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 الممخص
يتمثل هدف البحث في دراسة  ااتتبة ر رثةر تمةم   
تطةةا الحةةاافز الة د ةة  سةةااا  اةةي رسةة س ا داا ال ةةرد  
را الجمةةةة  ي  اةةةةي فل ل ةةةة   ما ةةةة  الم ةةةة ر   ب لملرفةةةة   
اتحديةةد تطةة  الحةةاافز الة د ةة  ا يثةةر فل ل ةة  فةةي  ةةاا 
 ةةل مةةت اسةةتراتيج   الم ةة ر   ب لملرفةة   امسةةتا  ت ةةر  
الم  ر يت ب لملرف . اقد ت  اتتبة ر فةراض البحةث مةت 
تالل إجراا  تجرب  ميداة    اي  ية  مت ا فراد الذيت 
 لماات في  دد مت ال ةر    المةة    . اقةد تامةا  

اسةةةتتدا  تطةةة  الحةةةاافز الة د ةةة   اةةةةي الدراسةةة  إلةةةي رت 
رسةةة س ا داا ال ةةةرد   لةةةد ريثةةةر فل ل ةةة  فةةةي ظةةةل ت ةةةةي 
ال ةةر   تسةةتراتيج   التاثيةةم  ا امةة  ارت ةةر مسةةتا  ت ةةر  
الم ةةةة ر يت ب لملرفةةةة  م  رةةةةة  ب سةةةةتتدا  تطةةةة  الحةةةةاافز 
الة د ةةة   اةةةي رسةةة س ا داا الجمةةة  ي. ا   ةةةل ا فةةةراد 

سةةةةةة س ا داا اسةةةةةةتتدا  تطةةةةةة  الحةةةةةةاافز الة د ةةةةةة   اةةةةةةي ر
ال ةةرد  مةةر اسةةتراتيج   الم ةة ر   ب لملرفةة  ذا  الطةة بر 
ال تمةةةةي  اهةةةةا   ةةةةس مةةةة  افتر ةةةةت  الب حثةةةة  مةةةةت رت 
تطة  الحةةاافز الة د ةة   اةي رسةة س ا داا الجمةة  ي تلةةد 
ريثةةةةةةر فل ل ةةةةةة  فةةةةةةي ح لةةةةةة  ت ةةةةةةةي اسةةةةةةتراتيج   الم ةةةةةة ر   
ب لملرفةة  ذا  الطةة بر ال تمةةي  اهةةا مةة   م ةةت ت سةةير  

 يئ  ا  مة ل الممةر   ت    ةاات ةظة   بأت ا فراد في
الحةةةةاافز  اةةةةي رسةةةة س ا داا الجمةةةة  ي حيةةةةث رة ةةةة  قةةةةد 

 ترتبا في رذه ة   بظ هر  المةت ر المج ةي.
 

 
Abstract   

The objective of the research is to st-

udy and test the impact of financeial re-

wards plans, whether on the basis of in-

dividual or group performance, on the 

effectiveness of knowledge sharing, and 

to identify the most effective financial 

reward plan in light of both knowledge 

sharing strategy and the experience of i-

ndividuals who share knowledge The r-

esearch hypotheses were tested by con-

ducting a field experiment on a sample 

of individuals in a number of industrial 

companies. Results suggest that the use 

of the individual-based financial reward 

plan is more effective as the company 

adopts the codification strategy, and as 

the experience of the participants incre-

ase compared to using the team-based 

financial reward plan. Contrary to the r-

esearch hypothesis, individuals prefer t-

o use the individual-based financial re-

ward plan with the personalization stra-

tegy, which can be explained by indivi-

duals in the Egyptian business environ-

ment do not prefer team-based financial 

reward plans as they may be associated 

with the phenomenon of the free rider. 
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 مقدمة
تمثل الملرفة  رحةد المةاارد التةظ م ة  ال  مة  التةي 
تسةة ه  فةةي تح يةةم مزا ةة  تة فسةة   فةةي ال ةةر    التةةي 
تلمةةةل فةةةي ظةةةل  يئةةة  تة فسةةة   دية م  ةةة  فةةةي اللمةةةر 
الحةةة لي. اتلةةةد إدار  الملرفةةة  رحةةةد المجةةة ت  الحديثةةة  
التةةةةي ة لةةةة  اهتم مةةةة  متزايةةةةدا تةةةةالل السةةةةةاا  ال اياةةةة  

