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 المقدمة

 اوض   ذذ  هذذ    تق بذذ  إهان هذذ ا اوضوعذذو  ها اهضلذذس وتض   ذذ   

 واوتحذذذوال  االنتقذذذ ال موجذذذس مذذذ   أنض طهذذذ  تبذذذ   عتذذذ   اوضزامنذذذس

اوثذوة  اوضلتوم تلذس  واجهتهذ عذ و  اولذوو و ذ   تجتذ  اوتذ   اوض رعس

تتك اوثوة  اوت  تلتضد اوضلر س اولتضلس اوضتقدمس واال تخداو  ،واوتقنلس

األمثذذ  وتضلتومذذ   اوضتد قذذس اون تجذذس عذذ  اوتقذذدو اوابلذذر  ذذ  تقنلذذ   

 وحصذلتساوح  ب اآلو  واوشباس اول وضلس والتص ال   )االنترنلت ( 

وتحوال  أصبحت اوضلر س تضث  اوضصدة اال ذتراتلج  األثثذر تتك ا

األقذذوو واألثثذذر تذذوسلرا و ذذل ر   ذذ   اول مذذ بذذ  أصذذبحت  ،أهضلذذس 

نج   اوضنظضس أو  شته  . وتلد اوضلر ذس اولصذب اوحقلقذ  وضنظضذ   

اولوو وو لتس إداة س ه د س ومل صر  وتتالف مع مت تب   اولصر . 

 إحذدو د  البتا ة ذس واببداعلذس تلذوأوعحت اودةا    أن األنش س ا

 المستخلص

سذذر عضتلذذ   إداة  اوضلر ذذس عتذذ  اببذذدا  اوتانووذذوج  ومذذدو م ذذ هضس مض ة ذذته   ذذ  أتهذذدا اودةا ذذس إوذذ  دةا ذذس وتحتلذذ  

تحقلق االبدا  اوتانوووج ، وم  اج  تحقلق هوك، ت  اعتضذ د اولضتلذ   اوجوهر ذس بداة  اوضلر ذس )ت بلذق اوضلر ذس، تبذ د  

لبلذر عذ  االبذدا  اوتانووذوج  )منذتد جد ذد، تلذد   منذتد، تصذضل  عضتلذس اوضلر س، توسلق اوضلر ذس، نشذر اوضلر ذس( وتذ  اوت

جد ذد ، تح ذل  عضتلذس(. وتذ  ا ذتخداو اوضذنهد اووصذت  ب العتضذ د عتذ  ا ذتض ة  اال ذتب نس اوتذ  اعذد  وهذ ا او ذر . ثضذ  

قذس بتوسلذق اوضلر ذس ن مض ة س عضتلذ   إداة  اوضلر ذس اوضتلتأتوص  اوبحث او  مجضوعس م  اال تنت ج   م  بلنه   تضح 

بضجضوعذس مذ  اوتوصذل   ث نذت  اوبحذث اختذت  سذ وت بلقه  وه  توسلر ا جذ ب   ذ  اببذدا  اوتانووذوج   ذ  ج ملذس ه  قذ ة. 

 ضاذ  اال ذتت د  مذ   إهإنش ء ق عد  بل ن   تض  أ ذض ء وخبذرا  أعضذ ء اوهلاذس اوتدة  ذلس وإبذدع ته  اوضلر لذس  اهضه  ه 

 واالةتق ء به .خبراته     ت و ر اوضلر س 

 

 : عضتل   إداة  اوضلر س، اببدا  اوتانوووج ، اوضلر سالكلمات المفتاحية

 

 

 

 

The Impact of Knowledge Management Processes on Technological Innovation 

Bayda'a Hamid Mahdi 1 

 

Abstract 

The research aims to study and analyze the impact of knowledge management processes on 

technological innovation and the extent to which its practice contributes to achieving 

technological innovation, and in order to achieve that the research adopted the Core 

knowledge management processes (Knowledge application, knowledge exchange, 

knowledge documentation, knowledge dissemination) Technological innovation was 

expressed (new product, product modification, new process design, process improvement). 

The descriptive approach was used based on the questionnaire prepared for this purpose. 

The research also reached a set of conclusions, among which is that the practice of 

knowledge management processes related to the documentation and application of 

knowledge has a positive impact on technological innovation at the University of Dhi Qar. 
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ضذذ  تذذو ر  مذذ  أ اذذ ة وأبحذذ ي ت وةهذذ   ذذ  واآلولذذ   اوتل وذذس خ صذذس 

ذذ اببذذدا   اوتانووذذوج  احذذد  د  و لذذ ،نتجذذ   جد ذذد  أو م ذذوة  ا  م  ش 

 ذذ   و ذذواء ثذذ ن  ذذ  إبذذدا  اوضنذذتد أ ،شذذا   اببذذدا   ذذ  اوض   ذذس أ

أهضلذس إداة  تبذ    األطروحذ   حذو  إوذ  اولضتلس ابنت جلس  ونظرا 

ن دةا ذت  اوراهنذس ح ووذت تقصذ  إاوضلر س واببدا  اوتانوووج   ذ

اولالقس اوق ئضس بل  عضتل   إداة  اوضلر س  ثضت لذر م ذتق  واببذدا  

اوتانوووج  ثضت لر تذ بع هذ ا األخلذر اوذ    لذد مذ  أهذ  اوضت لذرا  

 ذذ  اودةا ذذس وهوذذك بضح ووذذس وعذذع هذذ    اوضت لذذر    ذذ  إط ةهضذذ  

إوذذ  أةبلذذس  بحذذثاو ق ذذ   اوضلذذدان  ووتحقلذذق هذذ ا اوشذذ ءاونظذذر  و

 ذذ  حذذل  تنذذ و  ضنهجلذذس اوبحذذث واألو   اوضبحذذثخصذذ  مب حذذث 

واخت  إداة  اوضلر س واببدا  اوتانوووج   عضتل  اوث ن   اوضبحث

اورابع  اوضبحثأم   و رعل ته اوبحث أنضوهج  ختب ةاوث وث ب اوضبحث

  اوبحذذث بق ئضذذس اوضراجذذع تنذذ و  اال ذذتنت ج   واوتوصذذل   وخذذت قذذد 

 واوضص دة.

 

 المبحث األول : منهجية البحث

 مشكلة البحثأوالً: 

  ضا  طر  األ اتس اوت ولس :

ثلذذذف ت ذذذه  مض ة ذذذس عضتلذذذ   إداة  اوضلر ذذذس  ذذذ  تحقلذذذق اببذذذدا  

 وم  هو م توو اببدا  اوتانوووج     اوج ملس ؟ ،اوتانوووج  

 -علس اوت ولس :اوتر   اوت  ؤال و ضا  تق ل  اوضشاتس إو  

ه  قذذ ة وهذذ   وجذذد  سمذذ  م ذذتوو اببذذدا  اوتانووذذوج   ذذ  ج ملذذ -

إبذذدا   لهذذ  مذذ  ن حلذذس اوت ذذوة واوت للذذر اوض ذذتضر اوذذ    واثذذب 

 اوضلر س؟

هذذ  توجذذد عالقذذس اةتبذذ ط بذذل  مض ة ذذس عضتلذذ   إداة  اوضلر ذذس  -

 واببدا  اوتانوووج  ؟

 وتانوووج  ؟م  هو اسر ت بلق اوضلر س عت  اببدا  ا -

 

 اهداف البحث  ثانياً:

  لت اودةا س إو  تحقلق األهداا اوت ولس :

اوتلر ذذف بضض ة ذذس إداة  اوضلر ذذس ثضوعذذو  مهذذ  وحلذذو  ووذذه  -

 اببدا  اوتانوووج    أهضلس ثبرو ودوةه  اال ج ب  

تنضلذذس  –بلذذ د مض ة ذذس إداة  اوضلر ذذس ) ت بلذذق اوضلر ذذس أتحد ذذد  -

تضاذذل  اوضلر ذذس ( وهذذ  هذذ  إبلذذ د  –اوضلر ذذس ت ذذو ر  –اوضلر ذذس 

 من  بس وقل س اببدا  اوتانوووج 

ا عت  دةجس وم توو اببذدا  اوتانووذوج   ذ  ج ملذه ه  اوتلر   -

 ق ة

 

 اهمية البحث  ثالثاً:

تتج د أهضلس اوبحث    إط ة اهتض و اوبحذث  ذ  اوتل مذ  مذع متهذوو 

دا  اوتانوووج     مض ة س عضتل   إداة  اوضلر س وأسره  عت  ابب

اوضنظضس اوضبحوسس واو    نب   مض ة ته    اغتذب اوضنظضذ   عتذ  

اببذدا    د إه  ذ ثبلذر ،اختالا أنوا  اوضنظض   وض  وه مذ  أهضلذس 

ونذذس اوضر    تذذر  خذذال ك وهو ذذ اوزبذذ ئ  ذذل  خدمذذس اوتانووذذوج  إوذذ  تح  

ذذواوتال ذذ ل  إنت جلذذذس اوض   ذذس وهوذذذك ف وح جذذ   اوض ذذذتهتال  وتح  

بتحقلق اوات ء  واوت عتلس    األداء وتبرز أهضلس اودةا ذس مذ  خذال  

: 

هضذذ  وحلو ذذ  وهذذو مض ة ذذس عضتلذذ   مأنهذذ  تنذذ قض موعذذوع   -1

إداة  اوضلر ذس وأسرهذ  عتذذ  اببذدا  اوتانووذذوج  وخ صذس  ذذ  

 .اوت  تواجهه  م  ت وة وتو ع م تضر اوظرواظ  

عد د  قد تل  اوض تو    ابداة س    ج ملذس ه    وائدتحقلق   -2

 .ق ة م  خال  توعلح أهضلس اببدا  واوضلر س

 

 فرضيات البحث رابعاً: 

  هدا اوبحث إو  تحقلق اوترعل   اوت ولس :

إحصذذ ئلس بذذل  مض ة ذذس عضتلذذ   إداة  اوضلر ذذس  س وجذذد اسذذر دالوذذ -

 .واببدا  اوتانوووج 

عضتلذذذذ   إداة  اوضلر ذذذذس واببذذذذدا  ال  وجذذذد اسذذذذر بذذذذل  مض ة ذذذس  -

 .اوتانوووج 

توجد عالقس قو س ها  دالوس احص ئلس بذل  عضتلذ   اداة  اوضلر ذس  -

 واالبدا  اوتانوووج .

