذذ11ادد ذ]كذف س ئدداذاألخلد وذ(%01,2)ي لدياذذ[لد اذفادد ذفدد قذ21]كذلدد ذاس ئداذاس اي دداذ(%22,2)ي لدياذ

ذ.ا ذفف ا ذال اذاس  الا(ذ%2,2)ذاي ليذ[ل اذ21فأاذا ذ
 تال ذهلدذاأل أ  ذف ذا ظ ذافا  اوذاس  الاذياؤلل وذاساا  ذافسيت   تذه ذا ذاس ئد وذذ

لدد اكذ هددلاذل دد  ذوسدد ذاهتادد  ذاؤللدد وذأادد  ذافسيت   لدد وذذ11اساددي يلاكذ اسددلل ذتادداذفاادد  ه ذادد ذ
ذ.الل  ذوس ذ بذاساخ ا وذ افي ا ي ئاذاساي بكذي  ذاساي بذلي ل  ذ  ا ذا ذت  ل ذا   فه ذ ل

 :المؤهل العلمي -1-3

ف ذاساؤهدداذاس لادتذاسادد ئعذيددل ذففدد ا ذال دداذاس  الدداذهدد ذ(ذ12)لتضد ذادد ذخددالاذاس دد  اذ أدد ذذ
يدددل ذسللددد  سذذ%23,1)ذاساؤهددداذاس ددد ا تكذ لددد ذيددد  ذففددد ا ذاس ل ددداذاسدددلل ذل الددد  ذاؤهددداذ ددد ا تذ

ذ(. اه  سذ   ال وذالل ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ زل  وذاستي ا لاذسلاي  لل ذ فا ذسلاؤهاذاس لاتاست(:ذ12)   اذ أ ذ

 %النسبة المئوية  التكرارات المؤهل العلمي

 5,3 4 المستوى الثانوي فأقل

 1,3 1 دبلوم تكوين مهني

 21,1 16 تقني سامي

 26,3 20 ليسانس

 32,9 25 مهندس

 13,2 10 دراسات عليا

 100,0 76 المجموع

ذ
فاالدذف ذاألف ا ذاسلل ذل ال  ذاه  وذاه  سذذذذذذ لديته ذ(ذ12) تال ذيل   وذاس   اذ أ ذ

كذ لسدد ذ ا ددعذوسدد ذايل دداذاادداذاؤللدد وذأادد  ذافسيت   لدد وذ اسددليذلغلددبذاللددهذاس   ددبذ(23,3%)
كذلدد ذ دد التذادده  اوذاس  الدد وذاس للدد ذ(%32,2)ذاستا ددتكذللددله ذاألفدد ا ذاسددلل ذل الدد  ذادده  وذسللدد  س

أدداذادد ذاساؤهدداذاس دد ا تكذ هدد ذاؤهدداذتا ددتذلدد اتكذ اسددليذيلغددوذكذي دد ه ذلدداتتذاساؤهدداذاأل(02,3%)
كذل ذاؤهاذ يل  ذ(%2,2)ي لياذ اذي  دذاؤهاذاسالت نذاسل   يذكذ ذ(%30,0) ليتهذس نذفف ا ذاس ل اذ

اذيدداذهددلاذاؤادد ذالدد ذف ذاؤللدد وذ(%0,2)استيدد ل ذاساه ددتذ اسددليذيلغددوذ لدديتهذسدد نذففدد ا ذاس ل دداذ
ا  ذاسيادد لاذلاوذاسالددت ل وذاس لالدداذاس  سلدداكذاادد ذلدد  يسذول  يدد ذأادد  ذافسيت   لدد وذللددتاابذاسيدد ذ

ذ.ذال ذاسا  فاذاسا    وذيهلدذاساؤلل وكذ يلاذزل  وذوي ااه 
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 :عدد سنوات األقدمية في المؤسسة -1-4

ذاست زل  وذاستي ا لاذسلاي  لل ذ فا ذس   ذل  اوذاألأ الا(:ذ12)اس   اذ أ ذ

 %النسبة المئوية  راتالتكرا عدد سنوات األقدمية

 61,8 47 سنوات 12أقل من 

 30,3 23 سنوات 01إلى أقل من  12من 

 3,9 3 سنة 02إلى أقل من  01من 

 3,9 3 سنة فاكثر 02

 100,0 76 المجموع

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

ذ ذ أ  ذيل   وذاس   ا ذ12)تال  ذ ( ذاس  الا ذال ا ذفف ا  ذوس ذت زلع ذل  اوذفاالد لبذا  
فأاذ]األأ الاذفتذاساؤلل وذا اذاس  الاكذ ت ض ذاس ت ئجذف ذفيي ذ لياذي  وذفتذاس ئاذاأل س ذ

ذ ذذ[ل  اوذ12ا  ذ(%20,2)ي ليا ذاسل  لا ذاس ئا ذتلته  ذل  ذ]ك ذذ12ا  ذا  ذفأا ذذذذذذذذ[ل  اوذ01وس 
ذ ذ(%21,2)ي ليا ذاسل سلا ذاس ئا ذا  ذيا ذ ليا ذيلغو ذيل ا  ذ]ك ذذ01ا  ذا  ذفأا  اس ئاذذذذ[ل اذ02وس 
اذياذهلدذاأل أ  ذتيل ذت اي ذاسخي وذاسا  فلاذفتذاساؤلل وذ(%2,2) لياذذ[ل اذفايل ذ02]اس اي اذ

ذا ذ ذاسخي و ذهلد ذتا  ه ذسا  ذاس  الاك ذلؤل ذال ذ  قذاف  ي وذال ذالتا  و ذاا  ا اذاس  الاك
ذ.أ  اوذ اه  اوذت  يسذفتذله ساذفه ذاساتغل اوذاسا ا ذاسي  ذا ه 

 :المركز الوظيفي -1-5

ذاست زل  وذاستي ا لاذسلاي  لل ذ فا ذسلا يزذاس ظل ت(:ذ01)اس   اذ أ ذ

 %النسبة المئوية  التكرارات المركز الوظيفي

 7,9 6 مدير

 9,2 7 رئيس قسم

 28,9 22 رئيس مصلحة

 53,9 41 إطار ميداني

 100,0 76 المجموع

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
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ذذذال دددددددددظذاددددددددد ذاس ددددددددد  اذفادددددددددالدذف ذاألفددددددددد ا ذاسدددددددددلل ذلادددددددددغل  ذا  دددددددددبذواددددددددد  ذالددددددددد ا تذذذذذذذذذذل
كذي  ه ذلداتتذ(%2,3)كذل ذ ؤل ءذاألأل  ذ(%32,2)كذللله ذ ؤل ءذاسا  س ذي لياذ(%22,2) ليته ذ

اذ هلاذا ذل اتذا  األاذفيل ذسإل  ي وكذأل هذ  سي ذاد ذليد  ذسهدؤالءذ ؤلداذ(%2,2)اسا ل ل ذي لياذ
ذ.ذذ فه ذفيي ذسل  ا بذاسات لااذيهلدذاس  الافااقذ

 :الدراسة اتجاهات أفراد العينة نحو متغيراتتحليل تفسير و  -2

كذ أد ذ(ذااللدتا  و)ذاذا ذتلد ؤالوذا د   ذف اوذاس  الداذللا  ذاسي   ذفتذهلاذاس زءذي ف  ي
 اهذاسا لد  يذسلت د هذأ  ذاسي   ذي لتخ ا ذاستي ا اوكذ اس لدبذاسائ لداكذ اسات لداذاس لد يتكذ اال  د

ذا دد  ل ذ فددقالد ذآ اءذففدد ا ذال دداذاس  الدداكذ سا  فدداذ   دداذاد افاته ذالدد ذا ا ادداذايدد  اوذ دد ءوذ
 دددد اذفلدددد ذاسا دددد  هذاس ا الدددداذالدددد ذ ادددد اذافيدددد ا ذفددددتذاؤللدددد وذأادددد  ذاالسيت   لدددد وذذفل لددددلل 

ذذذذذذذذلددددددعكذ لددددددتخ ا ذيدددددد يذت يفادددددد ذساالدددددد سذسليدددددد وذاسخا لددددددتكذ أدددددد ذأدددددد  ذاسي  دددددد ذيلسدددددد ذ ذيدددددد س زائ كذ ذ
ذ.سلت اقذا ذ    ذاختالف وذلاوذ الساذو   ئلاذفتذو  ي وذفف ا ذال اذاس  الا(ذT- test) اختي  ذ

ذ: أ ذي  ذت  لهذاسات لا وذاس ل يلاذيا ذللت
ذا ل  ذت  لهذاسات لا وذاس ل يلا(:ذ00)اس   اذ أ ذ

 الدرجة المتوسط الحسابي
 قليلة جدا 1 - 1,80

 قليلة  1,81 – 2,60

 متوسطة 2,61 - 3,40

 عالية 3,41 – 4,20

 عالية جدا 4,21 –5
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 :تحليل اتجاهات األفراد نحو محور المعارف الجماعية -2-1
 :تحليل عبارات البعد األول المتعلق بتوليد المعرفة على المستوى الفردي -2-1-1

ذ:يا ذللت نذت سل ذاسا  فاذال ذاسالتذللخصذاسي   ذاس ت ئجذاسخ  اذذي ي  اوذي  
 توليد المعرفة على المستوى الفردي: األ ااف  ياذال ذفلئلاذاسي  ذ(:ذ03)اس   اذ أ ذ

بارة
 الع

رقم
 العبارة 

 درجة الموافقة

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 
 2كا

وية
معن
ة ال
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ى ال

ستو
م

 

يب
ترت
ال

 

فقة
موا
ة ال

درج
 

شدة
ق ب

واف
م

 
ق 
واف
م

ايد 
مح

 
فق
موا
ير 
ب

فق 
موا
ير 
ب

 
شدة

ب
 

1 

ذزل  وذ ذوس  ذاساؤللا تل  
ذس نذ ذتت ف  ذاستت اسخي او

ذاا سه 
 قليلة 8 0.00 80.71 0.86 2.09 1 6 8 45 16

2 

ذا   فه ذ ذاس ا ا ليتلب
ذي الاتا  ذال ذف  له 

 قليلة 6 0.00 30.44 1.22 2.58 5 18 7 32 14

3 

ذفتذ ذا اا ذيا للتالع
ذاسا يلاذ ذاساه   ذفه  اساؤللا

ذ ا وذزاالئهوسلهذي   ذال
 جدا عالية 1 0.00 60.94 0.98 3.49 6 46 3 21 0

0 
لاتل ذياذا ااذفتذاساؤللاذ

ذخي اتهذاسخ  ا
 قليلة 9 0.00 93.15 0.76 2.09 0 8 2 55 11

0 

ذوس ذ ذاس   ا ذاس ا ا للتالع
ذاساؤللاذ ذيل   و أ اا 

ذيله سا
 متوسطة 2 0.00 33.07 1.08 3.38 10 32 13 19 2

0 
ذ ذاس ا ا ذاساؤللاذليتلب فت

ذاسا  فاذا ذا لقذاساال ظا
 قليلة 7 0.00 83.34 0.86 2.39 1 10 13 46 6

0 

ذاس   اذ ذاس ا ا للتالع
ذاسا ل ا وذ ذ الع ال 

ذاسخ  اذي ساؤللاذيله سا
 متوسطة 3 0.00 30.05 1.15 3.21 8 31 11 21 5

2 
ذاساؤللاذ ذفت ذاس ا ا ليتلب

ذاسا  فاذا ذا لقذاستالل 
 متوسطة 5 0.00 33.86 1.06 2.78 1 25 14 28 8

2 
ذاساؤللاذ ذفت ذاس ا ا ليتلب
ذاسا  فاذا ذا لقذاساا  ل و

11 60 2 2 1 1.97 0.63 
169.3

9 
 قليلة 10 0.00



 الدراسة التطبيقية                                                                                                  الرابعالفصل 

 215 

01 
ذاساؤللاذ ذفت ذاسا  فا تت ا  

ذفتذفله  ذاس ا ا
 متوسطة 4 0.00 46.63 0.89 2.79 2 16 24 32 2

  0.00 44.78 0.41 2.67 ذالبعد األول

 (SPSS)عتمادا على مخرجات برنامج ا: المصدر

فاالدذف هذ ي لتخ ا ذاختي  ذي يذت يلعذتيل ذف ذه د  ذاختالفد ذ(ذ03)لتض ذا ذاس   اذ أ ذ
ف ذذ%ذ2) السدداذذ يدد  اوذادد ذاس دد  اكذ لسدد ذيالددت ن اضدد  ذفددتذ   دداذا افادداذففدد ا ذاسا تاددعذسيدداذاس

 افادداذالدد ذاس يدد  اوذاسات لادداذيهددلاذاذيادد ذلتضدد ذادد ذاس  الدداذاسال ا لدداذف ذات لدداذاف  يدد وذاسا(اأددا
اذوضد فاذ(1,10) يد    اهذا لد  يذسلي د ذييداذ(ذ2ذ-0)فتذا  اذلتد ا  ذيدل ذ(ذ3,22)اسي  ذأ ذيلغوذ

فدتذخادسذذقليلـةوس ذلس ذلال ظذف ذ   اذاسا افااذال ذاي  اوذهلاذاسي  ذفتذو  يد وذاس ل داذي  دوذ
عاليـة اي  اوكذ اي  وذ ا د وذلاوذا افاداذذ(1)فتذف يعذذمتوسطةاي  اوكذ ي  وذ   اذاسا افااذذ(2)

ذ.ذجدا
للدتالعذيداذا اداذفدتذاساؤللداذفهد ذ:ذيدلس ذف ذاس يد  وذاسات لاداذيدد(ذ03) أد ذذ ليل ذاس   ا

كذفتدددوذفدددتذاسا تيددداذاأل سددد ذاددد ذ لددد ذا افاددداذاساي ددد لل ذاساهددد  ذاسا يلددداذوسلدددهذيددد   ذالددد ا وذزاالئددده
للدتالعذاس اد اذ:ذكذتلته ذفتذاست تلبذاسل  تذاس ي  و ي   اذا افااذا سلاذ  اذ(3.49)يات لاذ ل يتذ

 ي   داذا افاداذات لدااكذلد ذ(ذ3.38)كذيات لداذ لد يتذاس   اذوس ذأ اا ذيل   وذاساؤللاذيله سا
للتالعذاس ا اذاس   اذال ذ العذاسا ل ا وذاسخ  اذي ساؤللاذ:ذللله ذفتذاست تلبذاسل س ذاس ي  و

تت ا د ذاسا  فداذفدتذ:ذاذا افاداذات لدااكذ لللهد ذ اي د ذاس يد  و ي   د(ذ3.21)كذيات لاذ ل يتذيله سا
:ذ ي   دداذا افادداذات لددااكذلدد ذخ الدد ذاس يدد  و(ذ3,22)كذيات لدداذ لدد يتذاساؤللدداذفددتذفلهدد  ذاس ادد ا

 ي   دداذا افادداذ(ذ3,22)كذيات لدداذ لدد يتذليتلددبذاس ادد اذفددتذاساؤللدداذاسا  فدداذادد ذا لددقذاستاللدد 
كذفتذاست تلبذاسلد  سكذلبذاس ا اذا   فه ذي الاتا  ذال ذف  له ليت:ذات لااكذي  ه ذتاتتذاس ي  و

ليتلبذاس اد اذفدتذ:ذ ي   اذا افااذألللاكذ للله ذفتذاست تلبذل ي  ذاس ي  و(ذ3,22) يات لاذ ل يتذ
 ي   داذا افاداذألللداكذ لللهد ذل ا د ذ(ذ3,22)كذيات لداذ لد يتذاساؤللاذاسا  فاذا ذا لقذاساال ظا

(ذ3,12)كذيات لددداذ لددد يتذللددداذوسددد ذزلددد  وذاسخيددد اوذاستدددتذتتددد ف ذسددد نذاا سهددد تلددد  ذاساؤذ:ذاس يددد  و
كذيات لدداذلاتلدد ذيدداذا ادداذفددتذاساؤللدداذخي اتددهذاسخ  ددا:ذ ي   دداذا افادداذألللدداكذلدد ذت لدد  ذاس يدد  و

ليتلبذاس ا اذفتذاساؤللاذاسا  فاذا ذا لقذذ: ي   اذا افااذألللاكذ فخل اذاس ي  و(ذ3,12) ل يتذ
ذ. ي   اذا افااذألللاذيلس (ذ0,22)تذتاتتذفتذاسا تياذاس  ا وذيات لاذ ل يتذكذ استاساا  ل و
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ا ذخالاذا ذتا  ذا ذاي  اوذاسي  ذاأل اكذلظه ذف ذاساؤلل وذا اذاس  الاذتهت ذ ي   اذذ
ألللدداذيت سلدد ذاسا  فدداذالدد ذاسالددت نذاس دد يكذ لسدد ذادد ذخددالاذاس يدد  اوذاسخاددسكذ استددتذسهدد ذات لدداذ

ليتلدبذاس اد اذفدتذاذليتلدبذاس اد اذا د  فه ذي الاتاد  ذالد ذف  لده :ذاكذ هدت ل يتذل ذ   اذألللد
اذتل  ذاساؤللاذوس ذزل  وذاسخي اوذاستتذتت ف ذس نذاا سه اذاساؤللاذاسا  فاذا ذا لقذاساال ظا

ليتلددبذاس ادد اذفددتذاساؤللدداذاسا  فدداذادد ذا لددقذاذلاتلدد ذيدداذا ادداذفددتذاساؤللدداذخي اتددهذاسخ  ددا
ذ.اساا  ل و

:ذ ذاي  اوذلاوذ   اذات لااذي س لياذست سل ذاسا  فاذالد ذاسالدت نذاس د  يذ هدتيل ا ذه  ذ
للتالعذاس اد اذاس  د اذالد ذ الدعذاذللتالعذاس ا اذاس   اذوس ذأ اا ذيل   وذاساؤللاذيله سا

ليتلددبذاذتت ا دد ذاسا  فدداذفددتذاساؤللدداذفددتذفلهدد  ذاس ادد ااذاسا ل ادد وذاسخ  دداذي ساؤللدداذيلدده سا
ذ.اسا  فاذا ذا لقذاستالل ذاس ا اذفتذاساؤللا

للدتالعذيداذا اداذفدتذاساؤللداذ:ذفا ذاس ي  وذاس  لد وذلاوذاس   داذاس  سلداذ د اذفي  دوذايد  و
ذ.فه ذاساه  ذاسا يلاذوسلهذي   ذال ا وذزاالئه

 ي س تل ددداذلايددد ذاساددد اذف ذاساؤللددد وذا ددداذاس  الددداذتددد ستذ ددد  ذاددد ذاألهالددداذس اللددداذت سلددد ذ
 .اسا  فاذال ذاسالت نذاس   ي

 :التشارك في المعرفةالمتعلق  الثانيتحليل عبارات البعد  -2-1-2
ذ:فتذاس   اذاست ستاستا   ذفتذاسا  فاذذللخصذاسي   ذاس ت ئجذاسخ  اذذي ي  اوذي  

 التشارك في المعرفة: اف  ياذال ذفلئلاذاسي  ذاسل  ت(:ذ02)اس   اذ أ ذ
بارة
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 العبارة 

 درجة الموافقة
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11 
ذتل  ه ذ ذاس ا ا اس الأ وذيل 

ذاسلااذاساتي  ساذذ
 متوسطة 1 0.01 12.55 1.17 2.96 9 15 24 20 8

12 

ذاس  ياذ ذس له  ذاساؤللا اا ا
ذفلا ذيل ه ذسالت  ا

 قليلة 9 0.00 45.18 0.99 2.46 2 12 15 37 10

13 
ذال ذ ذاس ا ا ذ  سيلا ل  ص

ذف اءذاه اه ذي   وذ ا الا
 متوسطة 4 0.00 25.18 1.12 2.82 3 24 14 26 9
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14 
ذلت      ذ ذاساؤللا اا ا
ذف   زذاس ااذياياذ ا ات