ت الملرفةةةةةةةةة  الم  ةةةةةةةةة    اتت ةةةةةةةةةمت  ما ةةةةةةةةة   تيةةةةةةةةةا 
االم ةةةة ر     ةةةةة  اجمل ةةةة  اتةظ م ةةةةة  اتامةةةةاي   إلةةةةةي 
ا فةةةراد الةةةذيت  م ةةةت رت  سةةةت يداا   ةةة   اذلةةة    ةةةدف 
تام ق م  م  ف  لا ر   ات ةد   ميةز  تة فسة  . اتلةد 
الم ةة ر   ب لملرفةة  رحةةد مراحةةل  ما ةة  إدار  الملرفةة   
اتت ةةمت ت ةةد   ملاامةة    ةةت م ةة   اللمةةل  االطةةر  

ل  لمس  د  اآلتر ت  ب إل  ف  إلي اللما    دائ  اذ
التل ات مر الزمالا في حل الم  يل  اتطةا ر رف ة ر 

 Cockrell et al., 2009; Jiacheng et)جديةد  

al., 2010)  ا تمثةل التحةد  ا ي ةر فةي ةظة   إدار .
الملرفةة  فةةةي تح يةةةز ا فةةةراد  اةةةي الم ةةة ر   ب لملرفةةة  

ذ  اي ةة  التةةي  متاياة ةة  مةةر اآلتةةر ت  ا ةةد  اتسةةتحاا
ةتيجةةة  مةةة  يتحمااةةةة  مةةةت اقةةة  اج ةةةد لام ةةة ر     ةةة . 
ا تطاةةةةةي تح يةةةةةز ا فةةةةةراد  اةةةةةي الم ةةةةة ر   ب لملرفةةةةة  
 رار  ربا ةظ  الحاافز الة د   في ال ةر   بأة ةط  

 ا فراد إلدار  الملرف . 
اقةةةةةةد تامةةةةةةا  اللديةةةةةةد مةةةةةةت الدراسةةةةةة   إلةةةةةةي رت 
اسةةةةتتدا  تطةةةةا الحةةةةاافز الة د ةةةة   لةةةةد مةةةةت اللاامةةةةل 

لمةةةةةةيثر  إيج   ةةةةةة   اةةةةةةي  ما ةةةةةة  الم ةةةةةة ر   الدا مةةةةةة  اا
 Kankanhalli et al., 2005; Chang)ب لملرف  

et al., 2007; Muller et al., 2005; Wolf & 

Loraas, 2008)   (. 0202  )المةةةةدات  ماسةةةةي
رت الحاافز الة د   تيثر  اتاما  دراس   آتر  إلي

تةةةةةةأثيرا محةةةةةةدادا  اةةةةةةي  ما ةةةةةة  الم ةةةةةة ر   ب لملرفةةةةةةة  
(Yang & Wu, 2008, Cockrell et al., 

2009; Liu et al., 2011) ، ا اةي الج ةةي اآلتةر
اجد  دراس   رتر  رت اسةتتدا  الحةاافز الة د ة  ت 

 ,.Hung et al)ييثر  اي  ما   الم  ر   ب لملرف 

2011; Wu & Zhu, 2012).  اقةد يرجةر السة ي
فةةي تبةة يت هةةذ  الةتةة ئه إلةةي رةةة  ربمةة  لةة  يةةت  تمةةم   