 

 حدود البحث خامساً:

 -تق   حدود اوبحث إو  : 

وبشذذا  خذذ ي ثتلذذس اوحذذدود اوضا نلذذس : اختذذر  ج ملذذس ه  قذذ ة -أ

جذراء اوبحذث  س موقلذ  ب   مح  ظذس اون صذر االداة  واالقتص د

ذ ومذ  سذ  توز لهذ  عتذ  اوضذوظتل   ذ   ا ذتب نسصذل غس  توقد تض 

 .اوج ملس

  اوتتذر  اوتذ   ذت  مذ  خالوهذ  انجذ ز اوبحذث أ :اوحدود اوزم نلذس -ب

 .واوت  قد ت تضر وضد  أ  بلع أو أشهر

 

 متغيرات البحث سادساً:

 ( Xاوضت لر اوض تق  مض ة س عضتل   إداة  اوضلر س ) .1

 (Yاوضت لر اوت بع اببدا  اوتانوووج  )  .2

 (1موعح    اوشا  )هو ثض  
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 ( : يوضح متغيرات البحث المتمثلة بعمليات ادارة المعرفة واالبداع التكنولوجي1الشكل رقم )

 

 اداة البحث سابعاً:

ا ذذتخدمت اال ذذتب نس ثذذودا  وجضذذع اوبل نذذ   واوضلتومذذ    ذذ  هذذ    

اودةا ذذس. وقذذد تذذ  بنذذ ء اال ذذتب نس مذذ  خذذال  االطذذال  عتذذ  األدب 

اوتربذذذذذو  اوضتلتذذذذذق بضوعذذذذذو  إداة  اوضلر ذذذذذس  ذذذذذ  اوض   ذذذذذ   

واوضنظضذ  ، واودةا ذذ   ها  اولالقذذس بضوعذو  اودةا ذذس اوح ولذذس . 

(  قر  32اشتضتت عت  ) إهلس بصوةته  األوو اال تب نسوقد ت  إعداد 

(  قر  منه  موزعس عت  أةبلس مج ال  هذ  : توسلذق وتبذ د  16) ،

وضت لذذر اوض ذذتق  ا مذذ   خذذ   اوضلر ذذس، ت بلذذق ونشذذر اوضلر ذذس ، هذذ ا 

(  قر  أخذرو موزعذس عتذ  16)مض ة س عضتل   إداة  اوضلر س( و)

  عضتلذس جد ذد ،تلد   منتد ،أةبلس مج ال  أخرو ه  : منتد جد د 

 ه ا ب ون بس وتضت لر اوت بع )اببدا  اوتانوووج  (. ،تح ل  عضتلس  ،

 

 المعرفة عمليات إدارة :ثانيال المبحث

 المعرفة إدارة عمليات :أوالً 

خ صذذذسن منذذذ   ،ان االهضلذذذس اوضن ذذذوبس وتضلر ذذذس ال  ضاذذذ  انا ةهذذذ  

اوت ذذللن  . أصذذبحت اوضلر ذذس  ذذ  اوواقذذع اوضذذوةد اورئل ذذ  وتوولذذد 

تنشو اوضلر س م  اوخبرا  اوتر د   إه ،اودخ  اوض تداو وختق اوثرو  

واوتلت  اوتنظلض  وغ وبن  م  توجد وذل   قذف  ذ  اوض ذتندا  اوضاتوبذس 

ذذذذذ   ذذذذذ  ابجذذذذذراءا  اوروتلنلذذذذذس واوضهذذذذذ و واولضتلذذذذذ    وواذذذذذ  أ ضن

   واوقواعد وقل  اوضنظض  .واوضض ة  

 

 مفهوم المعرفة -أ

وه ا ال  لود او  اوثراء     ،ن اوضلر س ول ت واحد   ه  مل ةا إ

اوضتهذوو وانضذذ  أ ضذذ  اوذذ  حقلقذس ان اوضنظضذذ   تل متذذت مذذع اوضلر ذذس 

و ق مداخ  متلدد  .  هذ   ذ  اوبذدء أنشذو  اوضلر ذس مذ  اجذ  عت  

 بنجذذ زاوتنظذل  اورشذلد  ذ  اوتوصذ  إوذذ  قواعذد وإجذراءا  قل  ذلس 

 .[1]ابعض   و ق م  هو محدد م بق ن 

تضذذ و وذذدو مذذ  االه   اولد ذذدقذذت اوضلر ذذس مذذ  اوضواعذذلع اوتذذ  ال د  وتلذذ

 ذذ  شذذت  ختتذذف اولصذذوة اوضتل قبذذس وبذذر م  واوبذذ حثل  ع   اوضتذذومتل 

 نتقذذذ ا إه ، ذذذواء اواال ذذذلالس أو اوحد ثذذذس  ،اوتخصصذذذ   اولتضلذذذس 

  اوذ  اوض ذتوو اوت بلقذ  به  م  اوض توو اوضجرد واونظر   االهتض و

لذذد مجذذرد تذذرا نظذذر  موجذذود عتذذ  ت     وضلر ذذس اولذذوو وذذ    ،اولضتذذ  

ب  أصبحت عب ة  عذ   ذتلس  ،صتح   اواتب واوضجتدا  وغلره  

تب   وتشذترو . وقذد انتقتذت اوبشذر س مذ  مرحتذس إنتذ ج اوضلر ذس إوذ  

 ال غرابذس  ذ  ثذون موعذو   ،مرحته جد د  وه  صن عس اوضلر س

تشذلب األ اذ ة ووجهذ   ت هاوضلر س مذ  األ اذ ة اوض روقذس وبقذو  إ

 ف عذد  وتضلر ذس تلذ ةاونظر اوخ صس ب وضوعو  وم  هنذ  ظهذر  

  -: [2]أهضه 

اوتذذذ  ت ذذذ عد  ب ونظر ذذذ   تهذذذت ضذذذنه  مذذذ  ةأو إن إداة  اوضلر ذذذس    

 ،ا ذتخدامه   ،تنظلضهذ   ،ختل ةهذ  ا :وولد اوضلر ذسعت  ت   اوض     

نشذذره  وأخلذذرا تحو ذذ  اوضلتومذذ   اوه مذذس واوخلذذرا  اوتذذ  تضتتاهذذ  

اوضنظضس واوت  تلتبذر عذروة س وشنشذ س ابداة ذس اوضختتتذس ث تخذ ه 

اوتلتذذل  واوتخ ذذلف اال ذذتراتلج  أمذذ   ،حذذ  اوضشذذاال   ،اوقذذراةا  

 هذ  وهو احد أبرز م  تن وووا متهوو إداة  اوضلر س  للر    ( ا   رو)

عتذذ  أنهذذ  )) ابداة  اونظ ملذذس واوواعذذحس وتضلر ذذس واوضرتب ذذس بهذذ  

نشره  وا ت الوه  وهذ   ،تنظلضه   ،جضله   ،واوخ صس ب  تخدامه  

صلس إو  ملر س تل ونلس  ضاذ  تق  ذضه  تت تب تحو   اوضلر س اوشخ

 .[3]بشا  جت  م  خال  اوضنظضس 

 

   أهمية المعرفة -ب

 ،   ذذ  اوضلر ذذس هاتهذذ  عضذذ   وذذل  تبذذرز أهضلذذس اوضلر ذذس وضنظضذذ   األ

 هو ذ  اوذدوة اوذ   ت د ذ ،وه  أوالن  سشاته م  إع  س قلضوإنض   لض  ت  

 ،قتصذذ د اوجد ذذد اوضلتضذذد عتذذ  اوضلر ذذس  ذذ  تحذذو  اوضنظضذذس إوذذ  اال

واوذذ   بذذ    لذذرا ب قتصذذ د اوضلر ذذس واوذذ    ذذت  اوتوثلذذد مذذ  خالوذذه 

 ،عتذذ  ةأس اوضذذ   اوتاذذر  واوتنذذ    مذذ  خذذال  اوقذذدةا  اوبشذذر س 

   -:[4]و ضا  ان نحدد أهضلس اوضلر س ب ونق ط اآلتلس 

عتض د ال  د له  الرونس اوضنظض   م  خ  اوضلر س    م    هضتأ -1

 واوتصضل  واوهلاتس تاون أثثر مرونس . وتتنظل أشا   

 منتج جديد

 تعديل منتج

 عملية جديدة

 تحسين عملية

 توثيق المعرفة 

 تبادل المعرفة 

 تطبيق المعرفة 

   نشر المعرفة
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أت حت اوضلر س اوضج   وتضنظضذس وتترثلذز عتذ  األق ذ و األثثذر  -2

 رادهذذذ  وحتذذذز  اببذذذدا   واالبتاذذذ ة اوضتواصذذذ  أل ،إبذذذداع ن 

 وجض ع ته .