 متوسطة 7 0.00 42.28 1.05 2.67 4 15 15 36 6

15 
ذاس ذفلا ذلتي  ا ذاساه  او  ا ا

ذيل ه ذ  ه ذس  ه
 متوسطة 3 0.00 52.02 1.04 2.84 7 14 16 38 1

16 

ذاست يلزذ ذلت  ذاال تا ا و فت
ذيل ذ ذاسا   ه ذتي  ا ال 

ذاس ا ا
 متوسطة 2 0.00 26.10 1.17 2.92 9 17 14 31 5

17 

ذاسا ل ا وذ ذاس ا ا لتي  ا
ذ ل ئاذ ذا لق ذا   األفي  

  اءذتي  اذاستا  ل كذو)ذا ل وذ
ذي لتخ ا ذ ذف  اس   اوك

ذاف ت ا وذ

 قليلة 12 0.00 55.44 1.00 2.28 3 7 12 40 14

18 
ذاسخي اوذ ذتي  ا ذاس ا ا ل ضا

ذفلا ذيل ه 
 متوسطة 6 0.00 33.86 1.04 2.71 5 12 21 32 6

19 
ذاساؤللاذ ذفت اس ا ا
ذلتا لا  ذاسا   هذفلا ذيل ه 

 متوسطة 5 0.00 35.97 1.01 2.74 4 14 21 32 5

20 
ذال ذ ذاس ا ا ذاساؤللا تل ا 

ذتا ل ذا   فه ذاساخ لا
 قليلة 10 0.00 41.76 1.06 2.46 2 15 11 36 12

21 
ذال ذ ذاس ا ا ذاساؤللا ت  ز

ذ ااذاسا   هذفلا ذيل ه 
 قليلة 8 0.00 32.02 1.11 2.50 6 7 18 33 12

22 
ذا ذ ذاس ا ات ذاس اا ل تي 
فه ذاسا قذستي  اذاسا  فاذفتذ

ذاساؤللا
 قليلة 11 0.00 62.28 1.04 2.36 3 11 8 42 12

23 
ذا ل ا وذ ذس له  اس ا ا

ذات ايااذ تل اذت   يه 
 قليلة 13 0.00 40.94 0.78 2.20 0 5 17 42 12

  38.21 0.76 2.60 ذالبعد الثاني 

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
 

 يذت يلعذلتيدل ذف ذه د  ذاختالفد ذفاالدذف هذي لتخ ا ذاختي  ذي(ذ02)لتض ذا ذاس   اذ أ ذ
ف ذذ%ذ2) اض  ذفتذ   اذا افااذفف ا ذاسا تاعذسياذاس ي  اوذا ذاس   اكذ لس ذيالت نذذذذذ الساذ

(ذ3,21)اذيا ذلتض ذف ذات لاذاف  يد وذاسا افاداذالد ذاس يد  اوذاسات لاداذيهدلاذاسي د ذأد ذيلغدوذ(اأا
اذيددلس ذ  دد ذف ذ   دداذاسا افادداذ(1,22) ذييدداذ يدد    اهذا لدد  يذسلي دد(ذ2ذ-0)فددتذا دد اذلتدد ا  ذيددل ذ
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ايدد  اوكذ ي  ددوذ   ددداذذ(2)فددتذلددديعذذمتوســطةالدد ذايدد  اوذهددلاذاسي ددد ذفددتذو  يدد وذاس ل دداذي  دددوذ
ذ.اي  اوذ(2)فتذلوذذقليلةاسا افااذ

كذفتدوذفدتذاس الأد وذيدل ذاس اد اذتلد  ه ذاسلاداذاساتي  سدا:ذ ليل ذاس   اذف ذاس ي  وذاسات لااذيد
 ي   داذا افاداذات لدااكذ تلتهد ذذ(3,22)ا ذ ل ذا افااذاساي  لل ذيات لاذ ل يتذاسا تياذاأل س ذ

كذيات لداذفدتذاال تا اد وذلدت ذاست يلدزذالد ذتيد  اذاسا د  هذيدل ذاس اد ا:ذفتذاست تلبذاسل  تذاس يد  و
لتيددد  اذاس اددد اذ:ذ ي   ددداذا افاددداذات لدددااذيدددلس كذ لللهددد ذفدددتذاست تلدددبذل سلددد ذاس يددد  و(ذ3,23) لددد يتذ
 ي   ددداذا افادداذات لددااكذ لللهدد ذ اي ددد ذ(ذ3,21)كذيات لدداذ لدد يتذاوذفلادد ذيلدد ه ذ  هددد ذس  ددهاساهدد  ذ
 ي   داذ(ذ3,23)كذيات لداذ لد يتذل  صذ  سيلاذاس ا اذال ذف اءذاه اه ذي د  وذ ا الدا:ذاس ي  و

كذيات لدداذاس ادد اذفددتذاساؤللدداذلتا لددا  ذاسا دد  هذفلادد ذيلدد ه :ذا افادداذات لددااكذلدد ذخ الدد ذاس يدد  و
اس ادد اذتيدد  اذذل ضددا:ذ ي   دداذا افادداذات لددااكذ لللهدد ذفددتذاست تلددبذل  لدد ذاس يدد  و(ذ3,21)تذ لدد ي

اادد اذ:ذ ي   دداذا افادداذات لددااكذي دد ه ذتدداتتذاس يدد  و(ذ3,20)كذيات لدداذ لدد يتذاسخيدد اوذفلادد ذيلدد ه 
(ذ3,22)كذفددتذاست تلددبذاسلدد يعكذ يات لدداذ لدد يتذاساؤللدداذلت دد     ذف  دد زذاس ادداذياددياذ ادد ات

كذت  ددزذاساؤللدداذاس ادد اذالدد ذ ادداذاسا دد  هذفلادد ذيلدد ه :ذ لللهدد ذل ا دد ذاس يدد  وذاذا افادداذألللدداك ي   دد
اادد اذاساؤللدداذسدد له ذاس  يدداذ:ذ ي   دداذا افادداذألللدداكذ لللهدد ذت لدد  ذاس يدد  و(ذ3,21)يات لدداذ لدد يتذ

 ا ذتلددد:ذ ي   ددداذا افاددداذألللددداكذلددد ذا اددد اذاس يددد  و(ذ3,12)كذيات لددداذ لددد يتذسالت ددد اذفلاددد ذيلددد ه 
 ي   دداذا افادداذألللدداكذ(ذ3,12)كذيات لدداذ لدد يتذاساؤللدداذاس ادد اذالدد ذتادد ل ذا دد  فه ذاساخ ددلا

كذفدتذاست تلدبذل تي ذاس ااذاس ا اتذا ذفه ذاسا قذستي  اذاسا  فاذفتذاساؤللا:ذي  ه ذتاتتذاس ي  و
ااددد ذذ ي   ددداذا افاددداذألللددداكذ لللهددد ذفدددتذاست تلدددبذاسلددد  ت(ذ3,22)اس ددد  يذااددد كذ يات لددداذ لددد يتذ

تيد  اذاستاد  ل كذو د اءذ)ذا لد وذذذذذذذلتيد  اذاس اد اذاسا ل اد وذ األفيد  ذاد ذا لدقذ لد ئاذذ:اس يد  و
 ي   دداذا افاداذألللدداكذ فخلدد اذ(ذ3,32)كذيات لداذ لدد يتذ((intranet)ذاس د  اوكذف ذي لددتخ ا ذاف ت ا ددو

اسا تياذاسل سلاذاا ذيات لاذكذ استتذتاتتذفتذاس ا اذس له ذا ل ا وذات ايااذ تل اذت   يه ذ:اس ي  و
ذ. ي   اذا افااذألللاذيلس (ذ3,31) ل يتذ

اددد ذخدددالاذاددد ذتاددد  ذاددد ذايددد  اوذاسي ددد ذاسلددد  تذلظهددد ذف ذاساؤللددد وذا ددداذاس  الددداذتهددددت ذذ
ي ستا   ذفتذاسا  فاكذ لس ذا ذخالاذاس ي  اوذاسليعذ استتذسه ذات لاذ ل يتذل ذ   اذات لااكذ

فددددتذاال تا ادددد وذلدددت ذاست يلددددزذالدددد ذتيدددد  اذاذه ذاسلادددداذاساتي  سدددااس الأدددد وذيددددل ذاس اددد اذتلدددد  :ذ هدددت
ل د صذ  سيلداذاس اد اذالد ذاذلتيد  اذاس اد اذاساهد  اوذفلاد ذيلد ه ذ  هد ذس  دهاذاسا   هذيدل ذاس اد ا



 الدراسة التطبيقية                                                                                                  الرابعالفصل 

 211 

اس ادد اذذل ضددااذاس ادد اذفددتذاساؤللدداذلتا لددا  ذاسا دد  هذفلادد ذيلدد ه اذف اءذاهدد اه ذي دد  وذ ا الددا
ذ.ا اذاساؤللاذلت      ذف   زذاس ااذياياذ ا اتااذتي  اذاسخي اوذفلا ذيل ه 

ت  ددزذاساؤللدداذ:ذيل ادد ذه دد  ذايدد  اوذلاوذ   دداذألللدداذي س لددياذسلتادد   ذفددتذاسا  فدداذ هددتذ
تلدد ا ذاذاادد اذاساؤللدداذسدد له ذاس  يدداذسالت دد اذفلادد ذيلدد ه اذاس ادد اذالدد ذ ادداذاسا دد  هذفلادد ذيلدد ه 

تيدد ذاس ادداذاس ادد اتذادد ذفهدد ذاسادد قذستيدد  اذل اذاساؤللدداذاس ادد اذالدد ذتادد ل ذا دد  فه ذاساخ ددلا
تيد  اذاستاد  ل كذ) وذ األفيد  ذاد ذا لدقذ لد ئاذا لد وذلتي  اذاس ا اذاسا ل اذااسا  فاذفتذاساؤللا

ذ.اس ا اذس له ذا ل ا وذات ايااذ تل اذت   يه اذ((intranet)و  اءذاس   اوكذف ذي لتخ ا ذاف ت ا و
 . الاذت ستذفهالاذس اللاذاستا   ذفتذاسا  فا ا هذلاي ذاسا اذف ذاساؤلل وذا اذاس 

 :بإنشاء المعارف الجماعيةالمتعلق  الثالثتحليل عبارات البعد  -2-1-3
ذ:فتذاس   اذاست ستذو ا ءذاسا   هذاس ا الاذللخصذاسي   ذاس ت ئجذاسخ  اذي ي  اوذي  

 اعيةإنشاء المعارف الجم: اف  ياذال ذفلئلاذاسي  ذاسل س (:ذ01)اس   اذ أ ذ

بارة
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رقم
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 درجة الموافقة
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24 

ذتا  ذي ضعذاسا  فاذ اساؤللا
ذاا سه ذ ذفله   ذفت اسات ا  و

ذفتذال  وذ الت  او
 متوسطة 2 0.00 15.18 1.18 2.99 8 21 16 24 7

25 

اساؤللاذتا  ذيت  لاذاسا  فاذ
ذوس ذ ذاس ا ا ذياله   اسات ا  و

ذا  فاذات  اذسل الع
 متوسطة 1 0.03 10.44 1.20 3.01 8 22 18 19 9

26 

اس ا اذفتذاساؤللاذالت    ذ
ذس له ذ ذاا  ذزاالئه  الاال 

ذا ذا   هذخ  ا
 متوسطة 4 0.00 18.73 1.11 2.87 6 17 21 25 7

27 

ذ ل ئاذ ذسل ا ا ذاساؤللا ت ف 
ات  اذتل ا ه ذسلتا   ذفتذ
ذفتذ ذاسات ا  و اسا   ه

ذفله  ه 

 قليلة 7 0.00 63.86 1.01 2.45 2 14 9 42 9
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28 

ذاساؤللاذ ذاا ا لتا   
ذيل   زذ ذاسخ  ا خي اته 

ذاس اا
 قليلة 11 0.00 97.28 0.84 2.30 2 6 12 49 7

29 

ذف ذللتاع ذس  ذاس ا اذولا   
ذي ض  ذ ذففي  د ذا  است يل 
فل ذاس ا اذانخ ل ذلل ا   هذ

ذا ذخالاذاسا  ذ است ضل 

 متوسطة 5 0.00 51.36 1.02 2.67 3 17 13 38 5

30 

ذاألفي  ذ ذاس ا ا ذيا ل ا 
اس  ل وذاستتذت ذاست  اذوسله ذ

ذفلا ذيل ه 
 متوسطة 3 0.00 26.23 1.01 2.95 3 22 25 20 6

31 
ذيت ذاسا  ا ذت ذلا   ذا    لب

ذاسال  ذ ذل  ذف ال ذوسله است  ا
ذيت  للد

 قليلة 6 0.00 22.63 0.95 2.54 0 17 15 36 8

32 

ذاساؤللاذ ذفت ذاس ا ا ليتلب
ذتا ل ذ ذا لق ذا  اسا  فا

ذاسخي او
 قليلة 8 0.00 50.71 0.94 2.45 1 12 16 38 9

33 
ذيل ذ ذاسا   ه ذتا ل  لت 

ذاس ا اذا ذا لقذاست  لب
 قليلة 9 0.00 64.52 0.83 2.38 0 12 10 49 5

34 
ذلي  ذ ذاس ا ا ذيل  اس  ل 

ذياياذاي ا ذ اات  
 قليلة 10 0.00 64.00 0.93 2.34 2 8 14 42 10

35 
ذيتي ا ذ ذلا ا   اس ا ا

ذفاا سه 
 قليلة 12 0.00 97.57 0.65 2.03 0 4 5 56 11

  0.01 39.60 0.62 2.58 ذالبعد الثالث 

 (SPSS)مج اعتمادا على مخرجات برنا: المصدر

ذ
فاالدذف هذي لتخ ا ذاختي  ذي يذت يلعذلتيدل ذف ذه د  ذاختالفد ذ(ذ01)لتض ذا ذاس   اذ أ ذ

ف ذذ%ذ2) اض  ذفتذ   اذا افااذفف ا ذاسا تاعذسياذاس ي  وذا ذاس   اكذ لس ذيالت نذذذذذ السداذ
اسات لادداذيهددلاذذاذيادد ذلتضدد ذادد ذاس  الدداذاسال ا لدداذف ذات لدداذاف  يدد وذاسا افادداذالدد ذاس يدد  او(اأددا

اذ    داذ(1,23) يد    اهذا لد  يذسلي د ذييداذ(ذ2ذ-0)فتذا د اذلتد ا  ذيدل ذ(ذ3,22)اسي  ذأ ذيلغوذ
ايد  اوكذ ي  دوذ   داذذ(2)فدتذلديعذذقليلـةاسا افااذال ذاي  اوذهلاذاسي  ذفتذو  يد وذاس ل داذي  دوذ

ذ.اي  اوذ(2)فتذخاسذذمتوسطةاسا افااذ
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اساؤللدددداذتادددد  ذيت  لدددداذاسا  فدددداذ:ذس يدددد  وذاسات لادددداذيددددديددددلس ذف ذا(ذ01) ليددددل ذاس دددد  اذ أدددد ذ
كذفتدددوذفدددتذاسا تيددداذاأل سددد ذاددد ذ لددد ذا افاددداذاسات ا ددد وذيالهددد  ذاس اددد اذوسددد ذا  فددداذات  ددداذسل الدددع

:ذ ي   ددداذا افاددداذات لدددااكذ تلتهددد ذفدددتذاست تلدددبذاسلددد  تذاس يددد  وذ(2,10)اساي ددد لل ذيات لددداذ لددد يتذ
كذيات لداذذذ لد يتذفله  ذاا سه ذفتذال  وذ الت  اوذاساؤللاذتا  ذي ضعذاسا  فاذاسات ا  وذفت

ل ادد ذيدداذاس ادد اذاألفيدد  ذ:ذ ي   دداذا افادداذات لددااذيددلس كذ لللهدد ذفددتذاست تلددبذل سلدد ذاس يدد  و(ذ3,22)
 ي   داذا افاداذات لدااكذ لللهد ذ(ذ3,22)كذيات لداذ لد يتذاس  ل وذاستتذت ذاست  اذوسله ذفلا ذيلد ه 

كذؤللددداذالدددت    ذالادددال ذزاالئهددد ذااددد ذسددد له ذاددد ذا ددد  هذخ  دددااس اددد اذفدددتذاسا:ذ اي ددد ذاس يددد  و
ولاذسددد ذللدددتاعذف ددد ذاس اددد اذ:ذ ي   ددداذا افاددداذات لدددااكذلددد ذخ الددد ذاس يددد  و(ذ3,22)يات لددداذ لددد يتذ

كذيات لدداذاست يلدد ذادد ذففيدد  دذي ضدد  ذفددل ذاس ادد اذانخدد ل ذللدد ا   هذادد ذخددالاذاسادد  ذ است ضددل 
لادد  ذاسا دد اذيت  لددبذادد ذتدد ذاست  دداذ:ذ دد ه ذتدداتتذاس يدد  و ي   دداذا افادداذات لددااكذي(ذ3,22) لدد يتذ

 ي   دداذا افادداذألللددداكذ(ذ3,21)كذفددتذاست تلدددبذاسلدد  سكذ يات لدداذ لددد يتذوسلددهذف الذلدد ذاسالددد  ذيت  لددلد
تددد ف ذاساؤللددداذسل اددد اذ لددد ئاذات ددد اذتلددد ا ه ذسلتاددد   ذفدددتذ:ذ لللهددد ذفدددتذاست تلدددبذلددد ي  ذاس يددد  و

:ذ لللهد ذل ا د ذاس يد  وذ ي   داذا افاداذألللداك(ذ3,12)ات لاذ لد يتذكذياسا   هذاسات ا  وذفتذفله  ه 
 ي   دداذ(ذ3,12)كذيات لدداذ لدد يتذليتلددبذاس ادد اذفددتذاساؤللدداذاسا  فدداذادد ذا لددقذتا لدد ذاسخيدد او

كذيات لدداذلددت ذتا لدد ذاسا دد  هذيددل ذاس ادد اذادد ذا لددقذاستدد  لب:ذا افادداذألللدداكذ لللهدد ذت لدد  ذاس يدد  و
اس دد ل ذيدل ذاس ادد اذليد  ذياددياذاي ادد ذ:ذفاداذألللدداكذي د ه ذتدداتتذاس يد  و ي   دداذا ا(ذ3,22) لد يتذ
 ي   دداذا افادداذألللدداكذ لللهدد ذفددتذاست تلددبذ(ذ3,21)كذفددتذاست تلددبذاس  ادد كذ يات لدداذ لدد يتذ ااددت  

كذيات لدداذ لدد يتذلتادد   ذاادد اذاساؤللدداذخيدد اته ذاسخ  دداذيل  دد زذاس ادداذ:اس دد  يذاادد ذاس يدد  و
كذ استدتذتداتتذفدتذاسا تيداذاس ا اذلا ا  ذيتي ا ذفااد سه ذ:لللاكذ فخل اذاس ي  و ي   اذا افااذأ(ذ3,21)

ذ. ي   اذا افااذألللاذيلس (ذ3,12)اسل  لاذاا ذيات لاذ ل يتذ
ا ذخالاذا ذتا  ذا ذاي  اوذاسي  ذاسل س ذلظه ذف ذاساؤللد وذا داذاس  الداذتهدت ذيل اد ءذذ

يعكذ استددتذسهدد ذات لدداذ لدد يتذل ذ   دداذألللدداكذاسا دد  هذاس ا الدداكذ لسدد ذادد ذخددالاذاس يدد  اوذاسلدد
تد ف ذاساؤللداذسل اد اذ لد ئاذاذلا  ذاسا  اذيت  لبذاد ذتد ذاست  داذوسلدهذف الذلد ذاسالد  ذيت  لدلد:ذ هت

ليتلبذاس اد اذفدتذاساؤللداذاسا  فداذاذات  اذتل ا ه ذسلتا   ذفتذاسا   هذاسات ا  وذفتذفله  ه 
اس د ل ذيدل ذاس اد اذاذ   هذيل ذاس ا اذا ذا لقذاستد  لبلت ذتا ل ذاسااذا ذا لقذتا ل ذاسخي او
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اس اددد اذذالتاددد   ذااددد اذاساؤللددداذخيددد اته ذاسخ  ددداذيل  ددد زذاس اددداذاليددد  ذيادددياذاي اددد ذ اادددت  
ذ.لا ا  ذيتي ا ذفاا سه 

اساؤللداذ:ذيل ا ذه   ذاي  اوذلاوذ   اذات لااذي س لياذف اد ءذاسا د  هذاس ا الداذ هدتذ
اساؤللدداذتادد  ذي ضددعذاذات ا دد وذيالهدد  ذاس ادد اذوسدد ذا  فدداذات  دداذسل الددعتادد  ذيت  لدداذاسا  فدداذاس

ل ا ذياذاس ا اذاألفي  ذاس  ل وذاستتذت ذاذاسا  فاذاسات ا  وذفتذفله  ذاا سه ذفتذال  وذ الت  او
اس ادد اذفددتذاساؤللدداذالددت    ذالاددال ذزاالئهدد ذاادد ذسدد له ذادد ذا دد  هذاذاست  دداذوسلهدد ذفلادد ذيلدد ه 

تاعذف دد ذاس ادد اذاست يلدد ذادد ذففيدد  دذي ضدد  ذفددل ذاس ادد اذانخدد ل ذللدد ا   هذادد ذولاذسدد ذللدداذخ  ددا
ذ.خالاذاسا  ذ است ضل 

 . ي س تل اذلاي ذاسا اذف ذاساؤلل وذا اذاس  الاذت ستذفهالاذف ا ءذاسا  فاذاس ا الا

ذ: للخصذاسي   ذ ت ئجذياذاألي   ذاسخ  اذياتغل ذاسا   هذاس ا الاذفتذاس   اذاست ست
ذاسا   هذاس ا الا:ذالخصذس ت ئجذفي   ذاسا   ذاأل ا(:ذ02)اذ أ ذاس   ذ

 األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 2كا
مستوى 
الداللة 
 المعنوية