الة د ةة  التةةي تسةةت دف تح يةةز ا فةةراد  تطةةا الحةةاافز
 اةةةةةةي سةةةةةةاا  الم ةةةةةة ر   ب لملرفةةةةةة  ب ةةةةةة ل مةةةةةةح   

(Wright, 1998).  اقةةةةد اهةةةةت   ةةةةدد محةةةةداد مةةةةت
الدراسةةة    دراسةةة  اتحايةةةل تمةةة ئص الحةةةاافز التةةةي 
تح ةةةةم الم ةةةة ر   ال ل لةةةة  ب لملرفةةةة  مةةةةت ق ةةةةل ا فةةةةراد 
(Bartol & Srivastava, 2002; Lee & Ahn, 

2007; Hwang et al, 2009).  ا اجةد  ةرط ت
رس سةةة  ت لتمةةةةم   تطةةة  الحةةةةاافز الت مةةة  بأة ةةةةط  
إدار  الملرفةة  ب ل ل ةة  اهمةة  رةةة  يةبوةةي رت تيةةات هةةذ  
التطةةةةةةة  قةةةةةةة در   اةةةةةةةي مالحظةةةةةةة  اتسةةةةةةةجيل السةةةةةةةاا  
المسةةةةةت دف ب ل ل ةةةةة   ب إل ةةةةة ف  إلةةةةةي ق ةةةةة س ق متةةةةة  
(Taylor, 2006; Wolf & Loraas, 2008; 

Iyer & Ravindran, 2009).  اقةةد اهةةت   ةةدد
محةداد مةةت الدراسة    تحايةةل ااتتبة ر تةةأثير اسةةتتدا  
تطةةا الحةةاافز الة د ةة   اةةي رسةة س ا داا الجمةة  ي  
اال ةةرد   االةسةة ي  اةةي اتجةة   ا فةةراد اسةةاا    تجةة   

 ,Ferrin & Dirks) ما ةة  الم ةة ر   ب لملرفةة  

2003; Ghosh, 2004; Taylor, 2006; 

Siemsen et al., 2007) ، رغ  مت رهم   هةذ  اب ل
الدراس    إت رة   ل  تتةة ال بمز ةد مةت الت مةيل رثةر 
التم ئص المتتا   للما ة  الم ة ر   ب لملرفة  مثةل  
اسةةةةةةتراتيج   الم ةةةةةة ر   ب لملرفةةةةةة   امةةةةةةد  اسةةةةةةتتدا  
تيةالاج ةة  الملاامةة   فةةي رداا م ةة    ما ةة  الم ةة ر   
ب لملرفةةةةة   اتمةةةةة ئص الم ةةةةة ر يت ب لملرفةةةةة  مثةةةةةل  

الم ةةةة ر يت ب لملرفةةةة   ادرجةةةة  ت ةةةة ا    مسةةةةتا  ت ةةةةر 
لاتطر  متويرا  اس ط   اي تمم   تط  الحةاافز 
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الة د ةة  ا يثةةر فل ل ةة  فةةي تح يةةز ا فةةراد  اةةي سةةاا  
 الم  ر   ب لملرف . 

ابةةةة ا  اةةةي مةةة  سةةة م مةةةت تحايةةةل  م ةةةت مةةة  غ  
فةي     ة  اإلج بة  ةظر ة  اتط    ة   مشكمة البحثث

  اي التس يت  اآلت    
رثةةر اسةةتتدا  تطةةا الحةةاافز الة د ةة  سةةااا مةة  هةةا   -

 اي رس س ا داا ال رد  را الجم  ي  اي ساا  
 ا فراد تج    ما   الم  ر   ب لملرف ؟

هةةةل يتتاةةةم تمةةةم   تطةةة  الحةةةاافز الة د ةةة  التةةةي   -
تسةةة تدف التةةةأثير  اةةةي سةةةاا  ا فةةةراد تجةةة    ما ةةة  
الم ةة ر   ب لملرفةة  بةة تتالف اسةةتراتيج   الم ةة ر   