تحذو  اوضنظضذ   إوذ  مجتضلذ   ملر لذس  عت اوضلر س  ع ضتت

تحذذذدي اوت للذذذر اوجذذذ ة   ذذذ  اوضنظضذذذس وتتالذذذف مذذذع اوت للذذذر 

  .[5]اوضت  ة     بلاس االعض  

 ضاذذ  وتضنظضذذ   إن ت ذذتتلد مذذ  اوضلر ذذس هاتهذذ  ث ذذتلس نه ئلذذس  -3

 عبر بلله  واوضت جر  بهذ  أو ا ذتخدامه  وتلذد   منذتد ملذل  أو

 .منتج   جد د  ب ج د

 .إو  ثلتلس إداة  منظض ته  اوض     س مد ر  ترشد اوضلر  -4

اوضلر ذذذس حرثذذذت األ ذذذ س اوحقلقذذذ  والتلذذذس ختذذذق اوضنظضذذذس  -5

 .وت وةه  ونضجه  وإع د  تشالته  س نلس

 

 مفهوم إدارة المعرفة -ج

هوو اوضلر س واداة  اوضلر ذةس وال  ذزا  ب هتضذ و متزا ذد توقد حظ  م

مة  قبة  اولد ةد مة  اوضتار   مذة  مختتذةف اولتذةوو،  قذةد وصذةتت 

اوضلر ذذةس بذذة وضوجودا  غلذذر اوضنظذذةوة  مثذذ  اال ذذ  االجتض علذذس 

وتدووذذةس واوخبةةةةةةةةةةةذذةر  اووا ةةةةةةةةةةةذذةلس وأ ةةةةةةةةةةةذذةتوب االداة  

 .[6]ةةةةةةز واوثق  س اوضتراثضةةةةةةةةةةةةس وتضنظضةةةةةةةةةةةةس اوضتضلةةةةةة

اختتذذف اوبذذ حثون  ذذ  تنذذ و  متهذذوو إداة  اوضلر ذذس تبلذذ  الخذذتالا 

اختص ص ته  وختتل ته  اولتضلذس واولضتلذس ثذ وك ب ذبب ات ذ   حجذ  

 ملدان إداة  اوضلر س ود ن ملالته وم  ه   اوتل ة ف ن ثر :

   واألدوا  واو ذذذتوثل   اوتذذذ   شذذذتر  اولضتلذذذ ا عتذذذ  أنهذذذ تلذذذر  

بصذذذل غته  وأدائهذذذ  اوض ذذذتتلدون مذذذ  اوضنظضذذذس الثت ذذذ ب اوضلر ذذذس 

عضذذ   وتوصذذو  إوذذ  وخزنهذذ  وتوز لهذذ  وت بلقهذذ   ذذ  عضتلذذ   األ

 أ ض  اوت بلق   بقصد اوضن   س طو تس األمد واوتالف.

 قصذذد بذذإداة  اوضلر ذذس عتذذ  صذذللد اوضنظضذذ   واوضجتضلذذ   ثذذ وك "

م  اج  اتض و وا تاض   اوخ وا  واووظ ئف  ؿود اوت  تب  تتك اوجه

 اوت ولس وان تلدد  األق  و واووحدا  اوت  تنهض به "  .

 مجضوعس مذ عت  انه  إداة  اوضلر س ب بع  س إو  هوك ت  تلر ف "

صذذذو  عتذذذ   ذذذ عد اوضنظضذذذ   عتذذذ  اوتوولذذذد واوح  اولضتلذذذ   اوتذذذ  ت  

 ،اوضلتومذذذذ   اوه مذذذذسوتحو ذذذذ   ،ونشذذذذره  ،، ا ذذذذتخدامه اوضلر ذذذذس

واوتذ  تلتبذر عذروة س وشنشذ س ابداة ذس  ،واوخبرا  اوتذ  تضتتاهذ 

اوضختتتذذذس ث تخذذذ ه اوقذذذراةا  وحذذذ  اوضشذذذاال  واوذذذتلت  واوتخ ذذذلف 

 . [7] "اال تراتلج 

عضتلذس إداة  اوضلتومذ   داخذ  اوشذرثس نهذ  أت  تلر ته  عت   اواخلر

عتذذذ  إنشذذذ ء تلضذذذ  إداة  اوضلر ذذذس  إهوتحقلذذذق ما  ذذذب وتشذذذرثس . 

واثت ذذ ب وتبذذ د  وا ذذتخداو اوضلر ذذس  ذذ  اوضنظضذذس وتح ذذل  األداء 

.[8] 

 

 أهمية إدارة المعرفة -د

تلد إداة  اوضلر س  رصس ثبلر  وتضنظض   وتختلض اوتاذ ولف وة ذع 

ن أهضلذذذس إداة  إ .موجوداتهذذذ  اوداختلذذذس وتوولذذذد اب ذذذرادا  اوجد ذذذد 

  -:[9]اوضلر س تنبع م  األموة اوت ولس 

إداة  اوضلر ذذس عضتلذذس نظ ملذذس تا متلذذس وتن ذذلق أنظضذذس  ذذ   تلذذد -1

 اتج   تحقلق أهدا ه  .

داة  اوض      اوت عتس ال تثض ة ةأ ض وه  إتلد إداة  اوضلر س  -2

اوتار  م  خال  جلذ  اووصذو  اوذ  اوضلر ذس اوضتووذد  عنهذ  

 وششخ ي اآلخر   اوضحت جل  إوله  عضتلس  هتس ومضانس .

تلذذذذزز قذذذذدة  اوض   ذذذذس والحتتذذذذ ظ بذذذذ بداة   إداة  اوضلر ذذذذس      

 .[10]عت  اوخبر  واوضلر س وتح لنه  اوضلتضد ساوض   ل

اوتاذ ولف عذ  طر ذق اوذتخت  مذ   وتختذلضاولضتلذ    تل لر -3

ثضذذ  تلضذذ  عتذذ   ،ابجذذراءا  اوض ووذذس أو غلذذر اوضذذروة س 

ر ذذذذق تختذذذذلض اوذذذذزم  عذذذذ  ط   ،تح ذذذذل  خذذذذدم   اولضذذذذالء 

 اوض توبس.اوض ت رق     تقد   اوخدم   

تحد ذذد اوضلر ذذس اوض توبذذس وتوسلذذق اوضتذذوا ر منهذذ  وت و رهذذ   -4

 واوضش ةثس  له  وت بلقه  وتقللضه  .

   ار  اببدا  ع  طر ق تشجلع مبدأ تد ق األ ا ة بحر س تبن   -5

شجلع اوقذدةا  وتحتلز اوضنظض   عت  ت    داةإ.  إداة  اوضلر س 

واواشذذف  وختذذق ملر ذذس جلذذد  ،اببداعلذذس وضوةدهذذ  اوبشذذر س 

 اوض بق ع  اولالق   غلر اوضلرو س واوتجوا     توقل ته  .

 

 عمليات إدارة المعرفة -هـ

 ،إن عضتل   إداة  اوضلر س تلض  بشذا  تتذ بل  وتتا مذ   لضذ  بلنهذ  

وذذ ا دأب  ، اذذ  منهذذ  تلتضذذد عتذذ   ذذ بقته  وتذذدع  اولضتلذذس اوتذذ  تتلهذذ  

وقذذد  ،أغتذذب اوبذذ حثل  عتذذ  ة ذذ  هذذ   اولضتلذذ   عتذذ  شذذا  حتقذذس 

رون  ذذذ  حقذذذ  إداة  اوضلر ذذذس  ذذذ  عذذذدد ختتذذذف اوبذذذ حثون واوضنظ ذذذا

ن اغتذذبه  أشذذ ة إوذذ  اولضتلذذ   إوترتلذذب وم ذذضل   هذذ   اولضتلذذ   و

ت بلذذذذق  ، تبذذذ د  اوضلر ذذذس ،وهذذذ  توسلذذذق اوضلر ذذذذس  ،اوجوهر ذذذس  

 .ونشر اوضلر س ،اوضلر س

 

 وسلق اوضلر ست .1

ن تت  دةا س اوضلر س عض   ذل ق ملذروا . ان اوضلر ذس مذ  أ جب 

ه  إال ملتومذ   مدموجذس بذ وخبر  واوتخصذ  واو ذل ق واوتت ذلر 

 راد واوت  تضلف م توو جد د مذ  واالنلا س ووجه   اونظر وش

270                           (267-279)



 

 
 

 

 2022آب   .....اثر عمليات  –بيداء  مجلة كلية الكوت الجامعة 
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد

ن ال تاون هن     ئد  ثبلر  وتضلر ذس إها تذ  أم  اوضضا   ، إهاورؤ س 

 . [11]م   ل ق ومج   ثبلر  اونظر إوله 

 تب د  اوضلر س .2

إن تتلل  عوام  اوتب د  اوتل وس وتل متل  ت  عد عتذ  تحقلذق أهذداا 

اوضنظضس بصوة  إ ج بلس  وهوك وشذلوة اوتذرد واوجض عذس بذون عضتلذس 

اوتبذ د  اوضلر ذ   ذ  اوضنظضذس تحتذزه  وتحقلق أهذدا ه  عبذر اولضذ  

واورق  ب وضنظضس هاتهذ   لنذتد عضذ  ةوحذ  نذ بع مذ   عت  اوضح  ظس

اوثقس    اآلخر   واورؤ  ء وانلا س هوك    اببدا   تصذبح سق  ذس 

اوذد    عذ  مصذ وح اوضنظضذس،  لضذ  اوتبذ د   ومذ  سذ   متبلس وش ذراد 

اوضلر ذذ  عتذذ  ز ذذ د  اوذذوالء اوتنظلضذذ ، وتجلذذ  األ ذذراد  رتب ذذون 

ن مذذ  تواجهذذه اوضنظضذذس مذذ  ود  ببلاذذس عضتهذذ  بشذذا  أثبذذر بحلذذث  لذذ

ا وهذ  وألمذنه  وال ذتقراةه ، األمذر اوذ    ذ د  إوذذ   تحذد    تهد ذدن

 .[12]تقبته  ورو  اوتب د  اوضلر   برغبس وبرو  ملنو س ع ولس 

  ت بلق اوضلر س .3

 راد ا تلض   ملر ذس امتتاذت مذ  قبذ  م  خال  اوت بلق    ضا  وش

تلتذذ  تتذذك اوضلر ذذس .  اثت ذذ ب أوبذذدون إ ذذراد آخذذر    ذذ  اوحقلقذذس 

  آلول   واوتقنل   تدع  ت بلق اوضلر س وت ذه  اوذروتل  واالتجذ   . 