الترتيب حسب 
 األهمية

توليد المعرفة على المستوى 
 الفردي

2.67 0.41 44.78 0.00 1 

 2 0.00 38.21 0.76 2.60 التشارك في المعرفة

 3 0.01 39.60 0.62 2.58 المعارف الجماعية إنشاء

  0.00 13,73 0.51 2.62 إجمالي األبعاد

ذذذذذيادددددددياذو اددددددد ستذ ادددددددقذاسا ددددددد  ذاأل اذاسخددددددد صذي سا ددددددد  هذاس ا الددددددداذات لدددددددا ذ لددددددد يل ذذذذذ
كذاادد ذلاددل ذوسد ذ   دداذا افادداذات لددااذالد ذهددلاذاسا دد  ذادد ذأيداذففدد ا ذال دداذاس  الددااذ(3,23)أد  دذ

 لددداذاس لددد يتذاس ددد  ذس يددد  اوذت سلددد ذاسا  فددداذالددد ذاسالدددت نذاس ددد  يذف الكذلددد ذلللدددهذي لددد ذ ددد ءذاسات
ذ.ات لاذاي  اوذاستا   ذفتذاسا  فاكذل ذاسات لاذاسات لقذي ي  اوذو ا ءذاسا   هذاس ا الا

 هلدذاس ت ئجذت يسذف ذاألف ا ذسد له ذاس  يداذفدتذو اد ءذا د  هذف  لداذخ  داذيهد كذ استاد   ذ
ذ.استا   اسظ  هذاسالزااذس القذاسيلئاذاسا  لياذ ذ ا وذفله ذولاذ ف وذاف

ذ
ذ
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 :اإلبداعتحليل اتجاهات األفراد نحو محور  -2-2
سا  س اذاي  اوذهلاذاسا   كذلل تا ذاسي   ذال ذ  سذاسا لااذاستتذالتخ اه ذفدتذت للداذ

ذ:اس ي  اوذاسات لااذيا   ذاسا   هذاس ا الاكذ لس ذ فقذاس   اذاست ست
 اإلبداع: اف  ياذال ذفلئلاذاسا   ذاسل  ت(:ذ02)اس   اذ أ ذ
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1 
ذفل سلبذ ذفت ذل      اس ا ا

ذااله 
 متوسطة 11 0.00 46.52 0.91 2.74 0 16 10 44 6

2 

ذتا ل ذ اس ا اذلا ا  ذي اللا
ذالتا وذف  اءاوذاس اا

 قليلة 19 0.00 28.94 0.92 2.43 0 14 14 39 9

3 

ذيتالل ذ ذلا ا   ذال اس ا ا
ذاساايالوذ ذ ا ذفت انخ ل 

ذاستتذت ا هه ذفتذاس اا
 متوسطة 2 0.00 42.81 1.06 3.09 4 31 12 26 3

4 

ذتا ل ذ ذال  ذأ   ل  اس ا ا
ذسلاايالوذاستتذ ذل ل ا  ل ا

ذت ا هه ذذذذ
 متوسطة 12 0.00 57.28 0.98 2.74 2 20 13 38 3

5 

اس ا اذس له ذاسا  وذال ذتا ل ذ
ذاس  ل وذ ذاألفي   ذا  اس  ل 

ذألل سلبذاس اا
12 49 11 3 1 2.11 0.75 

100.0

5 
 قليلة 24 0.00

6 

اس ا اذس له ذاسا  وذال ذا  ذ
ذاسا  لبذاأل ذاس أو ذفت في  

ذسا ا هاذاا ياذاس اا
 قليلة 22 0.00 41.36 0.83 2.25 0 8 14 43 11

7 

اس ا اذس له ذاسا  وذال ذول   ذ
ذسا ا هاذ ذاسل ل ا اس ل ا

ذاا ياذاس اا
 قليلة 17 0.00 47.81 1.04 2.59 2 18 11 37 8

8 
ذال ذ ذاسا  و ذس له  اس ا ا
ذأياذ ذاس اا ذياايالو است يؤ

ذ   له ذذ
 متوسطة 9 0.00 42.28 1.07 2.83 2 26 11 31 6
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9 

اس ا اذس له ذاسا  وذال ذ
است  ل ذاس ألقذسلاايلاذاستتذ

ذت ا هه 
 متوسطة 10 0.00 20.31 0.94 2.79 0 23 18 31 4

10 

اس ا اذلخاا  ذسا ا هاذ
اايالوذاس ااذاسااي ذ

ذ   له 
 متوسطة 7 0.00 29.26 1.03 2.91 3 23 19 26 5

11 
اذلا ا  ذيتغلل ذ  ه وذاس ا 

ذ ظ ه ذيله ساذت ااذ
 متوسطة 6 0.00 34.26 0.99 2.95 3 23 20 27 3

12 
اا اذاساؤللاذسه ذأ  وذ

ذا سلاذال ذاستيلهذ
 قليلة 20 0.00 18.63 0.95 2.43 0 14 16 35 11

13 
اا اذاساؤللاذسه ذا   اذفتذ

ذاست يل 
 متوسطة 8 0.00 35.97 0.98 2.84 2 21 20 29 4

14 
تض ذاساؤللاذاا الذسه ذ

ذخي وذييل وذفتذا  اذااله ذ
 قليلة 23 0.00 55.26 0.81 2.20 0 8 10 47 11

15 
اا اذاساؤللاذسه ذأ  اوذ

ذله لاذا سلاذ
 متوسطة 14 0.00 37.15 1.00 2.68 3 15 19 33 6

16 

ل  ذاس ا اذ أت ذي فل ذفل  ءذ
فت وذاس ااذسا  أااذاألفي  ذ

ذاس  ل وذ است يل ذا ه 
 متوسطة 1 0.00 23.34 1.21 3.30 12 29 10 20 5

17 

األفي  ذاس  ل وذفتذاساؤللاذ
تا  ذا ذا لقذاس  ا ذ
ذ است  ااذ تي  اذان اء

7 26 15 18 10 2.97 1.22 
14.10 

 
 متوسطة 5 0.00

18 
تي  اذان اءذيل ذاس ا اذل تجذ

ذففي  اذ  ل وذفتذاساؤللا
 قليلة 21 0.00 16.10 0.96 2.32 0 12 15 34 15

19 

ت تجذاألفي  ذاس  ل وذفتذ
اساؤللاذي ضاذاست  ااذيل ذ

ذاس ا ا
 قليلة 18 0.00 59.92 1.00 2.49 2 14 11 41 8

20 

تا عذاساؤللاذاس ا اذال ذ
وظه  ذففضاذا ذس له ذا ذ

ذآ اءذ اات   وذ  ل وذ
 متوسطة 16 0.00 16.50 1.16 2.64 4 17 16 26 13

21 
لتا   ذاا اذاساؤللاذفتذ

ذاس ظ وذاس اض اذسلالتايا
 متوسطة 3 0.00 15.05 1.18 3.08 7 25 21 13 10
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22 
اا اذاساؤللاذا ل ا  ذاعذ

ذي ضه ذاسي ضذ
 متوسطة 13 0.00 26.89 1.10 2.71 5 15 17 31 8

23 
اس ا اذفتذاساؤللاذل ي   ذ

ذياياذ ا ات
 متوسطة 4 0.00 21.63 1.07 3.03 7 19 23 23 4

24 
ل ذو  اءاوذلا  ذاس ا اذيت  

ذاس ااذياياذالتا 
 متوسطة 15 0.00 42.49 0.99 2.68 3 15 18 35 5

  0.00 34.94 0.56 2.68 ذالمحور الثاني 

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

فاالدذف هذ ي لتخ ا ذاختي  ذي يذت يلعذتيل ذف ذه د  ذاختالفد ذ(ذ02)لتض ذا ذاس   اذ أ ذ
ف ذذ%ذ2) السدداذ  اوذادد ذاس دد  اكذ لسدد ذيالددت نذففدد ا ذاسا تاددعذسيدداذاس يدد اضدد  ذفددتذ   دداذا افادداذ

اذيادد ذلتضدد ذادد ذاس  الدداذاسال ا لدداذف ذات لدداذاف  يدد وذاسا افادداذالدد ذاس يدد  اوذاسات لادداذيهددلاذ(اأددا
اذ(1,22) يدد    اهذا لدد  يذسلا دد  ذييدداذ(ذ2ذ-0)فددتذا دد اذلتدد ا  ذيددل ذ(ذ3,22)اسا دد  ذأدد ذيلغددوذ

فدتذلدتاذااد ذذمتوسـطةاذالد ذايد  اوذهدلاذاسا د  ذفدتذو  يد وذاس ل داذي  دوذيا ذف ذ   اذاسا افاد
ذ.اي  اوذ2فتذذقليلةاي  وكذ ي  وذ   اذاسا افااذذ(02)

ل د ذاس اد اذ أتد ذي فلد ذفل د ءذفتد وذاس اداذسا  أاداذ:ذ ليل ذاس   اذفاالدذف ذاس ي  وذاسات لااذيدد
 ذا ذ ل ذا افااذاساي د لل ذيات لداذ لد يتذكذفتوذفتذاسا تياذاأل ساألفي  ذاس  ل وذ است يل ذا ه 

اس ا اذالذلا ا  ذيتالل ذانخد ل ذ:ذ ي   اذا افااذات لااكذ تلته ذفتذاست تلبذاسل  تذاس ي  وذ(2,21)
 ي   ددداذا افاددداذات لدددااذ(ذ2,12)كذيات لددداذ لددد يتذفدددتذ ددداذاسااددديالوذاستدددتذتددد ا هه ذفدددتذاس ادددا

كذ  ذااددد اذاساؤللددداذفدددتذاس ظددد وذاس اضددد اذسلالدددتايالتاددد :ذيدددلس كذ لللهددد ذفدددتذاست تلدددبذل سلددد ذاس يددد  و
اس اد اذفدتذاساؤللداذل يد   ذ:ذ ي   اذا افااذات لااكذ للله ذ اي  ذاس يد  و(ذ2,12)يات لاذ ل يتذ
األفي  ذاس  ل وذ:ذ ي   اذا افااذات لااكذل ذخ ال ذاس ي  و(ذ2,12)كذيات لاذ ل يتذياياذ ا ات

 ي   اذا افااذ(ذ3,22)كذيات لاذ ل يتذ  ااذ تي  اذان اءفتذاساؤللاذتا  ذا ذا لقذاس  ا ذ است
كذاس ادد اذلا ادد  ذيتغللدد ذ  هدد وذ ظدد ه ذيلدده ساذت اددا:ذات لددااكذ لللهدد ذفددتذاست تلددبذل  لدد ذاس يدد  و

اس ادد اذلخاادد  ذسا ا هدداذ:ذ ي   دداذا افادداذات لددااكذي دد ه ذتدداتتذاس يدد  و(ذ3,22)يات لدداذ لدد يتذ
 ي   ددداذا افاددداذ(ذ3,20)است تلدددبذاسلددد يعكذ يات لددداذ لددد يتذكذفدددتذااددديالوذاس اددداذاساايددد ذ ددد  له 

(ذ3,21)كذيات لدداذ لددد يتذاادد اذاساؤللددداذسهدد ذا   دداذفددتذاست يلدد :ذ لللهدد ذل ا دد ذاس يدد  وذات لددااك
اس ا اذسد له ذاساد  وذالد ذاست يدؤذيااديالوذاس اداذأيداذ:ذ ي   اذا افااذات لااكذ للله ذت ل  ذاس ي  و
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اس ادد اذسدد له ذاسادد  وذ:ذ ي   دداذا افادداذات لددااكذلدد ذا ادد اذاس يدد  و(ذ3,22) لدد يتذذكذيات لددا دد  له 
 ي   ددداذا افاددداذات لدددااكذ(ذ3,22)كذيات لددداذ لددد يتذالددد ذاست  لددد ذاسددد ألقذسلااددديلاذاستدددتذتددد ا هه 

كذفدددتذاست تلدددبذاس ددد  يذااددد كذ يات لددداذاس اددد اذل ددد    ذفدددتذفلددد سلبذاالهددد :ذي ددد ه ذتددداتتذاس يددد  و
اس ادد اذأدد   ل ذذ:ادداذات لددااكذ لللهدد ذفددتذاست تلددبذاسلدد  تذاادد ذاس يدد  و ي   دداذا اف(ذ3,21) لدد يتذ

 ي   دددداذا افادددداذ(ذ3,21)كذيات لدددداذ لدددد يتذالدددد ذتادددد ل ذ لدددد اذلدددد ل اذسلاادددديالوذاستددددتذتدددد ا هه 
كذااد اذاساؤللداذا لد ا  ذادعذي ضده ذاسدي ضذ: للله ذفتذاست تلدبذاسل سد ذااد ذاس يد  وذات لااك

اادد اذذ:ادداذات لددااكذ لللهدد ذفددتذاست تلددبذاس ايددعذاادد ذاس يدد  و ي   دداذا اف(ذ3,20)يات لدداذذ لدد يتذ
 لللهدد ذفدددتذذ ي   دداذا افاددداذات لددااك(ذ3,22)كذيات لددداذ لدد يتذاساؤللدداذسهدد ذأددد  اوذله لدداذا سلددا
كذيات لدددداذذذذذذذذذلادددد  ذاس ادددد اذيت  لدددد ذو دددد اءاوذاس ادددداذياددددياذالددددتا ذ:است تلددددبذاسخدددد اسذاادددد ذاس يدددد  و

تاد عذاساؤللداذذ: للله ذفتذاست تلبذاسلد  سذااد ذاس يد  وذااك ي   اذا افااذات ل(ذ3,22) ل يتذ
 ي   دداذ(ذ3,21)كذيات لدداذ لدد يتذاس ادد اذالدد ذوظهدد  ذففضدداذادد ذسدد له ذادد ذآ اءذ اات  دد وذ  لدد و

ذ.ا افااذات لاا
كذفدتذاس ا اذس له ذاسا  وذال ذول   ذاس ل اذاسل ل اذسا ا هاذاا ياذاس ادا:ذل ذتاتتذاس ي  و
 ي   دداذا افادداذألللدداكذ لللهدد ذفددتذاست تلددبذاسلدد ا ذ(ذ3,22)كذ يات لدداذ لدد يتذاست تلددبذاسلدد يعذاادد 

كذيات لددداذ لددد يتذت دددتجذاألفيددد  ذاس  لددد وذفدددتذاساؤللددداذي ضددداذاست  اددداذيدددل ذاس اددد ا:ذااددد ذاس يددد  و
اس اد اذلا اد  ذي اللداذتاد ل ذذ: ي   اذا افااذألللاكذ للله ذفتذاست تلبذاست لعذاا ذاس ي  و(ذ3,12)

 للله ذفتذاست تلبذاس ا   ذذ ي   اذا افااذألللاك(ذ3,12)كذيات لاذ ل يتذاءاوذاس ااالتا وذف  ذ
ذ ي   اذا افاداذألللداك(ذ3,12) ل يتذكذيات لاذاا اذاساؤللاذسه ذأ  وذا سلاذال ذاستيلهذ:اس ي  و

لدددد وذفددددتذتيددد  اذان اءذيددددل ذاس ادددد اذل دددتجذففيدددد  اذ  ذ: لللهددد ذفددددتذاست تلددددبذاس ددد  يذ اس ادددد   ذاس يدددد  و
 ي   دددداذا افاددداذألللدددداكذ لللهددد ذفددددتذاست تلدددبذاسلدددد  تذ اس ادددد   ذ(ذ3,23)كذيات لدددداذ لددد يتذاساؤللدددا

كذيات لداذاس ا اذس له ذاسا  وذال ذا  ذاألفي  ذفتذاس أوذاسا  لبذسا ا هداذااد ياذاس اداذ:اس ي  و
تضدد ذاساؤللدداذذ: ي   دداذا افادداذألللدداكذ لللهدد ذفددتذاست تلددبذاسل سدد ذ اس ادد   ذاس يدد  و(ذ3,32) لدد يتذ

 ي   ددداذا افاددداذألللددداكذ فخلددد اذ(ذ3,31) لددد يتذذكذيات لددداااددد الذسهددد ذخيددد وذييلددد وذفدددتذا ددد اذاالهددد 
كذ استدتذتداتتذفدتذاس ا اذس له ذاساد  وذالد ذتاد ل ذاس  لد ذاد ذاألفيد  ذاس  لد وذأللد سلبذاس اداذ:اس ي  و
ذ.ا افااذألللاذيلس ذ ي   ا(ذ3,00) ل يتذاس اي اذ اس ا   ذيات لاذذاسا تيا
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اددد ذخدددالاذاددد ذتاددد  ذاددد ذايددد  اوذاسا ددد  ذاسلددد  تذلظهددد ذف ذاساؤللددد وذا ددداذاس  الددداذتهدددت ذذ
:ذي في ا كذ لس ذا ذخالاذاس ي  اوذاسلتاذاا ذ استتذسه ذات لاذ ل يتذل ذ   اذات لدااكذ هدت

اس ادد اذالذلا ادد  ذاذل د ذاس ادد اذ أتدد ذي فلدد ذفل د ءذفتدد وذاس ادداذسا  أادداذاألفيدد  ذاس  لد وذ است يلدد ذا هدد 
لتادد   ذاادد اذاساؤللدداذفددتذاس ظدد وذاذيتاللدد ذانخدد ل ذفددتذ دداذاساادديالوذاستددتذتدد ا هه ذفددتذاس اددا

األفي  ذاس  ل وذفتذاساؤللداذتاد  ذاذاس ا اذفتذاساؤللاذل ي   ذياياذ ا اتاذاس اض اذسلالتايا
اذظددد ه ذيلددده ساذت ادددااس اددد اذلا اددد  ذيتغللددد ذ  هددد وذ اذاددد ذا لدددقذاس ددد ا ذ است  اددداذ تيددد  اذان اء

اذاا اذاساؤللاذسه ذا   داذفدتذاست يلد اذاس ا اذلخاا  ذسا ا هاذاايالوذاس ااذاسااي ذ   له 
اس ادد اذسدد له ذاسادد  وذالدد ذاست  لدد ذاذاس ادد اذسدد له ذاسادد  وذالدد ذاست يددؤذياادديالوذاس ادداذأيدداذ دد  له 

 اذأد   ل ذالد ذتاد ل ذ لد اذاس اداذاس ا اذل     ذفتذفل سلبذااله اذاس ألقذسلاايلاذاستتذت ا هه 
اادد اذاساؤللدداذاذاادد اذاساؤللدداذا لد ا  ذاددعذي ضدده ذاسدي ضاذلد ل اذسلاادديالوذاستددتذتد ا هه 

تاد عذاساؤللداذاس اد اذاذلا  ذاس ا اذيت  ل ذو  اءاوذاس ااذياياذالتا اذسه ذأ  اوذله لاذا سلا
ذ.ال ذوظه  ذففضاذا ذس له ذا ذآ اءذ اات   وذ  ل و

اس اد اذسد له ذاساد  وذالد ذول د  ذ:ذاوذلاوذ   داذألللداذي س لدياذسإليد ا ذ هدتيل ا ذه   ذاي  ذذ
ت ددتجذاألفيدد  ذاس  لدد وذفددتذاساؤللدداذي ضدداذاست  ادداذيددل ذاذاس لدد اذاسلدد ل اذسا ا هدداذاادد ياذاس اددا

اادد اذاساؤللدداذسهدد ذأدد  وذا سلدداذذااس ادد اذلا ادد  ذي اللدداذتادد ل ذالددتا وذف دد اءاوذاس ادداذااس ادد ا
اس ادد اذسدد له ذاسادد  وذالدد ذاذاذان اءذيددل ذاس ادد اذل ددتجذففيدد  اذ  لدد وذفددتذاساؤللدداتيدد  ذاالدد ذاستيلدده

تضد ذاساؤللداذااد الذسهد ذخيد وذييلد وذفدتذاذا  ذاألفي  ذفتذاس أوذاسا  لبذسا ا هاذاا ياذاس اا
ذ.اس ا اذس له ذاسا  وذال ذتا ل ذاس  ل ذا ذاألفي  ذاس  ل وذألل سلبذاس اااذا  اذااله 
 . ذاسا اذف ذاساؤلل وذا اذاس  الاذت ستذفهالاذس اللاذافي ا  ي س تل اذلاي

 :الفروق في إجابات األفراد حول المؤهل العلمي، واألقدمية -3

سا  فاذاد نذ  د  ذفد  قذلاوذ السداذو  د ئلاذفدتذو  يد وذاألفد ا ذت دزنذسلاتغلد اوذاساؤهداذذ
ت للداذو  يد وذففد ا ذال داذاس  الداذاس لاتكذ ا  ذل  اوذاألأ الاذ   ذا    ذاس  الداكذأد  ذاسي  د ذي

ست  ل ذاس الساذاف   ئلاذسل   قذفتذات  ه ته ذ   ذاسا   هذاس ا الداذ فل هد ذالد ذافيد ا كذ لسد ذ
اساؤهددداذاس لادددتكذ اددد  ذ:ذي س لدددياذسلاتغلددد او(ذANOVA) ا ذفلدددل بذت للددداذاستيددد ل ذاأل ددد  يذي لدددتخ

ذ.ل  اوذاألأ الا
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 ذاددد ذت الدددقذفددد ضذت ددد  سذاستيددد ل كذ لددد ذل ددد ذف ددد ذسيددد ذأيددداذو ددد اءذت للددداذاستيددد ل كذالذيددد
اختيدد  اذسهدلاذاسغدد ضكذ هدد ذاختيدد  ذ(ذSPSS)اس د  ضذاألل لددلاذف دد اءذهددلاذاالختيد  كذ لدد ف ذي  دد اجذ

كذ فددتذاسغ سددبذا دد ا ذتيدد  ذاستي ل دد وذ لدد ذاتلدد  لاذفددل ذلسدد ذلددؤ يذوسدد ذادد  ذ(Levene test)سددل  ذ
 ذا د  هذف ذاسخاداذاس اد ائتذسدهذت زلدعذايل دتذت اقذا اذاست زلعذاسايل تكذ لد ذل تد ضذياد ذهد

ذ.يلس 

ذ:   اذال ذا ذللت(ذSPSS) ا ذخالاذي   اجذ

ذت للاذاستي ل ذسلاؤهاذاس لاتذاسخ صذياف ا ذاس ل اذ   ذا   يذاس  الاذ(:02)   اذ أ ذ

مجموع ذ
 المربعات

درجة 
 DFالحرية

متوسط 
 المربعات

 قمية
F 

مستوى 
 Sigالمعنوية

اسا   هذ
ذاس ا الا

 0,087 2,014 0,503 5 2,517 بين المجموعات

   0,250 70 17,501 داخل المجموعات

    75 20,018 اإلجمالي

ذافي ا 
 0,009 3,332 0,915 5 4,574 بين المجموعات

   0,275 70 19,219 داخل المجموعات

    75 23,793 اإلجمالي

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

ذ:ليل ذ تل اذاختي  ذف ضلتل (ذ02) أ ذاس   اذ

H0:الذت  ددد ذفددد  قذلاوذ السددداذو  ددد ئلاذالت ددد دذاألفددد ا ذ ددد اذا ددد   ذاس  الددداذ:ذاس  ضدددلاذاس ددد  لاذ
ذ.ت زنذوس ذاتغل ذاساؤهاذاس لات

H1:ت   ذف  قذلاوذ الساذو   ئلاذالت  دذاألف ا ذ  اذا    ذاس  الاذت زنذوسد ذ:ذاس  ضلاذاسي للاذ
ذ.س لاتاتغل ذاساؤهاذا

ا د ذا د  ذ(ذ1,12)ي  وذ اساذو   ئل ذا د ذالدت نذ السداذ(ذF) ال ظذا ذاس   اذف ذألااذ
ذ.افي ا كذفتذ ل ذس ذتي ذاس   قذي س لياذسا   ذاسا   هذاس ا الاذلاوذ الساذو   ئلا
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ذذذذذذذ هدددددد ذفييدددددد ذذذ(ذ1,122)ي س لددددددياذسا دددددد  ذاسا دددددد  هذاس ا الدددددداذفددددددل ذالددددددت نذاسا   لدددددداذيلددددددغذ
اا ذل ا   ذوس ذأي اذاس  ضدلاذاس د  لاذاسا ئلداذي د  ذ  د  ذفد  قذلاوذ السداذو  د ئلاذكذ(1,12)ا ذ

(ذ1,112)تختلهذي ختالهذاساؤهاذاس لاتاذ لال ظذف ذالت نذاسا   لاذي س لدياذسا د  ذافيد ا ذيلدغذ
كذااددد ذلدد ا   ذوسدد ذأيددد اذاس  ضددلاذاسي للدداكذفيذ ايددداذي  دد  ذفدد  قذلاوذ السددداذ(1,12) هدد ذفأدداذادد ذ

اذي س لياذسا   ذافي ا اذ هلاذل  تذ    ذ ؤلاذاتا يهاذألف ا ذال اذاس  الاذ   ذاسا د  هذو   ئل
اس ا الاذاها ذاختل وذاؤهالته ذاس لالاكذفا ذي س لياذس ؤلاذفف ا ذاس  الاذسإلي ا ذفا ذاختل وذ لبذ

ذ.اساؤهاذاس لات

 د  ذافيد ا ذ لدبذيا ست  ل ذا    ذاختالهذاألف ا ذفدتذاف  يداذالد ذاس يد  اوذاسخ  داذ
ذ.اختي  ذسل  ذست   سذاستي ل ذاساؤهاذاس لاتذت ذالتخ ا 

H0:ذ.ل   ذت   سذسلتي ل ذ

H1:ذ.الذل   ذت   سذسلتي ل ذ

ذاختي  ذسل  ذست   سذاستي ل (:ذ02)   اذ أ ذ

 Statistique de Levene df1 df2 sig 

 0.000 70 4 8,019 اإلبداع

 

 (SPSS)مج اعتمادا على مخرجات برنا: المصدر

ذ

سيددداذايددد  اوذ(ذ1,12)فأددداذاددد ذ(ذsig) ال دددظذف ذالدددت نذاسا   لددداذ(ذ02)اددد ذاس ددد  اذ أددد ذ
ذ.ا   ذافي ا كذ ي ست ستذ اياذاس  ضذاسا ئاذي    ذت   سذسلتي ل 

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذت للاذاستي ل ذس   ذل  اوذاألأ الاذاسخ صذياف ا ذاس ل اذ   ذا   يذاس  الاذ(:02) أ ذ   اذ

مجموع ذ
 المربعات

درجة 
 DFحريةال

متوسط 
 المربعات

 قمية
(F) 

مستوى 
 Sigالمعنوية

اسا   هذ
ذاس ا الا

 0,201 1,582 0,490 3 1,471 بين المجموعات

   0,310 72 22,322 داخل المجموعات

    75 23,793 اإلجمالي

ذافي ا 
 0,590 0,643 0,174 3 0,523 بين المجموعات

   0,271 72 19,495 داخل المجموعات

    75 20,018 مالياإلج

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

ذ:ليل ذ تل اذاختي  ذف ضلتل ذفاالد(ذ02) أ ذذاس   ا

H0:الذت  ددد ذفددد  قذلاوذ السددداذو  ددد ئلاذالت ددد دذاألفددد ا ذ ددد اذا ددد   ذاس  الددداذ:ذاس  ضدددلاذاس ددد  لاذ
ذ.ت زنذوس ذاتغل ذا  ذل  اوذاألأ الا

H1:قذلاوذ الساذو   ئلاذالت  دذاألف ا ذ  اذا    ذاس  الاذت زنذوس ذت   ذف:ذاس  ضلاذاسي للاذ  
ذ.اتغل ذا  ذل  اوذاألأ الا

ا دددد ذ(ذ1,12)سللددددوذ اسدددداذو  دددد ئل ذا ددد ذالددددت نذ السدددداذ(ذF) ال دددظذادددد ذاس دددد  اذف ذألاددداذ
ي س لدددددياذسا ددددد  ذاسا ددددد  هذ(ذ1,310)كذ(1,12)اسا ددددد  ل اذفالدددددت نذاسا   لددددداذسلا ددددد  ل ذفييددددد ذاددددد ذ

ي س لياذسا   ذافي ا كذاا ذل ا   ذوس ذأي اذاس  ضدلاذاس د  لاذاسا ئلداذي د  ذ(ذ1,221)اس ا الاكذ ذ
ذ.ذ    ذف  قذلاوذ الساذو   ئلاذتختلهذي ختالهذاساؤهاذاس لاتذسلا   ل 

 :اختبار فرضيات الدراسة -4

أ  ذاسي   ذفتذهلاذاس    ذي ختي  ذاس  ضل وذاس  الاذ اس  ضدلاذاس ئللدلاذسل  الداكذ ف د نذ
ذ.ي ضذاالختي  اوذاف   ئلاذأياذالتخ ا ذاالختي  اوذاسا لالاذفتذولي وذف ذ  تذتل ذاس  ضل و

ذ
ذ
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 :اختبار الفرضيات األساسية لالنحدار -4-1
أيددداذتايلدددقذت للددداذاال  ددد ا ذالختيددد  ذاس  ضدددل وكذأددد  ذاسي  ددد ذيدددل  اءذي دددضذاالختيددد  اوكذ

ذ:ذ   ا ذال ذاس   ذاست ست لس ذا ذف اذضا  ذاالئااذاسيل   وذالفت اض وذت للاذاال
 :اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات -4-1-1

ادد ذف دداذاست اددقذادد ذف ضددلاذاست زلددعذاسايل ددتكذتدد ذاسل دد ءذوسدد ذاالختيدد  ذاسالددا ذي ختيدد  ذ
كذتاهلدد اذاللددتخ ا ذفلددل بذ[141:كذص1021ذك اضددت]ذ(Z de Kolmogorov-Smirnov) دد  وذاساا يادداذ

لد سلبذاف  د ئلاذاسا لالداذفدتذاختيد  ذف ضدل وذهدلدذاس  الداكذأل ذت للاذاال   ا ذي اتي  دذف  ذاأل
ذ.االختي  اوذاسا لالاذتات اذف ذلي  ذت زلعذاسيل   وذت زل  ذايل ل 

ذ:ذيا ذللت(ذZ de Kolmogorov-Smirnov)لاي ذو  اءذاالختي  ذ(ذSPSS) ا ذخالاذي   اجذ
ذاس  الاذاختي  ذاست زلعذاسايل تذسيل   وذاتغل اوذ:(31) أ ذ   اذ

 المتغيراتذ

توليد المعرفة على  

 المستوى الفردي

التشارك في 

 المعرفة

إنشاء المعارف 

 الجماعية
 اإلبداع

N 76 76 76 76 

Paramètres 

normaux
a,,b

 

 المتوسط
2,6776 2,6083 2,5811 2,6891 

 االنحراف المعياريذ
0,41620 0,76017 0,62878 0,56324 

Différences les 

plus extrêmes 

Absolue 0,111 0,153 0,083 0,067 

Positive 0,075 0,153 0,071 0,067 

Négative -0,111 -0,084 -0,083 -0,043 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,970 1,334 0,721 0,582 

 Sig 0,303 0,057 0,676 0,887 مستوى المعنوية

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
ذ

ذ:لختي ذاس  ضلتل ذاست سلتل ذ(31) أ ذذس   اا

H0:ذ.تتيعذاسيل   وذاست زلعذاسايل ت:ذاس  ضلاذاس   لاذ

H1:ذ.الذتتيعذاسيل   وذاست زلعذاسايل ت:ذاس  ضلاذاسي للاذ
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كذ(1,12)اد ذاألي د  ذ اسا د   ذفييد ذذف ذالدت نذاسا   لداذسيدا(ذ31) ال ظذا ذاس   اذ أ ذ
لاذاسا ئلداكذف ذاسيل  د وذتتيدعذسلت زلدعذاسايل دتكذ هدلاذاد ذلاي  د ذاا ذل ا   ذوس ذأيد اذاس  ضدلاذاس د  ذ

ذ.ا ذالتخ ا ذاالختي  اوذاسا لالاذ خ  اذفلل بذاال   ا 

 :اختبار المالئمة وخطية العالقات -4-1-2
ي دددددد ذاستايدددددد ذادددددد ذف ذاسيل  دددددد وذتتيددددددعذاست زلددددددعذاسايل ددددددتكذأدددددد  ذاسي  دددددد ذي لددددددتخ ا ذفلددددددل بذذذذذذذذذ

قذادد ذخالدداذاس الأدداذيددل ذاساتغلدد اوذاسالددتالاذ اساتغلدد ذاستدد يعكذفيذالدداساذسلت ادد(ذANOVA)استيدد ل ذ
ذ.    ذاالأاذخالاذيل ذاساتغل ذاست يعذ اساتغل اوذاسالتالاذت ل ه ذا   ساذاال   ا ذ ل ا

ذ:ت  اذاسي   ذال ذاس ت ئجذاسايل اذفتذاس   اذاست ست(ذSPSS) ا ذخالاذي   اجذ
ي ل ذسال   ا ذسلتاي ذا ذ ال لاذاس ا لجذالختي  ذاس  ضل وذ ت ئجذت للاذاست:ذ(30)   اذ أ ذ

ذاس  الاذسل  الا
المتغير 
 التابع

المتغيرات 
 المستقلة

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قمية
 (F) 

مستوى 
 المعنوية

 اإلبداع
توليد المعرفة 
على المستوى 

 الفردي

االنحدار  
SSR 

2,112 1 2,112 14,362 *0,000 

   SSE 10,880 74 0,147البواقي  

    SST 12,992 75الكلي  

 اإلبداع
التشارك في 
 المعرفة

االنحدار  
SSR 

24,989 1 24,989 100,774 *0,000 

   SSE 18,350 74 0,248البواقي  

    SST 43,339 75الكلي  

 اإلبداع
إنشاء المعارف 

 الجماعية

االنحدار  
SSR 

20,684 1 20,684 170,673 *0,000 

   SSE 8,968 74 0,121البواقي  

    SST 29,652 75الكلي  

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

ذ
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اختي  اذسا نذ ال لاذاس ا لجذالختيد  ذاس  ضدل وذاس  الداذسل  الداكذذ(30)لا  ذاس   اذ أ ذ
فددتذيدداذاس الأد وكذفددل ذخالدداذاس الأدداذيددل ذاساتغلدد اوذأدد ذ(ذ1,12) ياد ذف ذالددت نذاسا   لدداذفأدداذادد ذ

ذ.ذت ااوكذاألا ذاسليذلاي   ذا ذاال تا اذوس ذاختي  ذاس   ضذاألخ ن
 (:االنحدار المتعدد)الفرضية الرئيسية -4-1-3
أد  ذاسي  د ذي لدتخ ا ذاال  د ا ذاسات د  ذفدتذاختيد  ذاس  ضدلاذاس ئللدلاكذ فلاد ذلت لدقذيخالداذذ

الختيد  ذاس  ضدلاذ(ذANOVA)اس ا لجذ االئااذخاذاال   ا ذسليل   وذت ذو  اءذ   اذت للاذاستيد ل ذ
ذ(33)كذ ل ذظه ذف ذخاذاال   ا ذلالاذاسيل   وذتالدلالذ لد اكذ اس د  اذ أد ذ(B1)اسخ  اذيا لااذ

ذ.ل ض ذ ت ئجذهلاذاست للا
ذ ت ئجذت للاذاستي ل ذسال   ا ذاسات   ذالختي  ذاس  ضلاذاس ئلللاذسل  الا:ذ(33)   اذ

المتغير 
 التابع

المتغير 
 المستقل

 المصدر
جموع م

 المربعات
درجة 
 DFالحرية

متوسط 
 المربعات

 قمية
 (F) 

مستوى 
 المعنوية

 اإلبداع
المعارف 
 الجماعية

االنحدار  
SSR 

15,980 1 15,980 151,357 0,000 

   SSE 7,813 74 0,106البواقي  

    SST 23,793 75الكلي  

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

اذستايلقذاال  د ا ذاسات د  ذهدتذ  لده ذف ضدل وذاس اد لجذاسيلدلاذوضد فاذو ذاس   ضذاسالزا
وس ذا اذفل لتذآخ ذ ه ذا  ذ    ذا تي اذخاتذات   ذيدل ذاساتغلد اوذاسالدتالاكذفيذاد  ذ  د  ذ

ذ.ا تي اذخاتذت  ذف ذايهذت  ذيل ذاساتغل اوذاسالتالا
 Variance(ذ)VIF) سغدد ضذاسياددهذادد ذلسدد ذأدد  ذاسي  دد ذي لدد بذا دد اذتضددخ ذاستيدد ل ذذ

Inflation Factorاختيد  ذاستيد ل ذاسالدا  ذيدهذ(ذ (Toléranceذ)سيداذاتغلد ذاد ذاساتغلد اوذاسالدتالاكذ
(ذ1,0)ف ذي  دددوذألاددداذاستيددد ل ذفأددداذاددد ذذ01لت دد  زذ(ذVIF)ي لدد ذف ذاس  ددد اذالددد ذا  اددداذاستيددد ل ذ

ذ.لال ذوس ذتال ذاساتغل اوذاسالتالاذياايلاذاست   ذاسخات
ل ذاساتغلد اوذاسالدتالاذالد ذزلد  وذتيد ل ذا لاداذاساتغلد ذاسالدتااكذ ي ستد ستذ لؤل ذاال تي اذيذ

اف  د ئلاكذيد س   ذاد ذف ذاساتغلد ذأد ذليدد  ذ(ذt)اد  ذظهد  ذاسا لاداذا   لداذ تل داذا خ د ضذألادداذ
ذ.اها ذفتذاس ا لج

ذ:فل هذلاي ذاس   اذال ذاس ت ئجذاست سلا(ذSPSS) ا ذخالاذي   اجذ
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ذاختي  ذاست   ذاسخاتذيل ذاتغل اوذ ا لجذاس  الاذ ت ئج:ذ(32)اس   اذ أ ذ

 المتغيرات
 المستقلة

Cllinearity statistics Normality test 

 معامل تقييم

 (VIF)التباين 

 التباين المسموح به

Tolerance 

معامل االلتواء 

Skewness 

 الخطا المعياري

Std-Error 

نسبة معامل االلتواء 

 إلى الخطأ المعياري

المعرفة توليد 

على المستوى 

 الفردي

1,260 ,794 -0,044 0,276 - 0,159 

التشارك في 

 المعرفة
3,249 ,308 0,825 0,276 2,989 

إنشاء المعارف 

 الجماعية
3,574 ,280 0,134 0,276 0,485 

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدرذ

ذ
 ال ددظذادد ذاس دد  اذف ددهذالذت  دد ذاادديلاذتت لددقذي  دد  ذا تيدد اذادد اذيددل ذاساتغلدد اوذاسالددتالاذذ

ي س لدياذ(ذ VIF  10اذذTolerance  0.1)ااديلاكذ لد ذلال دظذت ادقذاساد اذلايد ذف ذللديبذ
ذ.سياذاساتغل اوذاسالتالا

 :اختبار الفرضيات الفرعية -4-2
ي دد ا ذأدد  ذاسي  دد ذادد ذاستايدد ذادد ذواي  لدداذتايلددقذاالختيدد  اوذاسا لالدداذ فلددل بذاال  دد ا كذ

ذ.ذللا  ذي ختي  ذاس  ضل وذاس  الا
 :الفرعية األولىاختبار الفرضية  -4-2-1

ت سلدد ذاسا  فدداذ)ذأدد  ذاسي  دد ذي لددتخ ا ذا دد االوذاال تيدد اذاليتادد هذفلدد ذاساتغلدد ذاسالددتااذ
كذ يددلاذفلددل بذاال  دد ا ذالختيدد  ذاس  ضددلاذ(افيدد ا ذ)ذفددتذاساتغلدد ذاستدد يعذ(ذالدد ذاسالددت نذاس دد  يذ

ذ.إلبداعيوجد أثر لتوليد المعرفة على المستوى الفردي على ا:ذيياذ استتذت صذال ذف ه
 :تحليل عالقة االرتباط بين توليد المعرفة على المستوى الفردي واإلبداع -أ

ذ:ت  اذاسي   ذال ذاس ت ئجذاست سلا(ذSPSS)ا ذخالاذي   اجذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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ذت سل ذاسا  فاذال ذاسالت نذاس   يذ افي ا ا  ااذاال تي اذيل ذ:ذ(31)   اذ أ ذ
 اإلبداع  

توليد المعرفة على 
 المستوى الفردي

Corrélation de Spearman 0.322 

t ( test) 
2,929 

Signification approximée 
0.005 

N 76 

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

لال ددظذادد ذاس دد  اذفاددالدذف ذت سلدد ذاسا  فدداذالدد ذاسالددت نذاس دد  يذلدد تياذي فيدد ا ذيا  ادداذ
فف ا ذال اذاس  الاذي اللاذت سل ذاسا  فاذال ذكذ هلاذل ض ذا  ذاهتا  ذ(1,233)ا تي اذات لاذأ  دذ

ذ.اسالت نذاس   ي
 :بين توليد المعرفة على المستوى الفردي واإلبداع األثرتحليل عالقة  -ب

فدتذاساتغلد ذاستد يعذ(ذت سل ذاسا  فداذالد ذاسالدت نذاس د  ي)ذسلتاي ذا ذتالل ذاساتغل ذاسالتااذ
ذ:  ا كذ اسليذلاي ذتلخلصذ ت ئ هذي ست ستأ  ذاسي   ذي لتخ ا ذفلل بذاال (ذافي ا ذ)ذ

ذ ت ئجذت للاذاال   ا ذالختي  ذاس  ضلاذاس  الاذاأل س :ذ(32)   اذ أ ذ

 Rمعامل االرتباط 
 R2معامل التحديد 

 معامل التحديد المعدل 
 الخطأ المعياري للتقدير 

 

0,403 

0,163 
0,151 
0,518 

 0.05  =عند                   0,000=   مستوى المعنوية                    14,362=    (F)قيمة       