و ضا  تلر ف عضتلس ت بلق اوضلر س بونه  اولضتلس اوت  تدع  ت بلذق 

 راد آخر   بدون اوحصو  عتذ  أ راد وتضلر س اوضضتوثس م  قب  األ

مذذون بإتضذذ و اوضلر ذذس اوتلتلذذس وبذذدون تلتذذ  هذذ   اوضلر ذذس  ذذ ب راد  قو

اولضتل   اوضختتتس ب وض  ند  اوتانوووجلذس مثذ  أنظضذس أتضتذس اوضا تذب 

[13]. 

 نشر اوضلر س .4

 إحذذذدوهذذ   (بنقذذ  اوضلر ذذس  )عضتلذذس نشذذر اوضلر ذذس أو مذذ  ت ذذض  

اوضلر ذذس واوضتضثتذذس بلضتلذذس ختذذق  اولضتلذذ   األ   ذذلس األخذذرو بداة 

متهوو اوضلر ذس مذ  اوضلر س ، وخزن اوضلر س وت بلقه . و نظر إو  

 اوضلر ذذس اتج هذذ   ، االتجذذ   األو   تنذذ و  متهذذوو نشذذر سخذذال  سالسذذ

عتذذ  انذذه عضتلذذس اوضشذذ ةثس ب وضلر ذذس بذذل  اونذذ س . واالتجذذ   اوثذذ ن  

عتذذ  مجذذ   اولالقذذس بونهذذ  عضتلذذس تبذذ د    لر هذذ  مذذ  خذذال  اوترثلذذز

اوضلر ذذس بذذل  اوضصذذدة واوض ذذتت  مذذ  خذذال  تحد ذذد هو ذذس اوضواعذذلع 

إم  االتج   اوث وث  لرثز عت  نتلجذس اوت للذر عذ  طر ذق  ،تضس اوض ت

اوضذذضنلس  )اونظذذر إوذذ  نشذذر اوضلر ذذس بونهذذ  عضتلذذس تبذذ د  اوضلر ذذس 

 راد وختق ملر س جد د  ب الشترا  مع بلضه  واوصر حس ( بل  األ

اوبلض أو اولضتلس اوتذ   قذوو خالوهذ  شذخ  مذ  ) ذرد ، مجضوعذس ، 

خبذر  شذخ  آخذر )  ذرد ، مجضوعذس ،  ملر ذس أو   ق  ( ب وتوسلر 

 .(ق  

 

 

 ثانياً : االبداع التكنولوجي

 مفهوم اإلبداع التكنولوجي -أ

 :ج  ن ثر منه  م   ت ت عد  تل ة ف وضص تح اببدا  اوتانووو  قدم  

: "إدخذذذ   أو تح ذذذل   تلر ذذف م   ذذذس اولتذذوو اووطنلذذذس األمر الذذس

م  خال  اوتلر ذف  تبذل  ،  "وضنتج   أو عتضل   أو خدم   وت وق

 : ن ثر منه  االت أشا  ،  خض سون  أن اببدا  اوتانوووج   وخ  

 .منتد جد د تض م  أو تح ل  منتد موجود    او وق -

 .عضتلس جد د  تض م  أو تح ل  عضتلس موجود   -

 .خدم    -

ونشذذلر هنذذ  إوذذ  أن اولد ذذد مذذ  اودةا ذذ   ت ذذتثن  اوشذذا  األخلذذر 

ب وخدم  ، وول  هوك ب عتب ة اوضنتد  ضا  أن  اذون  ذتلس واوضتلتق 

 .أو خدمس

  ح جذ   اولضذالء مذ  ن االبدا  اوتانوووج   قدو منتجذ   تتب ذإو ا  

خذذال  تقذذد   منتجذذ   جد ذذد  او ت ذذو ر منتجذذ   ح ولذذس او ت ذذو ر 

 .[14] اولضل  اولضتلس االنت جلس ب وشا  او    توقله

"مجضوعس م  اوخ وا  اولتضلذس ه بون   ه للر    (Aker Bloom) أم 

واوض ولذذس واوتج ة ذذس بضذذ   لهذذ  اال ذذتثض ةا   ذذ   االداة ذذسواوتقنلذذس و

  وتقذذذود إوذذذ  تنتلذذذ  اولضتلذذذ   اوضلر ذذذس اوجد ذذذد  واوتذذذ  تاذذذون ملذذذد  

 – "اوتقنلس واوضنتج   اوجد د  واوضح نس م  اون حلس 

نالحذذم مذذ  هذذ ا اوتلر ذذف أنذذه  رثذذز عتذذ  اال ذذتثض ة  ذذ  اوضلر ذذس، 

  اولنصذر اوتلذ    ذ  تنتلذ  مختتذف اولضتلذ    واوت  م  شذونه  تاذو

مضذذ   ذذبق  ضاذذ  تلر ذذف اببذذدا  اوتانووذذوج  بونذذه  اوضنتجذذ  ،و

إوذذذ  إدخذذذ   أو تح ذذذل   تذذذد ع"اوخ ذذذوا  اولتضلذذذس واوتقنلذذذس واوتذذذ  

وضنتج   أو عتضل   وت وق بضذ   ضذض  وهذ  خبذر  او ذبق  ذ  طذر  

 . [15] اوضنتد اوجد د    اوصن عس

 أهمية اإلبداع التكنولوجي  -ب

 و قذ  اببذدا  عتذ  اوقذدة  تضتتك اوت  تتك ه  اوض      أ ض  إن

 اوض   ذس إبداعلذس نإ ثض  تلض   له ، اوت  اوبلاس    او  ئد  وش  

 وقلذ س عتلهذ  تلتضد اوت  اوضتلدد  اوضل  لر م  واحد  اولوو أصبحت

  وعذح أن وذ ا . منهذ  اوصذن علس ال ذلض  اوض   ذ   أداء وتقلذل 

 وضذض ن واورئل ذلس اوضهضذس اولوامذ  مذ  اوتانووذوج   لذد اببذدا 

اببذدا   أهضلذس  ذنبرز وذ ا  .اوشذرث   وجضلذع األمذد او و ذ  اونجذ  

 : [16] اوت ولس اونق ط    اوتانوووج 

  منتج   تقد   خال  م  وتض تهتال  اوضوجهس اوخدم   تح ل 

 تن   لس. وبو ل ة ع ولس جود  ها  جد د 

 عتذ  وتدة بذه توهلتذه خذال  مذ  اوبشذر  ةأ ذض   تنضلذس 

 واوت و ر. اوبحث بلضتل   واوقل و اوتانوووجلس اوضل ةا

271                           (267-279)



 

 
 

 

 2022آب   .....اثر عمليات  –بيداء  مجلة كلية الكوت الجامعة 
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد

  أو تهذ منتج  عتذ  او تذب بز ذ د  إمذ  اوشذرث   أداء تح ذل 

 عضتلذس أو وتضنذتد اببذدا  اوتانووذوج  نإ إه تا ولته ، تختلض

  ذ  متضلذز موقذع    اوضبدعس اوض   س  ضع أن  ضا  ابنت ج

 ق دة  تاون إه من   له ، عت  اوتاتتس بضلز  تتضلز اوت  او وق

 اوضوجذود او ذلر عذ  أ ضذ  ةبذح ه مض عت  اوحصو  عت 

 او وق.   

 جد ذد  أ ذواق   ذتهدااب وتض   س اوتانوووج  اببدا    ضح 

 حصذ  ث ذب أج  م  ه ا جد د  منتج   إطالق خال  م 

 قدة  م   ز د ث وك أةب حه ، وز  د  األ واق ه      إع  لس

 .األ واق ه      عت  اوضن   س اوض   س

  مذ  اوخذ ةج    أو اوداخ      واء اوض   س صوة  تح ل 

 هوذك،  ذ  واأل  ولب اوض تلضتس ته منتوج  وجود  تنو  خال 

 تبقذ  )واوبللذد اوضتو ذف اوضذدو عتذ  اونجذ   وهذ   ضذض  مضذ 

 او وق(.    ةائد 

 التكنولوجيإبعاد اإلبداع  -ج

 تحسين عملية -1

أو عضتلذةس ابنتذة ج اوو ذةلتس اوتذة   ذةت  بهذة  إنتذة ج   قذةصد ب ولضتلذةس

اوضنتذذذةوج مذذذة  خذذذةال  مذذذةز د مذذذة  عن صذذذةر ابنتذذذة ج )اوضاذذذ ئ  ، 

اولذة متل  ، طرائذةق اولضذة  ، األدوا  ....اوذةل( اوتذة  تقذةوو جضللذذة  

  او بتحو ذذذذ  اوضذذذذةدخال  إوذذذذ  مخرجذذذذة   عتذذذذة  شذذذذةا  منتجذذذذة 

وة ا تلةرا ابنت جلذس بونهذ  م شذر  وعذح قذدة  عن صذر  ).خةدم  

ابنت ج اوضختتتس عتذ  تحقلذق م ذتوو ملذل  مذة  اوضخرجذة   قل  ذ  

عضتلذس ا وتلذر    .ب وضذدخال  اوتذ  تذ  ا ذتثض ةه  وت ذر  ابنتذ ج 

تحذذذذة ل  اولضتلذذذذةس ابنت جلذذذذةس بونهذذذذة  مجضوعذذذذةس مذذذذة  او رائذذذذةق 