   α 

 (t)معنوية  (t)قيمة  (β)بيتا  b Erreur standard المتغير

 الثابت
 

1,228 
 

0,390  
 

3,149 
 

0,002 

توليد المعرفة 
على المستوى 

 الفردي

0,546 0,144 0,403 3,790 0,000 

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر
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(ذ%02,2) هد ذاالد سذس د  وذاست فلدقكذف ذذ(32)فدتذاس د  اذ أد ذذ(R2)ست  ل ذلال ذا  ااذا
ت  ددعذوسدد ذا اادداذ(ذ%23,2)لدد ه ذاالأدداذاال  دد ا كذ ف ذاسيدد أتذادد ذاستغلدد اوذفددتذاساتغلدد ذاستدد يعذت 

ا ءذتال ذوس ذاألخ(ذ1,202)سخااذاسا ل  يذاستا ل يذ اسي سغاذفخ نذس ذت خاذفتذاس ا لجاذفا ذألااذا
ذذذ دد  وذتاللددداذخدداذاال  ددد ا ذس ادد اذاددياذاال تاددد  كذ هدد ذاددد ذتدد اذاللدددهذضددد هاس ادد ائلاكذ ي ستدد ستذ

ذ(.F)ألااذ
اا ذلال ذوس ذاالأاذول  يلداذ(ذ1,212)يا ذلظه ذاس   اذا   لاذا لااذاسالاكذ ل ذيلغوذ

سلد ذاسا  فداذيل ذاساتغل ل ذو  د ئل كذ ف ذفيذزلد  وذفدتذافيد ا ذي  د وذ ا د وذلدؤ يذوسد ذزلد  وذفدتذت ذ
 هددددتذفأدددداذادددد ذ(ذ1,111)كذ لدددد ذظهدددد ذالددددت نذاسا   لدددداذ(1,212)الدددد ذاسالددددت نذاس دددد  يذياادددد ا ذ

فادد ذذذذذذذيلغددوذ(ذاسل يددو)كذااد ذلاددل ذوسدد ذا   لداذا لادداذاسالددااذفاد ذي س لددياذسا لادداذاستاد اع(1,12)
 ذفددتذاادد ذلاددل ذوسدد ذفهالدداذاساتغلدد(ذ1,12) هددتذفأدداذادد ذ(ذ1,113)ت ددوذالددت نذا   لدداذ(ذ0,332)

ذ.اس ا لج
ذ:ا االأ ذاا ذليقذلاي ذاسا اذيا هذت ذأي اذاس  ضلاذاس  الاذاأل س ذاستتذت صذال ذف ه

ذ

ذ
ذ
ذ

 

 :الثانيةاختبار الفرضية الفرعية  -4-2-2
استاددد   ذفدددتذ)ذأددد  ذاسي  ددد ذي لدددتخ ا ذا ددد االوذاال تيددد اذاليتاددد هذفلددد ذاساتغلددد ذاسالدددتااذ

 يلاذفلل بذاال   ا ذالختي  ذاس  ضلاذيياكذ استتذت صذذك(افي ا ذ)ذفتذاساتغل ذاست يعذ(ذاسا  فاذ
ذ.على اإلبداع للتشارك في المعرفةيوجد أثر :ذال ذف ه

 :واإلبداع التشارك في المعرفةتحليل عالقة االرتباط بين  -أ
ذ.(32)ت  اذاسي   ذال ذاس   اذ أ ذ(ذSPSS)ا ذخالاذي   اجذ

ذ
ذ
ذ
ذ

ذ.في المؤسسة يوجد أثر لتوليد المعرفة على المستوى الفردي على اإلبداع
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ذ افي ا  فتذاسا  فااستا   ذا  ااذاال تي اذيل ذ:ذ(32)   اذ أ ذ
 اإلبداع  

 التشارك في المعرفة

Corrélation de Spearman 0.749 

t ( test) 
9,719 

Signification approximée 
0.000 

N 76 

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

ذذذذذتياذي فيددددد ا ذيا  اددددداذا تيددددد اذذذلال دددددظذاددددد ذاس ددددد  اذفادددددالدذف ذاستاددددد   ذفدددددتذاسا  فددددداذلددددد ذ
ذ.كذ هلاذل ض ذاهتا  ذفف ا ذال اذاس  الاذال ذاستا   ذفتذاسا  فا(1,212)ا ستذ

 :واإلبداع التشارك في المعرفةبين  األثرتحليل عالقة  -ب
أ  ذ(ذافي ا ذ)ذفتذاساتغل ذاست يعذ(ذذاستا   ذفتذاسا  فا)ذسلتاي ذا ذتالل ذاساتغل ذاسالتااذ

فددتذاس دد  اذ(ذSPSS)اسددليذلايدد ذتلخددلصذ ت ئ ددهذ فددقذي  دد اجذاسي  دد ذي لددتخ ا ذفلددل بذاال  دد ا كذ ذ
ذ:است ست

ذ ت ئجذت للاذاال   ا ذالختي  ذاس  ضلاذاس  الاذاسل  لا:ذ(32)   اذ أ ذ

 Rمعامل االرتباط 
 R2معامل التحديد 

 معامل التحديد المعدل 
 الخطأ المعياري للتقدير 

 

0,759 

0,577 
0,571 
0,368 

 0.05  =عند                   0,000=   مستوى المعنوية                    100,774=   (F)قيمة       

   α 

 (t)معنوية  (t)قيمة  (β)بيتا  b Erreur standard المتغير

 الثابت
 

1,222 
 

0,152 

 

 
 

8,027 
 

0,000 

التشارك في 
 المعرفة

 

0,563 
 

0,056 0,759 

 

10,039 0,000 

 (SPSS)جات برنامج اعتمادا على مخر : المصدر
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اددد ذاستغلددد اوذفدددتذ(ذ%22,2) هددد ذاالددد سذس ددد  وذاست فلدددقكذف ذ(ذR2)لادددل ذا  اددداذاست  لددد ذ
ت  دعذوسد ذا ااداذفخد نذسد ذتد خاذفدتذ(ذ%13,2)اساتغل ذاستد يعذت لد ه ذاالأداذاال  د ا كذ ف ذاسيد أتذ

 ذاألخاددد ءذتادددل ذيدددلس ذوسددد ذ دددغ(ذ1,222)اس اددد لجاذفاددد ذألاددداذاسخاددداذاسا لددد  يذاستاددد ل يذ اسي سغددداذ
ذذذذتاللدداذخددداذاال  دد ا ذس اددد اذاددياذاال تادد  كذ هددد ذادد ذتددد اذاللددهذا   لددداذذ ددد  واس ادد ائلاكذ ي ستدد ستذ

ذ(.F)ألااذ
اا ذلال ذوس ذاالأاذول  يلداذ(ذ1,222) اذا   لاذا لااذاسالاكذ ل ذيلغوذيا ذلظه ذاس  

استادد   ذفددتذ ذزلدد  وذفددتذيددل ذاساتغلدد ل ذو  دد ئل كذ ف ذفيذزلدد  وذفددتذافيدد ا ذي  دد وذ ا دد وذلددؤ يذوسدد
اادد ذلاددل ذكذ(1,12) هددتذفأدداذادد ذ(ذ1,111)كذ لدد ذظهدد ذالددت نذاسا   لدداذ(1,222)اسا  فدداذياادد ا ذ

ت دوذالدت نذ(ذ0,333)فاد ذيلغدوذ(ذاسل يدوذ)ذوس ذا   لاذا لاداذاسالدااذفاد ذي س لدياذسا لاداذاستاد اعذ
ذ.اس ا لجذاا ذلال ذوس ذفهالاذاساتغل ذفت(ذ1,12)فأاذا ذ هتذ(ذ1,111)ا   لاذ

ذ:ا االأ ذاا ذليقذلاي ذاسا اذيا هذت ذأي اذاس  ضلاذاس  الاذاسل  لاذاستتذت صذال 
ذ

ذ
ذ

 :الثالثةاختبار الفرضية الفرعية  -4-2-3
و ادد ءذاسا دد  هذ)ذأدد  ذاسي  دد ذي لددتخ ا ذا دد االوذاال تيدد اذاليتادد هذفلدد ذاساتغلدد ذاسالددتااذ

 يدددلاذفلددل بذاال  ددد ا ذالختيددد  ذاس  ضددلاذييددداذ استدددتذكذ(افيددد ا ذ)ذفدددتذاساتغلددد ذاستدد يعذ(ذاس ا الدداذ
ذ.على اإلبداع إلنشاء المعارف الجماعيةيوجد أثر :ذت صذال ذف ه

 :واإلبداع إنشاء المعارف الجماعيةتحليل عالقة االرتباط بين  -أ
ذ:ت  اذاسي   ذال ذاس   اذاست ست(ذSPSS)ا ذخالاذي   اجذ

ذ افي ا   ءذاسا   هذاس ا الاو اا  ااذاال تي اذيل ذ:ذ(32)   اذ أ ذ
 اإلبداع  

 إنشاء المعارف الجماعية

Corrélation de Spearman 0.787 

t ( test) 
10,973 

Signification approximée 
0.000 

N 76 

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

 في المؤسسة ععلى اإلبدا للتشارك في المعرفةيوجد أثر 
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يدد ا ذيا  ادداذا تيدد اذف ذو ادد ءذاسا دد  هذاس ا الدداذلدد تياذي فذ(32)لال ددظذادد ذاس دد  اذ أدد ذ
ذ.كذ هلاذل ض ذاهتا  ذفف ا ذال اذاس  الاذال ذو ا ءذاسا   هذاس ا الا(1,222)ا ستذ

 :واإلبداع إنشاء المعارف الجماعيةبين  األثرتحليل عالقة  -ب
فددددددددتذاساتغلدددددددد ذذذذذذذذذذذذ(ذذو ادددددددد ءذاسا دددددددد  هذاس ا الددددددددا)ذسلتايدددددددد ذادددددددد ذتددددددددالل ذاساتغلدددددددد ذاسالددددددددتااذ

أدددد  ذاسي  دددد ذي لددددتخ ا ذفلددددل بذاال  دددد ا كذ اسددددليذلايدددد ذتلخددددلصذ ت ئ ددددهذ فددددقذذذ(ذافيدددد ا ذ)ذاستدددد يعذ
ذ:فتذاس   اذاست ست(ذSPSS)ي   اجذ

ذ ت ئجذت للاذاال   ا ذالختي  ذاس  ضلاذاس  الاذاسل سلا:ذ(32)   اذ أ ذ

 Rمعامل االرتباط 
 R2معامل التحديد 

 معامل التحديد المعدل 
 الخطأ المعياري للتقدير 

 

0,835 

0,698 
0,693 
0,311 

 0.05  =عند                   0,000=   مستوى المعنوية                    170,673=   (F)قيمة       

   α 

 (t)معنوية  (t)قيمة  (β)بيتا  b Erreur standard المتغير

 الثابت
 

  0,758 
 

0,152   

4,985 
 

0,000 

إنشاء المعارف 
 الجماعية

 

0,748 
 

0,057 
 

0,835 13,064 0,000 

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

اددد ذاستغلددد اوذفدددتذ(ذ%22,2) هددد ذاالددد سذس ددد  وذاست فلدددقكذف ذ(ذR2)لادددل ذا  اددداذاست  لددد ذ
ت  دعذوسد ذا ااداذفخد نذسد ذتد خاذفدتذ(ذ%21,3)اساتغل ذاستد يعذت لد ه ذاالأداذاال  د ا كذ ف ذاسيد أتذ

تادددل ذيدددلس ذوسددد ذ دددغ ذاألخاددد ءذ(ذ1,200)يذاستاددد ل يذ اسي سغددداذاس اددد لجاذفاددد ذألاددداذاسخاددداذاسا لددد  ذ
ذذذتاللدداذخددداذاال  دد ا ذس اددد اذاددياذاال تادد  كذ هددد ذادد ذتددد اذاللددهذا   لددداذذ ددد  واس ادد ائلاكذ ي ستدد ستذ

ذ(.F)ألااذ
اا ذلال ذوس ذاالأاذول  يلداذ(ذ1,212) اذا   لاذا لااذاسالاكذ ل ذيلغوذيا ذلظه ذاس  

و اد ءذاسا د  هذ ف ذفيذزل  وذفتذافي ا ذي   وذ ا  وذلؤ يذوس ذزلد  وذفدتذيل ذاساتغل ل ذو   ئل كذ
ااد ذلادل ذكذ(1,12) هتذفأداذاد ذ(ذ1,111)كذ ل ذظه ذالت نذاسا   لاذ(1,212)اس ا الاذياا ا ذ



 الدراسة التطبيقية                                                                                                  الرابعالفصل 

 260 

ت دوذالدت نذ(ذ1,222)يلغدوذذفاد (ذذاسل يدوذ)وس ذا   لاذا لاداذاسالدااذفاد ذي س لدياذسا لاداذاستاد اعذ
ذ.اا ذلال ذوس ذفهالاذاساتغل ذفتذاس ا لج(ذ1,12) هتذفأاذا ذ(ذ1,111)ا   لاذ

ذ:ا االأ ذاا ذليقذلاي ذاسا اذيا هذت ذأي اذاس  ضلاذاس  الاذاسل سلاذاستتذت صذال 
ذ

ذ
ذ
ذ
ذ

 :اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة -4-3
يتاد هذيد اذالأ  ذاسي  د ذي لدتخ ا ذا د االوذاال تذسهلدذاس  الاكالختي  ذاس  ضلاذاس ئلللاذ

كذ يدلاذفلدل بذاال  د ا ذ(ذافيد ا ذ)فدتذاساتغلد ذاستد يعذ(ذ  هذاس ا الداذاسا دذ)فل ذاساتغل ذاسالتااذ
ذ.يوجد أثر للمعارف الجماعية على اإلبداع:ذه استتذت صذال ذف ذكاسات   ذالختي  ذاس  ضلاذييا

 :واإلبداع المعارف الجماعيةتحليل عالقة االرتباط بين  -4-3-1
ذ:ت  اذاسي   ذال ذاس   اذاست ست(ذSPSS) اجذا ذخالاذي  

ذ افي ا  اسا   هذاس ا الاا  ااذاال تي اذيل ذ:ذ(21)   اذ أ ذ
 اإلبداع  

 المعارف الجماعية

Corrélation de Spearman 0.771 

t ( test) 
10,414 

Signification approximée 
0.000 

N 76 

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

ياذي فيدددددد ا ذيا  ادددددداذا تيدددددد اذذذذذذذذذت ذ دددددد  اذفاددددددالدذف ذاسا دددددد  هذاس ا الدددددداذتددددددلال ددددددظذادددددد ذاس
ذ.ي سا   هذاس ا الاكذ هلاذل ض ذاهتا  ذفف ا ذال اذاس  الاذ(1,220)ا ستذ

 :واإلبداع للمعارف الجماعية األثرتحليل عالقة  -4-3-2
أد  ذ(ذافيد ا ذ)ذفدتذاساتغلد ذاستد يعذ(ذذاسا   هذاس ا الدا)ذسلتاي ذا ذتالل ذاساتغل ذاسالتااذ

فددتذاس دد  اذ(ذSPSS)اسي  دد ذي لددتخ ا ذفلددل بذاال  دد ا كذ اسددليذلايدد ذتلخددلصذ ت ئ ددهذ فددقذي  دد اجذ
ذ.(20)ذ أ 

ذ.في المؤسسة على اإلبداع لعملية إنشاء المعارف الجماعيةيوجد أثر 
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ذ ت ئجذت للاذاال   ا ذالختي  ذاس  ضلاذاس ئلللا(:ذ20)ذ   اذ أ 

 Rمعامل االرتباط 
 R2معامل التحديد 

 معامل التحديد المعدل 
 طأ المعياري للتقدير الخ

 

0,820 

0,672 
0,667 
0,324 

 0.05  =عند                   0,000=   مستوى المعنوية                    151,357=   (F)قيمة       

   α 

 (t)معنوية  (t)قيمة  (β)بيتا  b Erreur standard المتغير

 الثابت
 

  0,346 
 

0,194   

1,784 
 

0,079 

المعارف 
 جماعيةال

 

0,893 
 

0,073 
 

0,820 12,303 0,000 

 (SPSS)اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

اددد ذاستغلددد اوذفدددتذ(ذ%22,3) هددد ذاالددد سذس ددد  وذاست فلدددقكذف ذ(ذR2)لادددل ذا  اددداذاست  لددد ذ
ت  دعذوسد ذا ااداذفخد نذسد ذتد خاذفدتذ(ذ%23,2)اساتغل ذاستد يعذت لد ه ذاالأداذاال  د ا كذ ف ذاسيد أتذ

فتال ذوس ذ دغ ذاألخاد ءذاس اد ائلاكذ(ذ1,231)ا ذألااذاسخااذاسا ل  يذاستا ل يذ اسي سغاذاس ا لجاذف
ذ(.F)تاللاذخاذاال   ا ذس ا اذاياذاال تا  كذ ه ذا ذت اذاللهذا   لاذألااذذ   و ي ست ستذ

ااد ذلادل ذوسد ذ(ذ1,222)ذفادالدذف ذا   لداذا لاداذاسالداذيلغدو(ذ20)ذيا ذلظه ذاس   اذ أد 
ل  يلداذيددل ذاساتغلد ل ذو  دد ئل كذ ف ذفيذزلد  وذفددتذافيد ا ذي  دد وذ ا د وذلددؤ يذوسد ذزلدد  وذاس الأداذاف

ذ هددددددتذفأددددددا(ذ1,111)ذكذ لدددددد ذظهدددددد ذالددددددت نذاسا   لددددددا(1,222)ذفددددددتذاسا دددددد  هذاس ا الدددددداذياادددددد ا 
ذذذذفادددد ذ(ذذاسل يددددوذ)ذكذاادددد ذلاددددل ذوسدددد ذا   لدددداذا لادددداذاسالددددااذفادددد ذي س لددددياذسا لادددداذاستادددد اع(1,12)ادددد 
ذ.اا ذلال ذوس ذفهالاذاساتغل ذفتذاس ا لج(ذ1,212)ذيلغو

ذ:ا االأ ذاا ذليقذلاي ذاسا اذيا هذت ذأي اذاس  ضلاذاس ئلللاذاستتذت صذال 
ذ

  
 
 

 

ذ.في المؤسسة اإلبداعنشاط على  للمعارف الجماعيةيوجد أثر      
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 نتائج الدراسة الميدانية: المبحث الثالث
ا ذخالاذا ضذ ت للاذاسيل   وذ اسا ل ا وكذف ض وذاس  الاذاس  ل ذا ذاس ت ئجكذفهاه ذ

ذ:ا ذللت
فتذ(ذ%22)ل اذاس  الاذ لبذالله ذاسا يعذاسلي  يكذ ل ذي  وذ لياذاسلي  ذف ذفف ا ذا -

 .ا ذفف ا ذاس ل اذي   اذو  ل (ذ%32)اا ياذ

فااد  ه ذتاداذ(ذ%23,2)ف ذ  سيلاذفف ا ذال اذاس  الاذا ذفئاذاساي بكذ لد ذي  دوذاد ذ لدياذ -
لد وذا د ذل اكذ هلاذاؤا ذال ذت ف ذا ا  ذيا لاذ ل لاذتلدتالعذف ذتد   ذا اذ11ا ذ

 .اسا  فاذ اتالي تهكذ ف ه ذأ   وذال ذالتا اهذاست  ل وذاسالتايللا

ف ذاساؤهدداذاس لاددتذاسادد ئعذيددل ذففدد ا ذال دداذاس  الدداذهدد ذاساؤهدداذاس دد ا تكذولذلالدداذف دد  بذ -
كذ هدددد ذاؤادددد ذلدددد اذالدددد ذتدددد ف ذاسي دددد ءاوذاساؤهلدددداذيهددددلدذ(%23,1)هددددلاذاساؤهدددداذادددد ذ لدددديتهذ

 .اساؤلل و

لد  اوكذذ12ساؤللد وذا داذاس  الداذل الد  ذياؤللد ته ذا دلذفأداذاد ف ذ  سيلاذافا  اوذي  -
ذ01وسدد ذذ12لت ا دد   ذفددتذاؤللدد ته ذادد (ذ%21,2)كذيل ادد ذادد ذ لدديتهذ(%20,2) لسدد ذي لددياذ

لددد  اوكذ هددد ذاؤاددد ذالددد ذت ا ددد ذا اددداذاسخيددد وذاسا  لدددبذسددد نذواددد  اوذاؤللددد وذاسااددد  ذ
 .افسيت   تذا اذاس  الا

ذاس  الا - ذال ا ذفف ا  ذ  سيلا ذذف  ذي ليا ذاسال ا لا ذافا  او ذا  ذ%22,2)ه  ذ ؤل ءذ( ل 
 ذذذ(ذذذ%32,2)اسا  س ذي لياذ

فظهددد وذاس تددد ئجذاسخ  دددداذيا ددد  ذاسا دددد  هذاس ا الددداذا افادددداذاساي ددد لل ذالدددد ذفي ددد  ذهددددلاذ -
(ذ3,23)اسا ددد  كذ أددد ذيلدددغذات لددداذ   ددداذا افاددداذاساي ددد لل ذالددد ذفي ددد  ذهدددلاذاسا ددد  ذييددداذ