وتة ل ر  عتة  تح ل  اولضتل   مض    د   واوضض ة ة   اوتة  تنتة 

ن او ذل ر  وتح ذل  اولضتلذةس إإو  إنت ج منتوج ه  جود  ع ولس و ا  

مذذذة  اولضتلذذذةس ابنت جلذذذةس تلضذذذة  ثضذذذة  هذذذةو مخ ذذذةف وهذذذة   ن جلذذةال

 .[1]وب نة ل بلس اثبر ودون ع   أو توقف أو عل   اوضواد األوولس 

 

 تصميم عملية جديدة -2

  ت تذب مذ  جد ذد، منذتد تقذد   هذو جد ذد  عضتلذس تصذضل  م  اوهدا

 وإعذذدادتهلاذس  مذذ  اوجد ذذد اوضنذتد هذذ ا صذذنع مت تبذ   تحد ذد

أجذ   مذ  اوالزمذس واوبذرامد اوضذواد وتذو لر اوجد ذد  اوتانوووجلذ  

 .[16] منتلس أ ض  تحقلق

 منتج جديد -3

 ا ذتلض الته أو اوتانوووجلذس خص ئصذه تاذون اوذ   اوضنذتد هذو

 أن  ضاذ   ذ بق ، اوشذرثس تنتجهذ  تتذك اوتذ  عذ  تختتذف اوضقصذود 

 أو جذ ة  بشذا  جد ذد  تانوووجلذ   عتذ  اببذداع   هذ   تن و 

 اوت بلقذ    ذ  اوضوجذود  اوتانوووجلذ   بذل  اوجضذع أ ذ س عتذ 

 .اوجد د  اوضل ةا م  اال تت د  نتلجس اوجد د 

 تعديل منتج -4

وغ وبذ   ت للر عنصر أو أثثر مذ  خص ئصذه  شلر تلد   اوضنتد إو 

م  ت تخدو ه   اولضتلس    مرحتذس اونضذد  ذ  دوة  حلذ   اوضنتجذ   

 .تتصف األ واق اوضختتتس وتضنتج   ب وحرثلس واوت لر اوض تضر إه

 

 وفرضياته البحث أنموذج اختبار :الثالث المبحث

تذ  ت بلذق اوبحذذث عتذ  ج ملذس ه  قذذ ة ) ثتلذس االداة  واالقتصذذ د ( 

ج ملذذس ه  قذذ ة هذذ  إحذذدو اوضراثذذز اوحضذذ ة س  إه تلذذد   ،ب وتحد ذذد 

مذ  حلذث واولتضلس    مح  ظس ه  ق ة واوتذ  تقذع جنذوب  اولذراق. 

وتضذذ ةس دوةهذذ  اوت عذذ  واوضذذ سر  ذذ   (2002عذذ و )تو  ذذت انهذذ  

اوضجتضذذع مذذ  خذذال  مختتذذف اونشذذ ط   باوادةهذذ  مذذ  أبنذذ ء اوضد نذذس 

و ذس  ذ  ظذ  ولش ةثوا    إع د  األعض ة ودعذ  ةثذ ئز اولضتلذس اوترب

اصبحت اولوو تض  عشر   ثتلذس عتضلذس وإن ذ نلس.  واولراق اوجد د 

واوخ صذذس   ذ  ج ملذس ه  قذ ة  إج بذ   اوللنذس اوضبحوسذذسوتذ  تحتلذ  

وعذح اوجذداو  اوت ولذس تو ، عمليات إدارة المعرفةب وضت لر اوض تق  

اوتوز لذذ   اوتاراة ذذس واألو ذذ ط أوح ذذ بلس واالنحرا ذذ   اوضلل ة ذذس 

 .إداة  اوضلر س    ج ملس ه  ق ةاوخ صس بإبل د عضتل   

 (.1موعح    اوجدو  )هو وثض   :تطَبيق المعرفة .أ

 

 ارة المعرفة )بعد تطبيق المعرفة(بعمليات ادائي الخاصة يل االحصَ ئج التحل  نتاَ  يبين( 1جدول )

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

(1تفق بشدة)أ (2تفق )أ  (3محايد)  (4) أتفقال   (5تفق بشدة)أال    
 المتغيرات

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

1.085 3.95 16 40.0 17 42.5 1 2.5 5 12.5 1 2.5 X1 

1.067 3.13 12 30.0 17 42.5 7 17.5 2 5.0 2 5.0 X2 

1.067 2.88 19 47.5 11 27.5 8 20.0 - - 2 5.0 X3 

1.032 3.25 9 22.5 19 47.5 6 15.0 5 12.5 1 2.5 X4 

 .(spssب العتض د عت  برن مد )اوب حثس إعداد اوضصدة :       
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تتبنىىىى إدارة الجامعىىىة ) x1حصذذ  اوو ذذذف اوح ذذذ ب  وتلبذذذ ة   .1

( 3.95( )الطىىىىرت التكنولوجيىىىىة الحديثىىىىة لتحسىىىىين العمىىىىل

( وهذو اثبذر مذ  اوو ذف اوح ذ ب  1.085وانحراا ملل ة  )

تختذذق  ( اوذذ    شذذلر إوذذ  وعذذو  اوتقذذر 3اوترعذذ  اوبذذ و  )

وتل متل  وتحقلق اووالء ود ه  مض   جلته    مالئض  اوضنظضس من خ

 اوشخصلس .  تضتون مص وح اول مس عت  مص وحه  

تسىىتخدم أقسىىام الجامعىىة ) 2xبتذذ  اوو ذذف اوح ذذ ب  وتلبذذ ة   .2

اسوب أو الوسائل التكنولوجية في عملية تطبيق المعرفة الح

( وهذو اثبذر 1.067( وانحراا ملل ة  )3.13( )المكتسبة  

( او    شلر إو  اوذدوة 3م  اوو ف اوح  ب  اوترع  اوب و  )

ن  ذذ  مح ثذذ   اوواقذذع داخذذ  ولذذه اوضوظتذذ اوت عذذ  إوذذ   قذذوو 

 اوضنظضس .

رة الجامعىة علىى  تشىج  إدا) 3xن   اوو ف اوح ذ ب  وتلبذ ة   .3

حضور  الدورات والندوات واكتساب المعرفىة وتطبيقهىا فىي 

( وانحذذذذراا مللذذذذ ة  2.88( )مجىىىىال العمىىىىل فىىىىي الجامعىىىىة

( 3( وهو اقذ  مذ  اوو ذف اوح ذ ب  اوترعذ  اوبذ و  )1.067)

 ذد  عتذ  ان اوضنظضذس تلذ ن  او    شلر إو  غضذو  اولبذ ة  

هذ د وعذدو اوثقذس  بجبصلب اولذ متل  ت  تضش ث  اواوم   اعد د

وإعضذذ وه  اووظلتلذذس مضذذ    ذذبب  عذذدو تبذذ د  واالحتذذراو بذذل  

 .اول متل  . 

يسود داخل الجامعة روح ) 4xح ز اوو ف اوح  ب  وتلب ة   .4

التعاون المفهوم بين زمالء العمل من اجىل تطبيىق المعرفىة 

( وانحذذذذذراا مللذذذذذ ة  3.25( )داخىىىىىل وخىىىىىارج الجامعىىىىىة

( 3اوح  ب  اوترع  اوب و  )( وهو اثبر م  اوو ف 1.032)

  اوضنظضذذذس قلضذذذ امذذذتال  وعذذذو  اولبذذذ ة  اوذذذ    شذذذلر إوذذذ 

ن أ إوذذ   مذذع ملتقذذدا  اولذذ متل  وهذذ ا  شذذلر ئذذوملتقذذدا  تال

 .اوضنظضس تراع  اوبلاس اوضجتضللس وتتك اوقل  واوضلتقدا 

 (.2موعح    اوجدو  )هو وثض   تبادل المعرفة: .ب

 

 ارة المعرفة )بعد تبادل المعرفة(نتائج التحليل االحصائي الخاصة بعمليات اد يبين( 2جدول )

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

(1تفق بشدة)أ (2تفق )أ  (3محايد)  (4تفق )أال   (5تفق بشدة)أال    
 المتغيرات

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

1.131 3.95 17 42.5 15 37.5 3 7.5 3 7.5 2 5.0 X5 

0.966 3.13 11 27.5 17 42.5 9 22.5 2 5.0 1 2.5 X6 

0.932 3.05 13 32.5 15 37.5 9 22.5 3 7.5 - - X7 

0.871 3.90 13 32.5 21 52.5 4 10.0 1 2.5 1 2.5 X8 

 .(spssاوضصدة : إعداد اوب حثس ب العتض د عت  برن مد )            

 

تسىتخدم الجامعىىة الوسىىائل ) x5بتذ  اوو ذذف اوح ذ ب  وتلبذذ ة   .1

( االلكترونيىة بىىين العىىاملين  فىىي تبىىادل المعرفىىة مىى  ا خىىرين

( وهذذو اثبذذر مذذ  اوو ذذف 1.131( وانحذذراا مللذذ ة  )3.95)

ن اوضنظضذذذس أ( اوذذذ    شذذذلر إوذذذ  3اوح ذذ ب  اوترعذذذ  اوبذذذ و  )

واحتذذراو  هذذ ئةاآ ذذس ببذذداء اقتراحذذ   و تل ذذ  وتلذذ متل  اوحر

 قن ع ته  .

المشىىىاركة فىىىي نىىىدوات ) x6نذذذ   اوو ذذذف اوح ذذذ ب  وتلبذذذ ة   .2

( ومىىىؤتمرات الجامعىىىة وتبىىىادل المعرفىىىة بىىىين زمىىىالء العمىىىل

( وهذذو اثبذذر مذذ  اوو ذذف 0.966( وانحذذراا مللذذ ة  )3.13)

( اوذ    شذلر إوذ  وعذو  اولبذ ة  3اوح  ب  اوترع  اوب و  )

اولذذذ متل  اوحر ذذذس ب وتل مذذذ   لضذذذ  بلذذذنه   تأع ذذذإن اوضنظضذذذس 

 ب ر قس من  بس  .

هنىىىاس أسىىىالير متطىىىورة ) x7بتذذذ  اوو ذذذف اوح ذذذ ب  وتلبذذذ ة   .3

يسىىتخدمها األسىىاتسة تسىىاعد الطلبىىة علىىى اكتسىىاب المعرفىىة 

( وهو اثبر م  0.932( وانحراا ملل ة  )3.05( )بسهولة

تضتتذذذذك اوضنظضذذذذس  إه( 3اوو ذذذذف اوح ذذذذ ب  اوترعذذذذ  اوبذذذذ و  )

ون ب هتضذ و مذ  قبذ  زمالئهذ  ظذاالهتض و ب ول متل  اوذ    ال  ح

 اآلخر  .

يتبىادل األسىاتسة األفكىار )x8حص  اوو ذف اوح ذ ب  وتلبذ ة    .4

وانحذذذذراا    ( 3.90( )وا راء مىىىىن اجىىىىل تبىىىىادل المعرفىىىىة

(وهذذو اثبذذر مذذ  اوو ذذف اوح ذذ ب  اوترعذذ  0.871مللذذ ة  )

اوضنظضذس تقذدة  ( او    شذلر إوذ  وعذو  اولبذ ة  ان 3اوب و  )

 .إعض   اول متل  اوجلد 

 (.3موعح    اوجدو  )هو وثض   توثيق المعرفة: جة.
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 نتائج التحليل االحصائي الخاصة بعمليات ادارة المعرفة )بعد توثيق المعرفة( يبين( 3جدول )

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

(1تفق بشدة)أ (2)تفق أ  (3محايد)  (4تفق )أال    
تفق أال 

(5بشدة)  المتغيرات 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

0.730 3.68 19 47.5 15 37.5 6 15.0 - - - - X9 

1.057 3.10 12 30.0 18 45.0 6 15.0 2 5.0 2 5.0 X10 

0.981 3.25 9 22.5 17 42.5 10 25.0 3 7.5 1 2.5 X11 

0.981 3.25 9 22.5 17 42.5 10 25.0 3 7.5 1 2.5 X12 

 .(spssاوضصدة : إعداد اوب حثس ب العتض د عت  برن مد )      

 

القيىىىام بتوثيىىىق المعرفىىىة ) 9xبتذذ  اوو ذذذف اوح ذذذ ب  وتلبذذ ة    -1

( 3.68)( الجديدة والمكتسىبة ألي مشىروع تقىوم بىه الجامعىة

( وهذو اثبذر مذ  اوو ذف اوح ذ ب  0.730وانحراا مللذ ة  )

( اوذ    شذلر إوذ  وعذو  اولبذ ة  عتذ  انذه 3اوترع  اوب و  )

اوضنظضذذذس تحذذذث عتذذذ  ةو  اوتلذذذ ون و ذذذرق اولضذذذ  و ذذذري 

اوضش ةثس    إبداء اورأ  وتقذد   اوضقترحذ    ذ  عضتلذس اتخذ ه 

 اوقراة.

ى تىىىدقيق العمىىىل علىىى) 10xحذذذ ز اوو ذذذف اوح ذذذ ب  وتلبذذذ ة   -2

ومراجعة بحوث الطالب قبل نشرها من اجىل توثيىق المعرفىة 

( وانحذذذذراا مللذذذذ ة  3.10( )والمعلومىىىىات التىىىىي تحتويهىىىىا

( 3( وهو اثبر م  اوو ذف اوح ذ ب  اوترعذ  اوبذ و  )1.057)

اوذذ    شذذلر إوذذ  وعذذو  اولبذذ ة   ذذ   ذذل  اوضنظضذذس إع ذذ ء 

  اوتذذري اوضن  ذذذبس وتلذذ متل   ذذذ  مشذذ ةثس تقذذذد   اوبذذدائ  وحذذذ

 مش ث  ومن قشته  وتحقلق أهدا ه .

توسي  المكتبة بجلىر كتىر ) x11بت  اوو ف اوح  ب  وتلب ة   -3

( وانحراا ملل ة  3.25( )حديثة إلفادة الطالب في الجامعة

( 3( وهو اثبر م  اوو ذف اوح ذ ب  اوترعذ  اوبذ و  )0.981)

او    شلر إو  وعو  اولب ة   ذ  مذنح اولذ متل   ذ  مض ة ذس 

   واختب ة قذدةاته  ومهذ ةاته  اوضلر لذس الثتشذ ا مه و واعض

 ضت لرا  او لر اوضتوقلس .تاو رق اوجد د  اوضواثبس و

تشىىىجي  الطلبىىىة علىىىى ) x12بتذذذ  اوو ذذذف اوح ذذذ ب  وتلبذذذ ة   -4

( المشىىىاركة فىىىي النىىىدوات وإبىىىداء رأيهىىىم فىىىي تلىىى  النىىىدوات

( وهذذو اثبذذر مذذ  اوو ذذف 0.981( وانحذذراا مللذذ ة  )3.25)

( اوذ    شذلر إوذ  وعذو  اولبذ ة  3اوب و  )اوح  ب  اوترع  

   منح اول متل   ذ  مض ة ذس مهذ و وإعضذ   واختبذ ة قذدةاته  

ومهذذذذ ةاته  اوضلر لذذذذس الثتشذذذذ ا او ذذذذرق اوجد ذذذذد  اوضواثبذذذذس 

 وضت لرا  او لر اوضتوقلس.

    (.4موعح    اوجدو  )هو وثض   د. نشر المعرفة:           

    

 ادارة المعرفة )بعد نشر المعرفة(نتائج التحليل االحصائي الخاصة بعمليات  يبين( 4جدول )

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

(1تفق بشدة)أ (2تفق )أ  (3محايد)  (4تفق )أال   (5تفق بشدة)أال    
 المتغيرات

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

0.797 3.08 10 25.0 18 45.0 11 27.5 1 2.5 - - X13 

0.891 3.23 6 15.0 24 60.0 6 15.0 3 7.5 1 2.5 X14 

1.148 3.38 7 17.5 21 52.5 6 15.0 2 5.0 4 10.0 X15 

 .(spssاوضصدة : إعداد اوب حثس ب العتض د عت  برن مد )            

 

سىىهولة الوصىول إلىىى ) x13حصذ  اوو ذف اوح ذذ ب  وتلبذ ة   -1

( 3.08( )المعلومىىات التىىي يحتاجهىىا العىىاملون فىىي الجامعىىة

( وهذو اثبذر مذ  اوو ذف اوح ذ ب  0.797وانحراا ملل ة  )

تلضذذ    ( اوذذ    شذذلر إوذذ  وعذذو  اولبذذ ة 3اوترعذذ  اوبذذ و  )

اجذ  اوقلذ و ب بعضذ   اوتذ  تختذق  ضنظضس بتوجله اول متل  م او

  .اولالق    لض  بلنه

العمل على نشىر البحىوث ) 14xأخ   اوو ف اوح  ب  وتلب ة   -2

( 3.23( )الجيىىىىدة والمحكمىىىىة مىىىىن اجىىىىل اسىىىىتفادة ا خىىىىرين

( وهذو اثبذر مذ  اوو ذف اوح ذ ب  0.891وانحراا ملل ة  )
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  ( تقذوو اوضنظضذس بتقذد   أنظضذس اوتحتلذز اوتذ3اوترع  اوب و  )

  س ود ه .ؤتحقق أهداا اول متل  اوت  تضنح اور

تعمىل الجامعىة علىى نشىر ) x15بت  اوو ذف اوح ذ ب  وتلبذ ة   -3

محاضرات األساتسة في المواق  االلكترونية من اجل الرجوع 

( وانحذذراا مللذذ ة  3.38( )واالسىىتفادة منهىىا عنىىد الحاجىىة

 (.3اوو ف اوح  ب  اوترع  اوب و  )( وهو اثبر م  1.148)

تحتلذذ  إج بذذ   اوللنذذس اوضبحوسذذس واوخ صذذس بذذ وضت لر اوثذذ ن  رابعىىاً : 

 وعذذح اوجذذداو  اوت ولذذس  ، ذذ  ج ملذذس ه  قذذ ة اإلبىىداع التكنولىىوجي 

اوتوز لذذ   اوتاراة ذذس واألو ذذ ط أوح ذذ بلس واالنحرا ذذ   اوضلل ة ذذس 

 -اوخ صس بإبل د اببدا  اوتانوووج     اوج ملس :

 (.5اوجدو  )موعح    هو وثض   منتج جديد: .أ

 

 بداع التكنولوجي )بعد منتج جديد(نتائج التحليل االحصائي الخاصة باإل يبين : (5جدول )

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

(1اتفق بشدة) (2اتفق )  (3محايد)  (4ال اتفق )  (5ال تفق بشدة)   
 المتغيرات

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

0.947 3.78 18 45.0 17 42.5 2 5.0 2 5.0 1 2.5 Y1 

1.018 3.30 10 25.0 14 35.0 10 25.0 6 15.0 - - Y2 

0.961 3.00 16 40.0 10 25.0 12 30.0 2 5.0 - - Y3 

1.174 3.17 15 37.5 10 25.0 10 25.0 3 7.5 2 5.0 Y4 

 .(spssاوضصدة : إعداد اوب حثس ب العتض د عت  برن مد )            