 (.1,20)ي    اهذا ل  يذأ  دذ

 ي  ددوذاس تدد ئجذاسخ  دداذيي دد ذت سلدد ذاسا  فدداذالدد ذاسالددت نذاس دد  يذا افادداذاساي دد لل ذالدد ذ -
اي  اوذهلاذاسي  كذ أ ذيلغذات لاذ   اذا افااذاساي  لل ذالد ذايد  اوذهدلاذاسي د ذذذذييداذ

اذاألاددد ذاسدددليذل  ددداذاساؤللددد وذا ددداذاس  الددداذالذتددد ستذ(1,10) ا  ددد اهذا لددد  يذ(ذ3,22)
 .سا  فاذال ذاسالت نذاس   يفهالاذيي نذست سل ذا

 ي  وذاس ت ئجذاسخ  اذيي  ذاستا   ذفتذاسا  فاذا افااذاساي  لل ذال ذاي  اوذهدلاذاسي د كذ -
 ا  ددد اهذ(ذ3,21) أددد ذيلدددغذات لددداذ   ددداذا افاددداذاساي ددد لل ذالددد ذايددد  اوذهدددلاذاسي ددد ذييددداذ
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نذسلتاد   ذاذاألا ذاسليذل  اذاساؤللد وذا داذاس  الداذالذتد ستذفهالداذييد ذ(1,22)ا ل  يذ
 .فتذاسا  فا

فدددتذ دددل ذي  دددوذاس تددد ئجذاسخ  ددداذيي ددد ذو اددد ءذاسا ددد  هذاس ا الددداذا افاددداذاساي ددد لل ذالددد ذ -
اي  اوذهلاذاسي  كذ أ ذيلغذات لاذ   اذا افااذاساي  لل ذالد ذايد  اوذهدلاذاسي د ذذذذييداذ

اذاألاددد ذاسدددليذل  ددداذاساؤللددد وذا ددداذاس  الددداذالذتددد ستذ(1,23) ا  ددد اهذا لددد  يذ(ذ3,22)
 .هالاذف ا ءذاسا   هذاس ا الاف

فظه وذاس ت ئجذاسخ  اذيا   ذافي ا ذا افااذاساي  لل ذالد ذفي د  ذهدلاذاسا د  كذ أد ذيلدغذ -
 ا  ددد اهذا لددد  يذ(ذ3,22)ات لددداذ   ددداذا افاددداذاساي ددد لل ذالددد ذفي ددد  ذهدددلاذاسا ددد  ذييددداذ

 .ي ا اذاألا ذاسليذل  اذاساؤلل وذا اذاس  الاذالذت ستذفهالاذس اللاذاف(1,22)

ادد  ذ  دد  ذفدد  قذلاوذ السدداذو  دد ئلاذيددل ذآ اءذففدد ا ذال دداذاس  الدداذت ددزنذساتغلدد ذاساؤهدداذ -
 .اس لاتذ   ذا    ذاس  الا

ا  ذ    ذف  قذلاوذ الساذو   ئلاذيل ذآ اءذفف ا ذال اذاس  الاذت زنذساتغل ذا  ذل  اوذ -
 .األأ الاذ   ذا    ذاس  الا

كذ هددلاذ(1,233)ياذي فيد ا ذيا  اداذا تيد اذات لداذتت سلد ذاسا  فداذالد ذاسالدت نذاس د  يذلدد ذ -
 .ل ض ذا  ذاهتا  ذفف ا ذال اذاس  الاذي اللاذت سل ذاسا  فاذال ذاسالت نذاس   ي

فظهدد وذ تدد ئجذاال  دد ا ذاسيلددلاذف ذه دد  ذتددالل اذول  يلدد ذسي دد ذت سلدد ذاسا  فدداذالدد ذاسالددت نذ -
 . س اس   يذفتذافي ا كذ ي ست ستذ  اذاس  ضلاذاس  الاذاأل

فظهدددد وذ تدددد ئجذاال  دددد ا ذاسيلددددلاذف ذه دددد  ذتددددالل اذول  يلدددد ذسي دددد ذاستادددد   ذفددددتذاسا  فدددداذفددددتذ -
 .افي ا كذ ي ست ستذ  اذاس  ضلاذاس  الاذاسل  لا

فظهدد وذ تدد ئجذاال  دد ا ذاسيلددلاذف ذه دد  ذتددالل اذول  يلدد ذسي دد ذو ادد ءذاسا دد  هذاس ا الدداذفددتذ -
 .اافي ا كذ ي ست ستذ  اذاس  ضلاذاس  الاذاسل سل

فظهددد وذ تددد ئجذاال  ددد ا ذاسات ددد  ذف ذه ددد  ذتدددالل اذول  يلددد ذسلا ددد  هذاس ا الددداذفدددتذافيددد ا كذ -
 . ي ست ستذ  اذاس  ضلاذاس ئلللاذسل  الا

ذ
ذ
ذ
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ذ:ليقذلاي ذتلخلصذ ت ئجذاس  الاذ فقذاس ا لجذاساات  ذاست ستذاا  ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

 :خالصة الفصل
ذفتذهلاذ اس  اكذاتض وذياياذاالتذفهالاذاسا   هذذا ذخالاذاس ت ئجذاسات  اذوسله 

ذ ذفت ذاس ا الا ذفت ذافي االا ذاس اللا ذاؤللت زلز ذافسيت   تك ذهلدذ وذاساا   ذفل  ذيلس   اتض 
ذسغ ضذ ذاسا  و ذااللتا  و ذفلئلا ذال  ذاألف ا  ذو  ي و ذا  ذا االأ  ذافي ا ك ذ ا ا ذال  اسا   ه

ذا ذظه  ذ استت ذاس  الاك ذاتغل او ذيل  ذاس يا ذفت ذسه ذاسال ا و ذول  يلا ذاالأا ذه    ذف  ذخالسه   
ذسلا   هذاس ا الاذياتغل اوذالتالاكذاعذاساتغل ذاست يعذ ا   لاذو   ئلاذسياذاساتغل اوذاس  الا

ذ. اسليذه ذافي ا 

 المعارف الجماعية

إنشـاء المعـارف 
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وسله ذا ذاستتذت ذاست  اذذفه ذاس ت ئجلاللاذف زاءكذلت   اذاأل اذاس  الاذذتتضا ذخ تااذهلد 
كذ ا ذفل  وذا هذا ذ ل اذسإلاي سلاذاساا   اكذ ا نذولي وذ  اذاس  ضل وذدذاس  الاخالاذهل

يزل  وذافي ا ذفتذاساؤللاذاساتي  وذفتذاساا اااذفا ذاس زءذاسل  تذفلت   اذي ضذاالأت ا  وذاسات لااذ
ذاس ا الا ذاسا   ه ذا  ذا االأ  ذي  ا ذ ل  ذفل  وذفت ذ األخل  ذاسل س  ي ضذافاي سل وذذاس زء

ذ. كذيآف قذ  ل وذسها ذخالاذهلدذاس  الاذاس  ل و

 :نتائج الدراسة -0

ذخالا  ذذا  ذاسي    ذيه  ذأ   ذاستت ذاس  الا ذ استايلات ذاس ظ ي ذاسالت لل  سلا   هذال 
ذ:اس ت ئجكذا ذاست  اذال ذ الاذا ذاس ا الاذ فل ه ذال ذااللاذافي ا ذفتذاساؤللا

 :ن الجزء النظريالنتائج المستمدة م -1-1

ذاسا   هذ ذف ي و ذافي ا ك ذا  ذاس ائ  ذ ي له  ذاساؤلل و ذفت ذاسا  فا ذألاا ذاز ل   اع
ذاس   لا ذاسا   ه ذا  ذفهالا ذفيل  ذاس ا الا ذف  ذاس  الا ذهلد ذف ض و ذ ل  ذاسا   هذك و ا ء

قذلت ذ ف ذاالل وذفل للاذهتذاست ائاذ است لل ذ اس ياذ االلتل  بكذذا ذا لقذف يعلت ذلاذاس ا ا
ذ ا الا ذاس   لاذوس ذا   هذظ ه و ذاس الل وذت  لاذاسا   هذاسضا لا فتذظاذت ف ذ لس ذذكهلد

ذف ا ءذاسا  فاذ ذاسيلئاذذتلا يلئاذال ا و ذ)يد " "BA)ذ ذفله ذ ذك ذاستتذلت  ذاساات يا استتذت  تذاسيلئا
ذ ذو ا ء ذتل لع ذلاي ه ذاسا  فت ذاستا    ذهلا ذف  ذ ل  ذ تا لاه ك ذ تي  سه  ذاسا  فا اسا  فاذتا   

ذ.ي ا  ت ظل ذ ت ئ هكذ هلاذا ذاا هذزل  وذأ  اوذاألف ا ذال ذاف
ذ: أ ذخل وذاس  الاذاس ظ لاذوس ذا ا ااذا ذاس ت ئجذفهاه 

 و ذت  لدد ذا هدد  ذاسا  فدداذيادد   ذولددت اتل تذلؤيدد ذواي  لدداذو ا تهدد كذ الددت ا سه كذ تخزل هددد كذ
لداذافيد ا كذااد ذلاي هد ذاد ذا ا هداذ ي ست ستذال ذاساؤللاذتلال ذاد ذتاتليدهذا هد ذيغلداذت ا

 اساتغل اوذاسيلئلاذايي اكذ االلت  ا ذسلتيلهذا ه ذي    اذ

 اسا دد  هذاس ا الدداذهددتذا ا ادداذا لددااذادد ذاسا دد  هذ اساا  لدد وذ است دد ف وذاستددتذت  دد ذ
س نذاس ا ااكذ استدتذتتادياذ تل داذاست د االوذيدل ذاألفد ا ذاس د الل ذ اخداذاساؤللداكذي لد ذ



 خاتمــة                                                                                                                               

 

 261 

ي ته ذا ذأياذاساؤلل وذاألخ ناذفا ذاسا   هذاس   لداذفهدتذا اد  ذاسا د  هذالذللهاذا  
 ااسات ا  وذس نذف  ذ ا  كذ اسايتلياذيا قذات   وكذ هتذتاياذاسا ا  ذاس اخللاذسياذا اا

 تهددت ذاساؤللدد وذي س  ددل ذاسا  فددتذاساتدد  ذسهدد ذ لسدد ذا   سدداذالددتغالسهذفددتذت لددل ذا يزهدد ذ
ؤللدد وذتهددت ذي اللدد وذو ا وذاسا  فدداذادد ذف دداذزلدد  وذاس  ددللاذاست  فلددتاذيادد ذف ذو ا اوذاسا

 ؛اسا  فلاكذ ت لل ذو ا ته ذاسا  فلا
 ذ ذاس ا الا ذاسا   ه ذولت اتل ل تل ه  ذا   ا ذافي ا ذذي اتي  ه  ذااللا ذفت ذ ئللت يايا

 ل ذف ذاساؤلل وذاستتذتتا   ذفتذاسا  فاذ تاتل ذاس   لاكذي ساؤللاذفيل ذا ذاسا   هذ
ذافي ا ذفيل ذا ذاساؤلل وذاستتذا   هذ ا  ذلي  ذفله  ذفااذال ذاسا   هذالاك ت تا 

 اس   لاا

 ذت سل ذ ذا  ا ذفت ذاؤلل وذ ائ و ذهت ذوي االا ذا ت  و ذو ا ء ذال  ذاسا   و ذاساؤلل و ف 
 .اسا  فاذ التخ ااه 

 :الدراسة الميدانيةالنتائج المستمدة من  -1-2

ذ:اس ت ئجذفهاه خل وذهلدذاس  الاذاسال ا لاذوس ذا ا ااذا ذ
ظه ذف ذات  ه وذفف ا ذال اذاس  الاذ   ذفي   ذاسا   هذاس ا الاذي  وذول  يلاكذ سي ذ -

ذ ذاسلاللا ذفي   ه  ذ الع ذفت ذفتذ)ات لاا ذاستا    ذاس   يك ذاسالت ن ذال  ذاسا  فا ت سل 
ذ ذاس ا الا ذاسا   ه ذو ا ء ذاسا  فاك ذاس ا الاذ( ذاسا   ه ذفهالا ذوس  ذلال  ذاسلي األا 

 .ساؤلل وذاس  الاذي س ليا

ذات لااذ - ذ سي ذي   ا ذافي ا ذي  وذول  يلاك ذ    ذاس  الا ذال ا ظه ذف ذات  ه وذفف ا 
 .األا ذاسليذلال ذوس ذفهالاذافي ا ذي س لياذساؤلل وذاس  الا

ذال اذ - ذفف ا  ذآ اء ذيل  ذو   ئلا ذف  قذلاوذ السا ذ     ذيلس ذا   ذاس  الا فظه وذ ت ئج
 .هاذاس لاتذ   ذا    ذاس  الااس  الاذت زنذساتغل ذاساؤذ

فظه وذ ت ئجذاس  الاذا  ذ    ذف  قذلاوذ الساذو   ئلاذيل ذآ اءذفف ا ذال اذاس  الاذ -
 .ت زنذساتغل ذا  ذل  اوذاألأ الاذ   ذا    ذاس  الا

ذفتذ - ذاسا   هذاس ا الا ذسياذفي    ذول  يل  ذاسيللاذف ذه   ذتالل ا فظه وذ ت ئجذاال   ا 
 .تذ  اذاس  ضل وذاس  الاذسل  الاافي ا كذ ي ست س
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ذف ذاسا   هذاس ا الاذتؤل ذياياذول  يتذال ذافي ا كذ - فظه وذ ت ئجذاال   ا ذاسات   
ذسلا   هذ ذتالل  ذ     ذفت ذ اساتاللا ذسل  الا ذاس ئلللا ذاس  ضلا ذ  ا ذظه و  ي ست ست

 .اس ا الاذال ذااللاذافي ا ذفتذاساؤللا

 :االقتراحات -0

ذ:است سلااسل يااكذلاي ذتا ل ذاساات   وذذ ئجاس تا االأ ذا ذذ

 تدددد ال ذاسادددد  اوذاسا  فلدددداذسلاؤللدددداكذ استددددزا ذاساؤللدددداذيت  لدددد ذا دددد  هذفف ا هدددد كذ اهتا اهدددد ذ
 ي سا   هذاس ا الاذكذيغلاذو ا ءذاؤلل وذا  فلاذاي ااا

   ا  وذالت ا سه ذا ذياساؤللاذذض   وذأل أيله ذ ا ذاسا  فاذاسات ف وذس له ذيل ذاس  الل كذ ا 
 .افي ا ذاس ا اتسل   اذوس ذ

 ال ا وذاس  الل ذال ذتا ل ذا   فه ذاساخ لاكذ تاد ل ه ذالد ذزلد  وذأد  اته ذ اهد  اته ذ
 فتذت زلعذاسا  فاذ استا   ذفله ذ  اله ذفلا ذيل ه ذست سل ذاألفي  ذافي االاا

 ف دددهذل ددد يذف ذتلددد  ذاف ا وذفدددتذاؤللددد وذاسااددد  ذافسيت   دددتذوسددد ذاستايددد ذي لدددتا ا ذاددد ذ
تاددد ل ذاسا  فددداذ ت ددد لله ذيلاددد ذسدددز ذاألاددد كذ ف ذتدددت ذاس اللددداذي ددد  وذات ددد  وذ سدددلسذا ددد  ذ

 و  اءاوذ خا اوذ  تل لاا

 اسلددد تذاسددد ائ ذوسددد ذت سلددد ذ يلدددبذاسا  فددداذاستدددتذتليدددتذاال تل  ددد وذافلدددت اتل لاذ است  فلدددلاذ
 فداكذ اس اداذالد ذ اد ذ اس ظل لاكذ اسا   وذال ذت القذاالل وذاست لل كذ االل وذاس فعذاسا 

 اسا  فاذاسالزااذ اسي فلاذ ي ست ألوذاسا  لبذوس ذياذاألا اهذلاوذاس الأاا

 ت زلددزذاسدد ا ذاسادد  يذ است ظلاددتذاسددالز ذس دد قذاس ادداذاسايل دداذيل  دد زذاهدد  ذتتلدد ذي ستخ ددصذ
  اساه لاا

 اذض   وذف ذت تذاسال  وذاس لل ذفتذاؤللد وذأاد  ذافسيت   لد وذفهالداذتادخلصذ فسذاساد 
اسا  فددتذادد ذاسادد ا  ذاسيادد لاذاسات ا دد وذسدد له كذسغدد ضذااللددت   وذا هدد ذ تا ل هدد ذي لددتا ا كذ

  س  له ذاسا ا وذاألل للاذس اللاذافي ا ا

 ضددد   وذألددد  ذاس هددد وذاس لدددالاذاسا  لددداذفدددتذأاددد  ذافسيت   لددد وذيددد س زائ ذالددد ذالدددت  ا ذ
 استاددد   ذفلهددد كذ اتخددد لذي فددداذاستلدددهلالوذ اسا افدددقذاستدددتذاددد ذادددا ه ذف ذتاددد عذ اددداذاسا  فددداذ

 .اف  اءاوذاستتذتا عذااللاذت  لاذاسا  فاذاس   لاذوس ذا  فاذ ا الا
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 :الدراسةآفاق  -0

ذاس  الاذ ذهلد ذتيل ذا ذخالا ذتذف ذلااذسلي   ك ذ ا اذس  ذفله ذذاس  الاتاي  ذاست  لا ا 
 :ياياذ اهكذ هتذ ا اذاستتذلاي ذف ذتاياذا اضلعذي  ذفتذهلاذاسا  اكذ هت

ذذ.افي ا ذفتذاساؤللاذااللاو ا ءذاسا   هذاس ا الاذ    ه ذفتذت لل ذ -0

ذ.افي ا ذفتذاساؤللاذااللاال ذذ    داستا   ذاسا  فتذذ-3

ذ.افي ا ذفتذاساؤللافتذت الاذذاستا   ذاسا  فتف  سلاذذ-2

ذ.    ه ذفتذت زلزذاس اللاذافي االاذفتذاساؤللاذسلا  فااف ا وذافلت اتل لاذذ-1

ذ

 والحمد هلل رب العالمين
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 عــة المراجـقائم
 

I- المراجع باللغة العربية: 
 :الكتب -0

 .1001كذا س ذاسيتبذاس  ل كذاأل   كذإدارة المعرفة ونظم المعلوماتف ا ذاسخالبكذخ س ذزلغ  كذ .2

كذ ا ذ دد  ءكذ(ذفددتذاس لدد  ذاالأت دد  لاذ اسا سلدداذ اف ا لدداذ) مــيأساســيات البحــث العلف ادد ذ لاددتذ ا دداذ آخدد   كذ .1
 .2111اا  كذ

 .1006كذاس ا ذاس  ا لاكذاسا ه وكذاقتصاد المعرفةكذا  وذفل بكذسف ا ذاي ذاس  ل .1

ذك244كذاسي لددوكذايتيداذادد س ذاسا  فدداكاإلبــداع العــام والخـاصذك لدد  ذايد ذاس ددتذفيد ذفخدد :ذ  اددي كذت  اداذاسيلد    .4
2111. 

 .كذ ا ذاسا   هكذاسا ه ولسان العربظ  كذاي ذا  .5

 .1006كذاؤللاذاس  اقكذاا  كذإدارة المعرفة الممارسات والمفاهيموي اهل ذاسخل هذاسالي  يكذ .6

كذاسا ظادداذاس  يلدداذسلت الدداذاقتصــاد المعرفــة ونظريــة النمــو الحديثــةويدد اهل ذ لدد اذهدد  تكذيدد ل ذلدد س ذ لددل ذاسغدد سيتكذ .1
 .1006اسا ل ا وذ اسا  فاكذاسا ه وكذذاف ا لاكذااللتلا  ذفتذي لا

تنميـة المهـارات القياديـة ولا الاذا اد ذاسلدل كذ يلداذا لدتذخللداكذالدتذايد ذاسهد  يذالدل كذ د   ذف اد ذفي ادلخاكذ .1
 .2111كذاسا ظااذاس  يلاذسلت الاذاف ا لاكذاسا ه وكذوالسلوكية

 .1022كذ ا ذاسالل وكذاا  كذاإلبداع اإلدارييالاذخلهذاسلي   هكذ .1

كذ ا ذاس دد   قذسل ادد ذ است زلددعذ اؤللدداذا ادد ذيدد ذ اادد ذآاذايتدد  كذإدارة اإلبــداعخ سدد ذاس دد ا يكذ:ذيلتدد ذيدد  كذت  اددا .20
 .1001اسا ه وكذ

سل اددد ذ است زلدددعكذذ كذ ا ذاس  ددد(فدددتذاساددد  ذاس ددد  يذ اس اددد ل )اإلبـــداع اإلداريف اددد ذاساغ لدددتكذ:يددد افل ذ  يتددد كذت  ادددا .22
 .1001اسا ه وكذ

 .1001كذي  زذاسا  فاذاس لالاكذاا  كذاهات حديثة في إدارة المعرفة والمعلوماتاتج ا اذل لهذي ل كذ .21

 .1000كذ ا ذاالسكذ ااقكذاقتصاد المعرفةا ا ذا بذ   لالكذ:ذ  ال ل ذف  ايكذت  اا .21

ـــــامج  الاذاسا ضدددددتكذا اددددد  ذاسيلددددد تتكذ .24 ـــــات باســـــتخدام البرن ـــــل البيان ـــــة وأســـــاليب البحـــــث العلمـــــي وتحلي منهجي
 .1001ا ذاس  ا ذسل ا ذ است زلعكذاا  كذكذ SPSSاإلحصائي

 .1001كذ ا ذ   ءذسل ا ذ است زلعكذاا  كذاالقتصاد المعرفيه ا ذاساا يكذ   لاذاسلللتكذ .25

 .1005كذاألهللاكذاا  كذإدارة المعرفة مدخل نظريهلل ذالتذ   زيكذ .26

 .1001ز  يكذاا  كذكذ ا ذاسل إدارة التمكين واقتصاديات الثقةزي ل ذاال ذاس   يكذف ا ذالتذ  س كذ .21

 .1001كذ ا ذاس  ا كذاا  كذ(ا ظ  ذيلت)إدارة المنظمات لل ذ  ل ذ .21

 .1005كذ ا ذاس هضاذاس  يلاكذيل  وذالمبادئ واالتجاهات الحديثة في إدارة المؤسسات ل ذوي اهل ذيل اكذ .21
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 .1001كذ ا ذاس   كذاسا ه وكذ(الرأسمعرفية بديال)إدارة المعرفة ل تذاي ذاس  ا  ذاسالاتكذ .10

 .1001 لل ذا ال ذ ل كذولت اتل ل وذاف ا وذاسا  فلاذفتذا ظا وذاألاا اكذول اءذسل ا ذ است زلعكذاا  كذ .12

كذ ا ذ ائداذ(ا ظد  ذا ه دتذاتي ادا)اإلدارة اإلستراتيجيةا ه ذا ل ذا    ذاسغ سيتكذ ائاذا ا ذ ي تذو  لسكذ .11
 .1001سل ا ذ است زلعكذاا  كذ

ــادئ اس دد س  تكذذ فيدد ذادد  قذا ادد ذاسلدد ل ا كذا ادد ذ .11 ــداعمب ذاساي دداذاسل سلدداك كذأ ايدداذسل ادد ذ است زلددعكذاسي لددوكاإلب
1004. 

 .1001كذاسا ظااذاس  يلاذسلت الاذاف ا لاكذاساي اذاسل  لاكذاسا ه وكذالتمكين كمفهوم إداري معاصرل ل ذللل ذال  كذ .14

 .1001 زلعكذاا  كذكذ ا ذ   ءذسل ا ذ استاألسلوب المعرفي وعالقته باإلبداعسل ذا ا ذال شكذ .15

 .1001كذ ا ذاسا  قكذاا  كذسلوك المنظمةا   وذاس الاكذ .16

 .1005كذاسا ظااذاس  يلاذسلت الاذاف ا لاكذاسا ه وكذمنظمات التعلماؤل ذل ل ذاسل س كذ .11

 .1001كذول اءذسل ا ذ است زلعكذاا  كذاإلبداع في اتخاذ القرارات اإلداريةاؤل ذاي ذاس لل ذاس ضاكذ .11

 .1020كذاس  اقكذاا  كذالرقمية البيئة في إدارتها و المعرفة هندسةلل ذاسا سيتكذا ياذالز ذا .11

 .ذ1001كذ ا ذ ائاذسل ا ذ است زلعكذاا  ذكاأل   كذنظم المعلومات اإلداريةازه ذا ي  ذاس   تكذ .10

 .1001كذ ا ذاس ي ذاس  ا تكذافلي   لاكذالمعلومات تكنولوجيا إدارةا ا ذاس ل فتكذ .12

 .1021كذ ا ذاست لل ذاس  ا تكذافلي   لاكذمنهج البحث العلمي في المجال اإلداريتكذا ا ذل اتذ اض .11

 .1001كذ ا ذ   ءكذاا  كذاتجاهات معاصرة في إدارة المعرفةا ا ذا ا ذف ا ذاسزل  اوكذ .11

 .1001كذ ا ذاس   كذاسا ه وكذالطريق إلى اإلبداع والتميز اإلداريا ا ذز ل ذاس تليتكذ .14

 .1020كذ ا ذ للسذاسزا  كذاا  كذإدارة المعرفة بين النظرية والتطبيق اكذزل  ذا ا ذاساا أياكذا ا ذت يتذاسيا ل .15

كذاسدد ا ذاس  سلدداذسل ادد ذ است زلددعكذلمعجــم مصــطلحات نظــم و تكنولوجيــا المعلومــات و االتصــاا تدد  ذا ادد ذ لدد بكذ .16
 .1000اسا ه وكذ

دارة المشروعات الصغيرةا  وذف ا كذ لل ذي ه كذ .11  .1001اسا ياذاس  يلاذاسات  وكذاسا ه وكذذكالريادة وا 

كذ ا ذول اءذسل ا ذ است زلعكذإدارة المعرفة    ذا ا ذل   ذ  ا اوكذف ا ذولا الاذاسا   تكذفلا ءذ ا  ذاس  س كذ .11
 .1022اا  كذ

 .1005كذ ا ذ ائاذسل ا ذ است زلعكذاا  كنظم المعلومات اإلدارية   ذاي ذاهللذاس ال يذ آخ   كذ .11

 .1001كذاسل ز  يكذاا  كذ(اسا  الو-اس ظ ئه-افلت اتل لا)اإلدارة والمعرفة اإللكترونية  كذ   ذاي  ذ  .40

 .1005كذاؤللاذاس  اقكذاا  كذإدارة المعرفة المفاهيم واإلستراتيجيات والعمليات   ذاي  ذ   كذ .42

 .1004اس ل ضكذكذ ا ذاسا ل كذ(افلت اتل لاذ اس ظ ئهذ اساايالو)اإلدارة اإللكترونية   ذاي  ذ   كذ .41

 .2003سل ا كذاا  كذذاكذ ا ذ ائإدارة االبتكار   ذاي  ذ   كذ .41

 .1001كذ ا ذاسلا فاكذاا  كالفكر اإلستراتيجي قراءات معاصرة  ااذاي سذاسخ   تكذ .44

 .1001كذا س ذاسيت بذاس  ل كذو ي كذاأل   كذإدارة المعرفة  ل ذوي اهل ذاسظ ه كذ .45
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ــرادد  ذ لدد ذ لدد تكذا :ذ ل دداذيدد جكذ لدداذف   لدد  كذت  لددب .46 كذ ا ذاسادد ل كذاس لدد ضكذإدارة أنشــطة االبتكــار والتغيي
1004. 

 .1005كذاألهللاكذاا  كذإدارة المعرفة مدخل تطبيقيهلل ذالتذ   زيكذ:ذللا  ذي ا سلتكذت  اا .41

 .1006كذ ا ذي  زذاسا  فاكذاا  كذإدارة اإلبداع واالبتكارللل ذيا سذ ل وكذزل ذا ل ذاي يكذ .41

كذا يدزذافاد  اوذسل  الدد وذ(  الد وذولددت اتل لا)نظــم إدارة المعرفـة ورأس المــال الفكـري العربــي كذلد  ذ  سدبذل لدل .41
 .1001كذ214 اسي   ذافلت اتل لاكذاس   ذ

 .1001ذاسا ه وكذكاف ا لااسا ظااذاس  يلاذسلت الاذذك(   ذي  ءذا هجذ ظات)اإلدارة باإلبداعاس ل لاذكذوي اهل للل ذ .50

 .1000كذاس ا ذاس  ا لاكذافلي   لاكذنظم المعلومات اإلداريةل  ل ذا ا ذاسيي يكذ .52

التعلم التنظيمي والمنظمة المتعلمة وعالقتهمـا بالمفـاهيم ا  اذه  يذ لل ذاسيغ ا يكذه ا ذف زيذ ي سذاس يد  يكذ .51
 .1020كذاس  اقذسل ا ذ است زلعكذاا  كذاإلدارية المعاصرة

كذاسا ظادداذاس  يلددداذسلت الددداذاف ا لددداكذاساددد ه وكذ(وسددد ذا ظاددداذاسالدددتاياذاسا لددق)األداء التنظيمـــي المتميـــزادد  اذزالددد كذ .51
1001. 

 .1001كذاسا ظااذاس  يلاذسلت الاذاف ا لاكذاسا ه وكذرأس المال الفكريا  اذ    شذاسا   تكذف ا ذالتذ  س كذ .54

كذ ا ذالمعلومــات وجيــاتكنول و اإلداريــة المعلومــات نظــمأ دد لل تكذاددالءذاسدد ل ذايدد ذاسادد   ذاسخيدد  تكذذويدد اهل ذادد ا  .55
 .1001اسالل وكذاا  كذ

 .1004كذاسايتبذاس  ا تذاس  ل كذافلي   لاكإدارة المعرفة وتطوير المنظماتا ا ذخضل ذاسييللتكذ .56

 .1001كذ ا ذي  زذاسا  فاذاس لالاكذاا  كذإدارة المعرفة والمعلوماتاي ذاسلالهذا ا  ذاا كذ .51

 .1006كذ ا ذاسالل وكذاا  كذالمدخل إلى إدارة المعرفة ل  ذاس ا يكذذاي ذاسلت  ذاس لتكذا ا ذوي اهل ذأ  لل تك .51

 .1020كذ ا ذاسالل وكذاساي اذاسل  لاكذاا  كالمنهج واالقتصاد المعرفياي ذاس  ا  ذاسه ااتكذف ئزوذا ا ذاس زا يكذ .51

 .1004كذا يزذاسخي اوذاساه لاذسإل ا وكذاسا ه وكذاإلدارة بالمعرفةاي ذاس  ا ذت فلقكذ .60

األسـس المنهجيـة واالسـتخدامات اإلحصـائية فـي بحـوث العلـوم   ذ لل ذاس    يكذل ا بذاي ذاهللذفيد ذ  اد كذا   .62
 .1001كذول اءذسل ا ذ است زلعكذاا  كذالتربوية واإلنسانية

 .1001كذ ا ذ   ءكذاا  كذ(و ا وذا  فاذاسزي  )ذإدارة المعرفةاالءذف    ذا سبكذفال وذاس   يتكذ .61

 .2110كذللللاذيتبذا س ذاسا  فاكذاسي لوكذظريات التعلمنالتذ لل ذ   جكذ .61

 .1002كذ ا ذ  لبكذاسا ه وكذإدارة الموارد البشرية اإلستراتيجيةالتذاسللاتكذ .64

 .1001كذا س ذاسيتبذاس  ل كذاأل   كذاقتصاد المعرفةفلل ذ ل ذخلهكذ .65

 .1005اسا ه وكذذكذاسا ظااذاس  يلاذسلت الاذاف ا لاكإدارة المعرفة ال ذاس ل ذاسييللتكذ .66

 .1000اس ا ذاس  ا لاكذافلي   لاكذذكالسلوك في المنظمات ا لاذ ل ذك .61

 .1000كذ ا ذ   ءكذاا  كذ(اس ظ لاذ استايلق)مناهج وأساليب البحث العلمي ي تذا ا  كذالا  ذا ا ذ  ل كذ .61

 .1001كذ ا ذ   ءكذاا  كذإدارة المعرفة ي تذا ا  ذالل  كذ .61



 اجعقائمة المر                                                                                                                          

 

 214 

 .1001كذي  ذللتتذسل ا ذ است زلعكذاسا ه وكذيات العملية لتعلم اإلبداع واالبتكاراالستراتيج اض  ذاسال كذ .10

 .2116كذ ا ذاسا ل ذسل ا ذ ذاست زلعكذاسل   لاذكاإلدارة المعاصرة ف اتذا ا ذ ف اتكذ .12

 .1005كذاسا ظااذاس  يلاذسلت الاذاف ا لاكذاسا ه وكذإدارة اإلبداع التنظيمي ف وذاي ذاس لل ذاس  ا  يكذ .11

اقتصــاد المعرفـــة األســس النظريـــة والتطبيــق فـــي المصـــارف ل لدد ذايدد ذاسددد  ل ذاسخز  ددتكذاددل ل ذيددد  يذاسيدد    يكذ .11
 .1021كذ ا ذاس  اقذسل ا ذ است زلعكذاا  كذالتجارية

كذ( فسذاسا اذاس ي يذ اؤللاذاسا  ذاس   يذ اس ا ل )ثروة المعرفةاالذف ا ذو ال كذ:ذلتل ا وكذت  اا.ذت ا سذف .14
 .1004سلاذساللتلا  اوذاسلا فلاكذاسا ه وكذاس ا ذاس  ذ

 .1020كذ ا ذ   ءذسل ا ذ است زلعكذاا  كذمنظمة المعرفةخضل ذي ظ ذ ا  كذ .15

 .1020كذ ا ذاس  ا كذاا  كذ(است  ل وذ استا ل وذ اس ل ا)إدارة المعرفةخض ذا ي  ذالا الاذالاتكذ .16

ـــا ا لددد  ذأ لددد ذ ا  ذاسالادددتكذفالددد وذادددي  ستذاسيلددد تتكذ .11 االلدددتخ اا وذ)ذلمعلومـــات فـــي منظمـــات األعمـــالتكنولوجي
 .1020كذاس  اقذسل ا ذ است زلعكذاا  كذ( استايلا و

كذ ا ذاسا د هجذسل اد ذ است زلدعكذااد  كذ(ا  هل ذ تا لد وذ تايلاد وذااللدا)إدارة التكنولوجيا ل  ذأ ل ذ ا  ذاسالاتكذ .11
1001. 

 

 :رسائل الدكتوراه -0
فريق العمل على عمليات إنشاء المعرفة وعلى اإلبداع والتعلم فـي الشـركات أثر تكوين فلا ءذ ا  ذ  لهذاس  س كذ .11

كذالي وذ يت  ادذفتذو ا وذاألاا اكذيللاذاس  ال وذاف ا لاذ اسا سلاذاس للد كذ  ا داذااد  ذعالية التكنولوجيا في األردن
 .1001اس  يلاذسل  ال وذاس لل كذاأل   كذ

كذاددلي وذ(  سدداذا ظادد وذأادد  ذاالت دد الوذي س اه  لدداذاسلا لددا)اإلبــداع أثــر القيــادة فــي تنميــة  ادد ذالددتذاسادد فتكذ .10
 .1006 يت  ادذفتذو ا وذاألاا اكذيللاذاالأت   ذ اس ل  ذاف ا لاكذ  ا اذاسل ا  كذاأل   كذ

بناء أنموذج للمؤسسة المتعلمة كمدخل لتطوير األجهزة األمنية بالمملكـة العربيـة ا ا ذي ذالتذوي اهل ذاس ا  يكذ .12
كذالي وذ يت  ادذفتذاس ل  ذاألا لاكذأل ذاس ل  ذاف ا لداكذيللداذاس  الد وذاس للد كذ  ا داذ د لهذاس  يلداذسل لد  ذسعوديةال

 .1001األا لاكذ

ــةا ادد ذت يددتذاسيا ل دداكذ .11 ــة األردني ــتعلم التنظيمــي فــي المصــارف التجاري ــى األداء وال ــة عل ــر إدارة المعرف كذاددلي وذأث
اذاس  الدد وذاف ا لدداذ اسا سلدداذاس للدد كذ  ا دداذاادد  ذاس  يلدداذسل  الدد وذاس للدد كذاأل   كذ يتدد  ادذفددتذو ا وذاألاادد اكذيللدد

1001. 

، أثـــــر التســـــيير اإلســـــتراتيجي للمـــــوارد البشـــــرية وتنميـــــة الكفـــــاءات علـــــى الميـــــزة التنافســـــية لددددداالستذل ضدددددله .11
 كذيللداذاس لد  ذاالأت د  لاذاستللل:ذكذ يت  ادذ  ساذفتذاس ل  ذاالأت   لاكذتخ ص(ا خاذاس   وذ اسا  فا)للمؤسسة

 .1001/1004 ال  ذاستللل كذ  ا اذاس زائ كذ

 :رسائل الماجستير -0
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ددذذ  الداذ  سداذاؤللداذ د  ااذاسي ايدا)عوائق تفعيل اإلبـداع و االبتكـار فـي المؤسسـات الصـناعيةي ا   اكذذفال و .14
ا ا ذلخض ذدذيلي وذدذيللداذاس لد  ذذكذ ل ساذا  لتل ذفتذال  ذاستلللد كذتدخ صذتلدلدل ذاساؤلل وكذ  ا ا(يلي و

 .1001االأت   لاذ ذاستللل كأل ذال  ذاستللل كذ

التشارك في المعرفة وأثرها على تحقيق الميـزة التنافسـية فـي مجموعـة االتصـاالت ولا  ذاي ذاسي ل ذاي ذاهللذيالاكذ .15
 .1001أل   كذكذ ل ساذا  لتل كذيللاذاس  ال وذاس لل كذ  ا اذاسيلا ءكذا"أورانج" األردنية 

يددد اءذايددد ذاسيددد ل ذا اددد ذييددد  كذو ا وذافيددد ا ذفدددتذاسا ظاددد وذاسات لاددداكذ لددد ساذا  لدددتل كذألددد ذو ا وذاألااددد اكذيللددداذ .16
 .1001االأت   ذ اس ل  ذاف ا لاكذ  ا اذاسل ا  كذاأل   كذ

اذا  لدتل كذألد ذو ا وذكذ ل سأثر إدارة المعرفة على اإلبداع التنظيمي في شركات الكيبالت األردنيةل   ذي ذل ل كذ .11
 .1001األاا اكذيللاذاالأت   ذ اس ل  ذاف ا لاكذ  ا اذاسل ا  كذاأل   كذ

المعرفــة اإلداريــة وأثرهــا علــى اإلبــداع اإلداري لــدى المشــرفين اإلداريــين فــي الشــركات خ سدد ذا ادد ذف ادد ذاسغ اليدداكذ .11
اس  الدد وذاس للددد كذ  ا ددداذاؤتددداكذاأل   كذذكذ لددد ساذا  لدددتل كذااددد  والمســـاهمة العامـــة األردنيـــة فـــي إقلـــيم الجنـــوب

1001. 

 :المجالت -0

كذاألا  داذ1:كذا لداذاس اياداكذاسا لد ذاسلد يعكذاس د  ( فسذاساد اذاسا  فدت)إدارة نظـم المعرفـةاال ا ذاي ذاهللذاال ا كذ .11
 .1001اس  ااذس ايااذاساؤلل وذاس  يلاذاسخ  اذي ست لل ذاس  ستكذاا  كذ

كذاف ا يكذإدارة المعرفـــة كـــأداة للمنافســـة والنمـــو والبقـــاء فـــي شـــركات األعمـــال دورايددد ذاسلدددت  ذ لدددل ذل لدددهكذ .10
 .1005كذ للاي ذ201:اس   

ا   ذست القذاسالزوذاست  فللاذفتذظاذاسا لاذاالأت   يذاس  ل كذا لاذاس ل  ذ:ذف ل ذي  تاكذاف ا وذاس   ساذسلا  فا .12
 .1022كذا يذ22:كذاس   -يلي و–اف ل  لاكذ  ا اذا ا ذخلض 

كذا لداذاس لد  ذاالأت د  لاذ الد  ذاستلدلل كذ ا ذاسهد نذدور الدولة في تشجيع مجتمع المعرفة  اي تذاي ذاس    كذ .11
 .1006سلاي ااذ اس ا ذ است زلعكذ  ا اذف   وذاي سكذلالهكذاس زائ كذ

  لاذا يلددداكذكذاس  ددد وذاس أالددداكذت ددد يذاسا ااددداذاس  يلددداكذا لددداذي ددد  ذاأت ددداقتصـــاد المعرفـــة الددد يذايددد ذاس هددد بكذ .11
 .1001كذ44ذ-41:اس   

كذا لدداذاإلبــداع مــن أجــل التطــوير اإلداري فــي األجهــزة الحكوميــة بمدينــة الريــاضضددلهذاهللذيدد ذايدد ذاهللذاس  ل ددتكذ .14
 .1001كذ  ا اذاسال ذاي ذاس زلزكذاساالياذاس  يلاذاسل   لاكذ2:كذاس   21:االأت   ذ اف ا وكذاسا ل 

 
 :الملتقيات العلمية -0

دارة الكفــاءات كعامــل لتأهيــل المؤسســة وانــدماجها فــي اقتصــاد المعرفــةيذي ألادد اكذاسهدد   .15 كذاالســتثمار البشــري وا 
اسالتا ذاسد  ستذ د اذاست الداذاسياد لاذ فد صذاال د ا جذفدتذاأت د  ذاسا  فداذ اسي د ءاوذاسياد لاكذيللداذاس اد قذ اس لد  ذ

 .1004ا  سذذ20-1االأت   لاذك  ا اذ  ألاكذ
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  ذاست لل ذاالفت اضتذفتذو ت جذ ت الاذاسا  فاذاسيا لاكذاسالتا ذاس  ستذ  اذاست الداذاسياد لاذ فد صذوي اهل ذيختتكذ  .16
اددد  سذذ20-1اال دد ا جذفدددتذاأت دد  ذاسا  فددداذ اسي دد ءاوذاسياددد لاكذيللدداذاس اددد قذ اس لدد  ذاالأت ددد  لاذك  ا دداذ  ألددداكذ

 .ذ1004

  د ذ:ذكذاساؤتا ذاس  ستذسلت الداذاف ا لدالتعليم العاليتطبيقات إدارة المعرفة في مؤسسات اولا  ذل   ذفي ذخضل كذ .11
 .1001  فاي ذذ4-2ف اءذاتالزذفتذاساا  ذاس ي اتكذا ه ذاف ا وذاس  ااكذاسل   لاكذ

ــدقيق الحســاباتهلددل ذف ادد ذ لددل ذايدد ذاسادد   كذ .11 ــى الممارســات المحاســبية وت ــره عل ــة وأث كذاساددؤتا ذاقتصــاد المعرف
  ا دداذذ–كذيللدداذاالأت دد  ذ اس لدد  ذاف ا لدداذ"اأت دد  ذاسا  فدداذ است الدداذاالأت دد  لا"اس لاددتذاسدد  ستذاسلدد  يذاسخدد اسذ

 .1005فف لاذذ11ذ–ذ15اسزلت  اذاأل   لاكذاا  كذ

كذاساؤتا ذاس لادتذإدارة المعرفة وانعكاساتها على اإلبداع التنظيميزي ل ذاال ذاس   يكذيا نذه ا ذا ا ذاس زا يكذ .11
كذيللدداذاالأت دد  ذ اس لدد  ذاف ا لدداكذ  ا دداذاسزلت  دداذاأل   لدداكذ"اسا  فدداذفددتذاس دد س ذاس  يددتو ا وذ:ذ"اسدد  ستذاسلدد  يذاس ايددع

 .1004فف لاذذ11ذ-16

اسادؤتا ذاس لادتذاسد  ستذاسلد  يذكذإدارة المعرفـة فـي صـناعة الضـيافة األردنيـة ال ذاساد ئتكذايد ذافسدهذفيد ذالد شكذ .200
 لدداذففذ11-16كذ  ا دداذاسزلت  دداذاأل   لدداذ– دد  ذ اس لدد  ذاف ا لدداذيللدداذاالأتكذو ا وذاسا  فدداذفددتذاس دد س ذاس  يددت:ذاس ايددع
1004. 