 

فىىتح مراكىىك الكترونيىىة فىىي ) y1حذذ ز اوو ذذف اوح ذذ ب  وتلبذذ ة   .1

( الجامعىىة لتطىىوير العىىاملين فىىي مجىىال التكنولوجيىىا و يرهىىا

( وهذذو اثبذذر مذذ  اوو ذذف 0.947( وانحذذراا مللذذ ة  )3.78)

( اوذذ    شذلر إوذذ  وعذذو  اولبذذ ة  3اوح ذ ب  اوترعذذ  اوبذذ و  )

 عضت  أجد اووقت اوا     .و ر  اوترثلز عت  

إقامىىة دورات تدريبيىىة )  y2حصذذ  اوو ذذف اوح ذذ ب  وتلبذذ ة  .2

( 3.30( )لتطىىىوير العىىىاملين فىىىي الجامعىىىة وتعكيىىىك قىىىدراتهم

( وهذذو اثبذذر مذذ  اوو ذذف اوح ذذ ب  1.018وانحذذراا مللذذ ة  )

( او    شلر إو  وعو  اولب ة  عندم   اون 3اوترع  اوب و  )

 ع اال ترخ ء.ود  وقت  راغ    عضت  ا ت ل

تىىوفير كىىوادر تدريسىىية ذات ) y3بتذذ  اوو ذذف اوح ذذ ب  وتلبذذ ة  .3

( وانحذراا مللذ ة  3.00( )قدرات عالية وجيدة في الجامعىة

( 3( وهو اثبذر مذ  اوو ذف اوح ذ ب  اوترعذ  اوبذ و  )0.961)

اوذذ    شذذلر إوذذ  وعذذو  اولبذذ ة  عنذذد عذذدو ا ذذت  عت  اوقلذذ و 

 او نب.بلضت  ب ر قس أ ض  اشلر بلدو اورع  و

اسىتحداث الكليىات مىن خىالل ) y4بت  اوو ف اوح ذ ب  وتلبذ ة   .4

( تطوير بنائها وتنوي  األساتسة واستخدام التكنولوجيا الحديثة

( وهذذو اثبذذر مذذ  اوو ذذف 1.174( وانحذذراا مللذذ ة  )3.17)

( اوذذ    شذلر إوذذ  وعذذو  اولبذذ ة  3اوح ذ ب  اوترعذذ  اوبذذ و  )

 إسن ء اودواو اور ض .    تضث  عل   اووقت بض  دةت  وتلض  

 (.6موعح    اوجدو  )هو وثض   تعديل منتج: .ب

 

 بداع التكنولوجي )بعد تعديل منتج(نتائج التحليل االحصائي الخاصة باإل : يبين( 6جدول )

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

(1تفق بشدة)أ (2تفق )أ  (3محايد)  (4تفق )أال   (5تفق بشدة)أال    
 المتغيرات

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

0.829 2.93 13 32.5 19 47.5 6 15.0 2 5.0 - - Y5 

0.933 3.28 7 17.5 20 50.0 9 22.5 3 7.5 1 2.5 Y6 

1.055 3.63 5 12.5 15 37.5 12 30.0 6 15.0 2 5.0 Y7 

1.108 3.45 8 20.0 16 40.0 7 17.5 8 20.0 1 2.5 Y8 

1.109 3.53 7 17.5 16 40.0 7 17.5 9 22.5 1 2.5 Y10 

0.911 3.13 10 25.0 19 47.5 7 17.5 4 10.0 - - Y11 

 .(spssاوضصدة : إعداد اوب حثس ب العتض د عت  برن مد )      
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تطىىوير المنىىاهج العلميىىة ) 5yبتذذ  اوو ذذف اوح ذذ ب  وتلبذذ ة    -1

( وانحراا مللذ ة  2.93( )التي تدرس للطالب في الجامعة

( 3( وهو اقذ  مذ  اوو ذف اوح ذ ب  اوترعذ  اوبذ و  )0.829)

وهذذ ا  شذذلر إوذذ  أن اوللنذذس اوضبحوسذذس ال تراعذذ  االهتضذذ و بدقذذس 

نجذذ ز إاوضواعلذذد وهذذو م شذذر عتذذ  إهضذذ   ع مذذ  اووقذذت  ذذ  

 اوضه و اوضاتتل  به .

اسىتبدال الكتىر القديمىة فىي )y6أخ  اوو ف اوح ذ ب  وتلبذ ة   -2

( وانحذذذراا 3.28( )مكتبىىىة بكتىىىر أكثىىىر رصىىىانة وحداثىىىةال

( وهذذو اثبذذر مذذ  اوو ذذف اوح ذذ ب  اوترعذذ  0.933مللذذ ة  )

( اوذ    شذلر إوذ  وعذو  اولبذ ة  عنذدم   اذون ود ذس  3اوب و  )

 ابعض   ابع  لس  اشلر ب وتلب اوزائد أو االنته  .

اسىتخدام الحاسىوب والىدات ) y7ن   اوو ذف اوح ذ ب  وتلبذ ة  -3

توصيل المعلومات للطالب بأسرع وقت واقل جهىد  شوب في

( وهذذو اثبذذر مذذ  1.055( وانحذذراا مللذذ ة  )3.63( )ورت 

( اوذ    شذلر إوذ  وعذو  3اوو ف اوح  ب  اوترع  اوبذ و  )

اولب ة  أقوو بت جل  عتذ  قص صذ   مذ  وةق ابعضذ   ها  

 األهضلس.

العمل علىى توسىي  القاعىات ) y8بت  اوو ف اوح  ب  وتلب ة   -4

( 3.45( )تناسر م  عدد الطلبة فىي الجامعىةلدراسية حتى تا

( وهذو اثبذر مذ  اوو ذف اوح ذ ب  1.108وانحراا ملل ة  )

( اوذ    شذلر إوذ  وعذو  اولبذ ة  و ذر  3اوترعذ  اوبذ و  )

 .اوترثلز عت  عضت  أجد اووقت اوا   

 (.7موعح    اوجدو  )هو وثض   جـ. عملية جديدة:

 

 نتائج التحليل االحصائي الخاصة باألبداع التكنولوجي )بعد عملية جديدة( : يبين( 7جدول )

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

(1اتفق بشدة) (2اتفق )  (3محايد)  (4ال اتفق )  (5ال تفق بشدة)   
 المتغيرات

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

0.966 3.20 10 25.0 17 42.5 8 20.0 5 12.5 - - Y9 

1.051 3.35 7 17.5 20 50.0 7 17.5 4 10.0 2 5.0 Y10 

1.057 3.40 7 17.5 18 45.0 9 22.5 4 10.0 2 5.0 Y11 

1.132 3.28 10 25.0 17 42.5 8 20.0 2 5.0 3 7.5 Y12 

1.132 3.28 12 30.0 12 30.0 11 27.5 3 7.5 2 5.0 Y16 

0.853 3.13 10 25.0 17 42.5 11 27.5 2 5.0 - - Y17 

 .(spssاوضصدة : إعداد اوب حثس ب العتض د عت  برن مد )            

 

فىىتح مختبىىرات الحاسىىوب ) y9بتذذ  اوو ذذف اوح ذذ ب  وتلبذذ ة   -1

( 3.20)( لتطوير قدرات الطلبة في مجال برمجيات الحاسوب

( وهذو اثبذر مذ  اوو ذف اوح ذ ب  0.966وانحراا ملل ة  )

( اوذذ    شذذذلر إوذذ  وعذذذو  اولبذذ ة  عنذذذد 3اوترعذذ  اوبذذذ و  )

 اوضروة  ب  ت  عت  تتو ض اوضرؤو ل .

اسىتخدام أجهىكة حاسىوب )y10ح ز اوو ذف اوح ذ ب  وتلبذ ة  -2

( وانحراا 3.35( )جديدة ومطورة لتالفي الوقوع في الخطأ

وهذذو اثبذذر مذذ  اوو ذذف اوح ذذ ب  اوترعذذ  ( 1.051مللذذ ة  )

( اوذذ    شذذلر اوذذ  وعذذو  اولبذذ ة  بضجذذرد حصذذوو  3اوبذذ و  )

عتذذذ  اوضلتومذذذ   اوتذذذ  أة ذذذده  وذذذد  أ ذذذ ولب م دبذذذس بنهذذذ ء 

 اوضق بال  مع اآلخر  .

اسىىتحداث أقسىىام علميىىة ) y11بتذذ  اوو ذذف اوح ذذ ب  وتلبذذ ة   -3

( وانحذذراا 3.40( )جديىدة لتطىوير مكانىة الكليىة أو الجامعىة

( وهذذو اثبذذر مذذ  اوو ذذف اوح ذذ ب  اوترعذذ  1.057مللذذ ة  )

( او    شلر إو  وعو  اولب ة  ب بب اوصدم   م  3اوب و  )

اورؤ ذذذ ء أو اوضرؤو ذذذل  احاذذذ  بذذذوقت  عنذذذدم  اعذذذ رب أو 

 اشترط غضب .

فىىتح كليىىات جديىىدة تابعىىة ) y12نذ   اوو ذذف اوح ذذ ب  وتلبذذ ة   -4

توسي  مكانىة الجامعىة والتعكيىك للجامعة في مناطق متعددة ل

( وهو اثبذر 1.132( وانحراا ملل ة  )3.28( )من قدراتها

( اوذذ    شذذذلر إوذذذ  3مذذ  اوو ذذذف اوح ذذ ب  اوترعذذذ  اوبذذذ و  )

ن أقو  "ال " وأتض ك أوعو  اولب ة  عند اوضروة  ا ت لع 

  به .