كذيللاذ"و ا وذاسا  فا"كذاساؤتا ذاس لاتذاس ايعذالعالقة بين استخدام مدخل إدارة المعرفة واألداءل لهذا ا ذفي فد  وكذ .202
 .1004االأت   ذ اس ل  ذاف ا لاكذ  ا اذاسزلت  اذاأل   لاكذاا  ذ

ذ .201 ذف ا  ذأ ل  ذا ا  ذ األل سلبذ افلت اتل ل و)إدارة المعرفة التنظيميةاسا ل تتك ذاس ايع(اسا ه   ذاس لات ذاساؤتا  :ذك
كذيللاذاس ل  ذاف ا لاذ اسا سلاكذ  ا اذفلال س ل كذ(ولت اتل ل وذاألاا اذفتذا ا هاذت  ل وذاس  ساا)اس ل  وذ افي ا 

ذ.1005ا  سذذ26ذ-25األ   كذ
كذاسا اعذاست  لتذ"اسا  فاذ اس ياا"كذاس   وذاسل  لاذسالتال وذأ ا جذاس  سلاذالمعرفةالحكمة في وحدة ا ا ذ هياكذ .201

 .1001فف لاذذ10ذ-25كذأ ا جكذت  سكذ"يلوذاس ياا"سل ل  ذ ان ابذ اس    

ذاس  يل ك .204 ذفه  ذبين النظرية والتطبيق (الفكري)قياس رأس المال المعرفيذا    ذاسل  يذك ذاس  ست ذاس لات اساؤتا 
 .ذ1004ذفف لاذ11-16كذذ ا لايللاذاالأت   ذ اس ل  ذاف-  ا اذاسزلت  اذاأل   لاذذاس ايع

اساؤتا ذاس لاتذاس  ستذكذدور إدارة المعرفــــــة في تقليل مخاطر االئتمانذكل  ذ  سبذل لل ذ  سبذا ضذاس ف اتك .205
ذ11ذ–16للاذاالأت   ذ اس ل  ذاف ا لاكذكذ  ا اذاسزلت  اذاأل   لاكذي"ا ا وذاسا  فاذفتذاس  س ذاس  يت"اسل  يذاس ايعذ

 .1004ذ لافف

 :التقارير -0

 .1001تا ل ذاسا  فاذاس  يتكذي   اجذاألا ذاسات  وذاف ا ئتكذاؤللاذا ا ذي ذ اا ذآاذايت  كذ .206

ذ
ذ
ذ
 



 اجعقائمة المر                                                                                                                          

 

 211 

II- المراجع باللغة الفرنسية : 
:Ouvrages -1 

01-  Amrit Tiwana, Gestion des connaissances (applications CRM et e-business), 

Campuspress, Paris, 2001. 

02- Alain Meignant, Les Compétences de la function Ressources Humaines, 

Edition Liaisons, Paris, 1995. 

03- Ahmed Bounfour, Le management des resources immatérielles, Dunod, Paris, 

2000.  

04-  Calme Isabelle et autre, introduction à la gestion, dunod, Paris, 2003. 

05-  Dimitri Uzunidis, L’innovation et l’économie contemporaine, De Boeck, 

Bruxelles, 2004. 

06-  Frédéric Carluer, management et Economie du savoir, Ellipses, Paris, 2009. 

07-  Gilles Balmisse, Guide des outils du knowledge management (panorama, 

choix et mise en oeuver), Vuibert,Paris, 2006. 

08-  Gilles Balmisse, Gestion des connaissances Outils et application du 

knowledge management, Vuibert,Paris, 2005. 

09-  Guy Karnas, Management des competences(evaluation, développement et 

gestion), de boeck, bruxelles, 2004. 

10- Guy Le Boterf, construire les competences individuelles et collectives, 2
emme

 

edition, Edition d’Organisation, Paris, 2001. 

11-  Jean François Ballay, Tous Managers du Savoir, Edition d’Organisation, 

Paris, 2002.   

12- Jean-Louis Ermine, la gestion des connaissances, Lavoisier, Paris, 2003.  

13-  Jean Maurice Bruneau et Jean François PuJos, Le management des 

connaissances dans l’entreprise ( Ressources humaines et systèmes 

d’information, les édition d’organisation , Paris ,1992. 

14-  Jean Yves Buck, Le Management Des Connaissances Et Des Compétences 

En Pratique, Editions D'organisation, Paris, 2003. 

15-  Jean- Yves Prax, Manager la connaissance dans l’entreprise, INSEP 

Editions, Paris, 1997. 

16-  Jean Yves Buck, Le Management Des Connaissances, Editions 

D'organisation, troisiéme tirage,  Paris, 2000. 

17-  Joanna Pomian, Claude Roche, Connaissance Capitale(management des 

connaissances et organization du travail), Edition Sapientia et edition 

l’Harmattan, 2002. 

18-  Joe Tidd, John Bessant, Keith Pavitt, Management de l’innovation, de boeck, 

bruxelles, 2006. 

19-  Karl Erik Sveiby, Knowledge Management(la nouvelle richesse des 

enterprises), MAXIMA, Paris, 2000. 

20-  Laurent Veybel, Partrick Prieur, Le Knowledge Management dans tous ses 

états, Edition d’Organisation, Paris, 2003.   

21-  Lucie Rivard, Marie-Ghristine Roy, Gestion stratégique des connaissances, 

Les presses de l’université LAVAL, Canada, 2005.  



 اجعقائمة المر                                                                                                                          

 

 211 

22-  Michel Ferrary, Yvon Pesqueux, Management de la connaissance 

(Knowledge Management, Apprentissage Organizationnel et Société de la 

Connaissance),Economica ,Paris, 2006. 

23-  Pierre Battini, Innover c’est gagner, Dunod, Paris, 1991. 

24-  René-Charles Tisseyre, Knowledge Management(théorie et pratique de la 

gestion des connaissances), Hermes, Paris, 1999. 

25-  Sandrine Fernez-walch, Francois Romon, management de l’innovation de la 

stratégie aux projets, Vuibert, Paris, 2006. 

26- Thomas Loilier, Alberic Tellier, Gestion de l’innovation, Management, Caen, 

1999. 

 

ذ
ذ

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ



 

 

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

 ــقـــالمالح

ذ
ذ

ذ

ذ

ذ

ذ



 10:الملحق رقم                                                                                                                      

 210 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- بسكرة –ـة محمد خيضـر جامع

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييرذ
ذ

ذ(و)اسا ت  (:.................................و)اسلل 
ذ:ت لاذالياذ ي  

اس يت  ادذذاتالي وذ لاذاه  واذهلدذاس  الاكذ استتذتاياذ زءاذا ذلل  ذاسي   ذا ذخال
ذ ذوس ذ  الا ذاستللل ك المعارف الجماعية باعتبارها موردا استراتيجيا مهما وأثرها على فتذال  

ذ.ي مؤسسات القطاع اإللكتروني بالجزائرنشاط اإلبداع ف
ذ ت ختذاس ذاسا فقك ذا ذفا اوذااللتيل   ذي ف  يا ذاستتذل   ذاستي   ذاف  يا ذ اختل    أاك

ت يسذاس اأعذف لل كذ لا اذف ذ ه ي ذه ذاألل سذس    ذهلدذاس  الااذ ف  ذف ذف ض ذسلل  تي ذف ذ
ذتا ا دذا ذا ل ا وذ آ اءذللي  ذا ضعذاسل لاذاست ااكذ لتي  ذفااذسغ ل وذاسي  ذاس لاتكذ ا 

ذ. س ذتلتخ  ذأل  اضذفخ ن
ذا ي ل ذسي ذ ل ذت    ي 

ذ دداسي  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 ي    ـمحمد رشـدي سلطان                                                                     

ذ
ذ:ل   ذاالت  اذي سي   ذساللت ل  ذا ذفيذ   بذفتذهلاذااللتيل  

  1000200020: الهاتف
 s_m_rochdi@yahoo.com: البريد اإللكتروني
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 الشخصيةبيانات ال: الجزء األول
 

المربع مام أ( X)وضع إشارة التي تخص أفراد عينة الدراسة؛ فالرجاء  الشخصيةيتعلق هذا الجزء بالبيانات 
 المناسب

  المتغيــرات الرقم

 الجنس 0
 ذليد 
 ذف لد 

 العمـر 0

 ذ01 فأاذا 

  ل اذ01 وس ذفأاذا  – ل اذ01ا ذ

  ل اذ01 وس ذفأاذا  – ل اذ01ا ذ

 ذل اذفا ذف قذ01

 المؤهل العلمي 0

  اسالت نذاسل   يذفاأا
   يل  ذتي ل ذاه ت

  تا تذل ات
  سلل  س
  اه  س

    ال وذالل 

0 
في  األقدميةعدد سنوات 

المؤسسة التي تعمل فيها 
 حاليا

  ل  اوذ10فأاذا ذ
  ل  اوذ01 أاذا وس ذفذ–ل  اوذذ10ا ذ
  ل اذ00 وس ذفأاذا ذ–ل  اوذذ01ا ذ
  فايل ذل اذ00

 الوظيفي( المركز) المستوى  0

 ذا ل 
 ذ ئلسذأل 

 ذ ئلسذا ل ا
 ذوا  ذال ا ت
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 االستبيانمحاور : الجزء الثاني
 
 المعارف الجماعية: المحور األول
 .في المكان المناسب( X)وضع إشارة ب أو عدم موافقتك فالرجاء تحديد مدى موافقتكجماعية، ات هذا المحور بالمعارف التتعلق عبار 

بير  محايد موافق موافق بشدة العبــــــــــــــارة الرقم
 موافق

بير موافق 
 بشدة

 المعارف الفردية_ 0

1 
      .اسخي اوذاستتذتت ف ذس نذاا سه تل  ذاساؤللاذوس ذزل  وذ

2 
ذاذا   فه ذي الاتا  ذال ذف  له ليتلبذاس ا 

     

3 
للتالعذياذا ااذفتذاساؤللاذفه ذاساه  ذاسا يلاذوسلهذي   ذال ا وذ

ذزاالئه
     

0 
ذهذاسخ  ااساؤللاذخي اتذياذا ااذفتلاتل ذ

     

0 
ذ.يله ساذوس ذأ اا ذيل   وذاساؤللاللتالعذاس ا اذاس   اذ

     

0 
ذاساال ظاذا ذا لقذليتلبذاس ا اذفتذاساؤللاذاسا  فا

     

0 
ذال ذ العذاسا ل ا وذاسخ  اذي ساؤللاذاس   اللتالعذاس ا اذ

ذيله سا
     

ذاستالل ذليتلبذاس ا اذفتذاساؤللاذاسا  فاذا ذا لق 2
     

2 
ذاساا  ل وذليتلبذاس ا اذفتذاساؤللاذاسا  فاذا ذا لق

     

      فتذفله  ذاس ا اذتت ا  ذاسا  فاذفتذاساؤللا 01
 

 التشارك في المعرفة_ 2
     ذاس الأ وذيل ذاس ا اذتل  ه ذاسلااذاساتي  سا 00
     ذاا اذاساؤللاذس له ذاس  ياذسالت  اذفلا ذيل ه  00
     ذ.ل  صذ  سيلاذاس ا اذال ذف اءذاه اه ذي   وذ ا الا 00
     ذاا اذاساؤللاذلت      ذف   زذاس ااذياياذ ا ات 00
     ذاس ا اذاساه  اوذفلا ذيل ه ذ  ه ذس  هذلتي  ا 00
     ذ.زذال ذتي  اذاسا   هذيل ذاس ا الت يفتذاال تا ا وذلت ذاس 00

موافق  العبــــــــــــــارة 
بير  محايد موافق بشدة

 موافق
بير موافق 

 بشدة

تي  اذ)ذذلتي  اذاس ا اذاسا ل ا وذ األفي  ذا ذا لقذ ل ئاذا ل و 00
     ذ.(intranet)ذكذف ذي لتخ ا ذاف ت ا وذ  اءذاس   اوواستا  ل كذ
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     ذ.فلا ذيل ه تي  اذاسخي اوذ ا اذاسل ضاذ 02
     ذاس ا اذفتذاساؤللاذلتا لا  ذاسا   هذفلا ذيل ه  02
     ذتل ا ذاساؤللاذاس ا اذال ذتا ل ذا   فه ذاساخ لا 01
     ذ.يل ه ذفلا ذت  زذاساؤللاذاس ا اذال ذ ااذاسا   ه 00
      ل تي ذاس ااذاس ا اتذا ذفه ذاسا قذستي  اذاسا  فاذفتذاساؤللا 00
     ذاس ا اذس له ذا ل ا وذات ايااذ تل اذت   يه  00
 تفاعل المعارف الفردية_ 0

00 
اا سه ذفتذال  وذذفله  اساؤللاذتا  ذي ضعذاسا  فاذاسات ا  وذفتذ

     ذ. الت  او

     ذ.يت  لاذاسا  فاذاسات ا  وذياله  ذاس ا اذوس ذا  فاذات  اذسل العاساؤللاذتا  ذ 00

اا ذس له ذا ذا   هذذزاالئه اس ا اذفتذاساؤللاذالت    ذالاال ذ 00
     ذ.خ  ا

اسا   هذفتذذسلتا   ت ف ذاساؤللاذسل ا اذ ل ئاذات  اذتل ا ه ذ 00
ذ.فتذفله  ه ذاسات ا  و

     

     ذيل   زذاس ااخي اته ذاسخ  اذذلتا   ذاا اذاساؤللا 02

02 
ي ض  ذفل ذاس ا اذانخ ل ذذففي  دولاذس ذللتاعذف  ذاس ا اذاست يل ذا ذ
     ذلل ا   هذا ذخالاذاسا  ذ است ضل 

     ذل ا ذياذاس ا اذاألفي  ذاس  ل وذاستتذت ذاست  اذوسله ذفلا ذيل ه  01
     ذ الذل ذاسال  ذيت  للدلا  ذاسا  اذيت  لبذا ذت ذاست  اذوسلهذف 00
     ذتا ل ذاسخي اوذليتلبذاس ا اذفتذاساؤللاذاسا  فاذا ذا لق 00
      است  لبذا ذا لقذيل ذاس ا اذاسا   هذتا ل لت ذ 00
     ذاس  ل ذيل ذاس ا اذلي  ذياياذاي ا ذ اات   00
     ذفاا سه اس ا اذلا ا  ذيتي ا ذ 00

 اإلبداع: المحور الثاني
في المكان ( X)وضع إشارة ب أو عدم موافقتك فالرجاء تحديد مدى موافقتك .تتعلق عبارات هذا المحور بعملية اإلبداع في المؤسسة

 .المحور هذال المناسب
بير  محايد موافق موافق بشدة العبــــــــــــــارة الرقم

 موافق
بير موافق 

 بشدة
     ذااله بذل     ذفتذفل سلاس ا اذ 1
     ذاس ا اذلا ا  ذي اللاذتا ل ذالتا وذف  اءاوذاس اا 2

3 
اس ا اذالذلا ا  ذيتالل ذانخ ل ذفتذ اذاساايالوذاستتذت ا هه ذفتذ

     ذاس اا

     ذاس ا اذأ   ل ذال ذتا ل ذ ل اذل ل اذسلاايالوذاستتذت ا هه  4
     ذل سلبذاس اااس ا اذس له ذاسا  وذال ذتا ل ذاس  ل ذا ذاألفي  ذاس  ل وذأل 5
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6 
سا ا هاذذفتذاس أوذاسا  لباس ا اذس له ذاسا  وذال ذا  ذاألفي  ذ

     ذاا ياذاس اا

     ذاس ل اذاسل ل اذسا ا هاذاا ياذاس ااذول   اس ا اذس له ذاسا  وذال ذ 7
     ذاس ا اذس له ذاسا  وذال ذاست يؤذياايالوذاس ااذأياذ   له  8
     ذ وذال ذاست  ل ذاس ألقذسلاايلاذاستتذت ا هه اس ا اذس له ذاسا  9

     ذاس ا اذلخاا  ذسا ا هاذاايالوذاس ااذاسااي ذ   له  10
     ذاس ا اذلا ا  ذيتغلل ذ  ه وذ ظ ه ذيله ساذت اا 11
     ذاا اذاساؤللاذسه ذأ  وذا سلاذال ذاستيله 12
     ذاا اذاساؤللاذسه ذا   اذفتذاست يل  13
     ذسه ذخي وذييل وذفتذا  اذااله ذاساؤللاذاا الذض ت 14
     ذا سلاذله لااا اذاساؤللاذسه ذأ  اوذ 15

16 
ل  ذاس ا اذ أت ذي فل ذفل  ءذفت وذاس ااذسا  أااذاألفي  ذاس  ل وذ است يل ذ

     ذا ه 

17 
األفي  ذاس  ل وذفتذاساؤللاذتا  ذا ذا لقذاس  ا ذ است  ااذ تي  اذ

     ذان اء

     ذفتذاساؤللا  ل وذاذففي  ذذيل ذاس ا اذل تجذتي  اذان اء 18
     ذت تجذاألفي  ذاس  ل وذفتذاساؤللاذي ضاذاست  ااذيل ذاس ا ا 19

01 
تا عذاساؤللاذاس ا اذال ذوظه  ذففضاذا ذس له ذا ذآ اءذ اات   وذ

     ذ  ل و

     ذالتا   ذاا اذاساؤللاذفتذاس ظ وذاس اض اذسلالتاي 00
     ذاا اذاساؤللاذا ل ا  ذاعذي ضه ذاسي ض 00
     ذاس ا اذفتذاساؤللاذل ي   ذياياذ ا ات 00
     ذلا  ذاس ا اذيت  ل ذو  اءاوذاس ااذياياذالتا  00

 
 

ذ

ذ

ذ
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 ذ

 
 قائمة بأسماء المحكمين ورتبتهم العلمية

 

 جهة العمل الرتبة العلمية االسم واللقب الرقم
ذ  ا اذي جذي ا ل لجذفلت لذاست لل ذاس  ستذ  ل ذ لل  10
ذ  ا اذيلي و-ذفذ–فلت لذا  ض ذذف ت ذ يلا 10
ذ  ا اذيلي و-ذفذ–فلت لذا  ض ذذيا اذا    ي 10
ذ  ا اذيلي و-ذفذ–فلت لذا  ض ذذا ا ذا ا  ا 10
ذ  ا اذيلي و-ذفذ–فلت لذا  ض ذذ لللاذي ذل ها 10
ذ  ا اذيلي و-ذفذ–فلت لذال ا ذأل ذذا ا ذأ لات 10

 
ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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