 

 (.8وثض  موعح    اوجدو  ) تحسين عملية: .أ
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 اع التكنولوجي )بعد تحسين عملية(بدنتائج التحليل االحصائي الخاصة باإل : يبين( 8جدول )

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

(1اتفق بشدة) (2اتفق )  (3محايد)  (4ال اتفق )  (5ال تفق بشدة)   
 المتغيرات

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

0.966 3.20 10 25.0 17 42.5 8 20.0 5 12.5 - - Y13 

1.051 3.35 7 17.5 20 50.0 7 17.5 4 10.0 2 5.0 Y14 

1.057 3.40 7 17.5 18 45.0 9 22.5 4 10.0 2 5.0 Y15 

1.132 3.28 10 25.0 17 42.5 8 20.0 2 5.0 3 7.5 Y16 

 .(spssاوضصدة: إعداد اوب حثس ب العتض د عت  برن مد )      

 

تسىعى إدارة الجامعىة إلىى ) y13بت  اوو ف اوح  ب  وتلبذ ة    -1

( التحىىىديث المسىىىتمر فىىىي منىىىاهج الدراسىىىات األوليىىىة والعليىىىا

( وهذذو اثبذذر مذذ  اوو ذذف 0.966( وانحذذراا مللذذ ة  )3.20)

( اوذ    شذلر إوذ  وعذو  اولبذ ة  3اوح  ب  اوترع  اوب و  )

 .عند اوضروة  ب  ت  عت  تتو ض اوضرؤو ل 

زيادة عدد المتخصصين في )y14ح ز اوو ف اوح  ب  وتلب ة  -2

( قسم البحث والتطوير يؤدي إلىى زيىادة اإلبىداع فىي الجامعىة

( وهذذو اثبذذر مذذ  اوو ذذف 1.051حذذراا مللذذ ة  )( وان3.35)

( اوذ    شذلر إوذ  وعذو  اولبذ ة  3اوح  ب  اوترع  اوب و  )

بضجذذرد حصذذوو  عتذذ  اوضلتومذذ   اوتذذ  أة ذذده  وذذد  أ ذذ ولب 

 م دبس بنه ء اوضق بال  مع اآلخر  .

تسىىتثمر ادارة الجامعىىىة ) y15بتذذ  اوو ذذف اوح ذذذ ب  وتلبذذ ة   -3

لكفىىىاءة والفاعليىىىة فىىىي التنىىىوع فىىىي االختصاصىىىات لتحقيىىىق ا

( وهذذو اثبذذر 1.057( وانحذذراا مللذذ ة  )3.40( )عملياتهىىا

( اوذذذ    شذذذلر إوذذذ  3مذذذ  اوو ذذذف اوح ذذذ ب  اوترعذذذ  اوبذذذ و  )

وعو  اولب ة  ب بب اوصذدم   مذ  اورؤ ذ ء أو اوضرؤو ذل  

 احا  بوقت  عندم  اع رب أو اشترط غضب .

 تسىىتقطر الجامعىة احىىدث) y16نذ   اوو ذف اوح ذذ ب  وتلبذ ة   -4

( التكنولوجيىىات لتحقيىىق اإلبىىداع والريىىادة فىىي مجىىال عملهىىا 

( وهذذو اثبذذر مذذ  اوو ذذف 1.132( وانحذذراا مللذذ ة  )3.28)

( اوذ    شذلر إوذ  وعذو  اولبذ ة  3اوح  ب  اوترع  اوب و  )

 عند اوضروة  ا ت لع إن أقو  "ال " وأتض ك به .

 

  ثضذذ  أمذذ  اولالقذذس بذذل  عضتلذذ   اداة  اوضلر ذذس واالبذذدا  اوتانووذذوج

 (9موعحس ب وجدو  )

 

 العالقة بين عمليات ادارة المعرفة واالبداع التكنولوجينتائج يبين  : (9جدول )

 
Y X 

Y Pearson Correlation 1 .563** 

Sig. (2-tailed)  .315 

N 40 40 

X Pearson Correlation .563** 1 

Sig. (2-tailed) .315  

N 40 40 

 .(spssاوضصدة : إعداد اوب حثس ب العتض د عت  برن مد )

 

ن مقذداة اولالقذس بذل  مض ة ذس أبلنت اونت ئد اختب ة اةتب ط بلر ون 

( وهذ   0.563عضتل   إداة  اوضلر س واببدا  اوتانوووج  ث نذت) 

عالقس طرد س موجبس إ  ثتض  أعتن  وحد  واحد  م  عضتلذ   إداة  

 ،اوضلر س  حص  نت ه بضقداة وحد  واحد  مذ  اببذدا  اوتانووذوج 

 وه  م شر واعح عت  قو  اولالقس بل  اوضت لر  .
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 والتوصيات االستنتاجات : الراب  المبحث

 اوالً : االستنتاجات

واختبذ ة  ،م  اوضل ل   ابحص ئلس اوواةد     تحتل  اونتذ ئد  .1

ن مض ة ذذذذس عضتلذذذذ   إداة  اوضلر ذذذذس أ تضذذذذح  ،اوترعذذذذل   

اوضتلتقس بتوسلق اوضلر س وت بلقه  وه  توسلر ا ج ب   ذ  اببذدا  

 ج ملس ه  ق ة .(  س االداة  واالقتص دواتل ) اوتانوووج 

دة واوضلل  اودائ  او    لض  عتة  إن إداة  اوضلر س ه  اوضص   .2

تلز ذذذذةز اببذذذذدا  اوتانووذذذذوج   بذذذذل  اوضنظضذذذذ  ، خصوصذذذذ  

 .اوضنظض   اوضلر لس

إن اعتض د ابداة  اوت عتس وتضلر ذس مذ  قبذ  اوقلذ دا  اوج مللذس  .3

تضلف قلضةس حقلقلس و ذضلس اوضنظضذس اولتضلذس وما نتهذ ، وهوذك 

خذذال  إداة  وتتللذذ  اوق عذذةد  اوتار ذذس وضنظضذذ ته ، ثضذذ  ان مذذ  

توولد اوضلر س وإ ج ده  وا ةتق  به  وتشةجلله  وتب دوه  ت ضح 

 .بتهلاس اوضن خ اوضن  ب وإلبدا 

إن االهتضذذ و بذذإداة  اوضلر ذذس أصذذبح عذذروة  متحذذس وضواثبذذس  .4

 . اوت وة او ر ع    اولتوو اوضختتتس

 ذس ها  دالوذس إحصذة ئلس بذةل  وجود عالقس اةتب ط موجبذس وقو .5

ا ذذةتق  ب اوضلر ذذس وتوولذذده  وتنضلذذس اوقذذدة  عتذذ  اببذذدا   ذذ  

 . اوج ملس

هن   أسر هو دالوس إحص ئلس ونشر اوضلر س وتلضلضه   ذ  تنضلذس  .6

 .اوقدة  عتة  اببدا     اوج ملس اوضبحوسس

 

 ثانياً : التوصيات

 ضاذ  صذل غس  ،س ا تن دا إو  اونت ئد اوت  توصتت إوله  هذ   اودةا ذ

اوتذ   جذب تحقلقهذ  مذ  خذال   ،مجضوعس مذ  اوتوصذل   اوضقترحذس 

وز ذذ د   ، (ج ملذذس ه  قذذ ة / س االداة  واالقتصذذ دثتلذذ)اوقذذ ئضل  عتذذ  

أو تح ذذل  طذذرق تقذذد    ،قذذدةته   ذذ  ت ذذو ر خذذدم   جد ذذد  ثتلذذ  

 اوخدم   اوضتوا ر  ح ول  .و لض   وت  أه  ه   اوتوصل   :

عقذذذذذد اونذذذذذدوا  واوضح عذذذذذرا  ووةت اولضذذذذذ  واوذذذذذدوةا   -1

اوتدة بلذذذس، واوضذذذ تضرا   ذذذ  مجذذذ   إداة  اوضلر ذذذس وتوعلذذذس 

)ثتلذس االداة  واالقتصذ د / ج ملذس أعض ء هلاذس اوتذدة    ذ  

بض هلس إداة  اوضلر س وعضتل ته  ودوةهذ   ذ  تح ذل  ه  ق ة( 

 اببدا  اوتانوووج .

ثتلذذس  مشذذترثس بذذل  تشذذجلع اوقلذذ و بدةا ذذ   وأبحذذ ي عتضلذذس -2

مذذذ  االخذذذرو اتلذذذ   او االداة  واالقتصذذذ د / ج ملذذذس ه  قذذذ ة

 ذذ  مجذذ   إداة  اوضلر ذذس وتذذدعل  اوتبذذ د  اوج ملذذ   االخذذرو 

 . اوضلر   واثت  ب اوضل ةا اوجد د  وت و ره 

إنشذذ ء ق عذذذد  بل نذذذ   تضذذذ  أ ذذض ء وخبذذذرا  أعضذذذ ء اوهلاذذذس  -3

د  مذ  خبذراته   ضاذ  اال ذتت  إهاوتدة  لس وبدع ته  اوضلر لذس 

    ت و ر اوضلر س واالةتق ء به .

ت بلذق إداة  اوضلر ذس  ومت تب   م تتزم   تو لر عت  اولض  -4

 .     اوتدة   اوج مل     ثتل   ج ملس ه  ق ة

عذذروة  االهتضذذ و ببنذذ ء بنلذذس تحتلذذس وتانوووجلذذ  اوضلتومذذ     -5

واالتصذذ ال   ذذ  اواتلذذ   اوتذذ  تلذذد مذذ  أهذذ  مت تبذذ   تحقلذذق 

 إداة  اوضلر س.
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