 التي ت ة ه  ال ر  ؟ ب لملرف 
هةةةل يتتاةةةم تمةةةم   تطةةة  الحةةةاافز الة د ةةة  التةةةي   -

تسةةة تدف التةةةأثير  اةةةي سةةةاا  ا فةةةراد تجةةة    ما ةةة  
الم ةة ر   ب لملرفةة  بةة تتالف مسةةتا  ت ةةر  ا فةةراد 

 الم  ر يت ب لملرف ؟
دراسةة  ااتتبةة ر رثةةر وييثثده ىثثلا البحثثث إلثث  

اسةةةتتدا  تطةةةا الحةةةاافز الة د ةةة  سةةةااا  اةةةي رسةةة س 
ال ةةةةةةةرد  را الجمةةةةةةة  ي  اةةةةةةةي فل ل ةةةةةةة   ما ةةةةةةة   ا داا

الم ةةةة ر   ب لملرفةةةة   اتحديةةةةد تطةةةة  الحةةةةاافز الة د ةةةة  
ا يثر فل ل   في تح يز ا فراد  اي ساا  الم ة ر   
ب لملرف   اا اتتالف استراتيج   الم  ر   ب لملرف  
التةةي تت ة هةة  ال ةةر    اتبةة يت مسةةتا  ت ةةرا  ا فةةراد 

 الم  ر يت ب لملرف . 
 اا م ة ا  البحةث  أىمية البحث ف وتتمثل 

اهدف  في حداث  ما ا    إدار  الملرف  االم ة ر   
ب لملرفةةةة   ارهم ةةةة  دار الملرفةةةة  فةةةةي تح يةةةةم المزا ةةةة  
التة فسةة   فةةي ال ةةر     اتةةزداد رهم ةة  إدار  الملرفةة   
االم ةةة ر   ب لملرفةةة  فةةةي ال يئةةة  الممةةةر    اةةةي اجةةة  

ال يئة  التماص  بس ي م  يااج ة  هةذا المجة ل فةي 

الممةةةةر   مةةةةت تحةةةةد      يةةةةر  تةطاةةةةم مةةةةت اتةةةةتالف 
الث  فةةةة  الممةةةةر   االظةةةةراف اتقتمةةةة د   االس  سةةةة   
ااتجتم   ةة   ةةت مث الت ةة  فةةي الةةدال المت دمةة  االتةةي 
ظ ةةر في ةةة  هةةةذا ال ةةةرع مةةت فةةةراع الملرفةةة   ب إل ةةة ف  
إلةةي اتةةتالف ااقةةر ال ةةر     ااتج هةة   ا فةةراد  ةةيت 

ال  ت ةدر  ا بحة ث التةي الث  ف   المتتا  . هذا ف 
تة الةةة  متطابةةة   تط يةةةم ةظةةة  إدار  الملرفةةة   اد ةةة  
 ما ةةةةة   الم ةةةةة ر   ب لملرفةةةةة  ابمةةةةة   ت مةةةةة  فةةةةةي 
مجةةةة ت  المح سةةةةب  اإلدار ةةةة  المتلا ةةةة   ةةةةةظ  الرق بةةةة  
ات يةةةة   ا داا االحةةةةاافز  اةةةةةدر  الدراسةةةة   التط    ةةةة  
التةةةةي اتت ةةةةر  اللالقةةةة   ةةةةيت تمةةةةم   تطةةةة  الحةةةةاافز 

اا  اةي رسة س ا داا ال ةرد  را الجمة  ي الة د   سةا 
اسةةةةةاا  ا فةةةةةراد تجةةةةة    ما ةةةةة  الم ةةةةة ر   ب لملرفةةةةة   

 ابم   ت م  في ال يئ  الممر  .
سةةاف تتةةةة ال الب حثةة  الدراسةةة  فةةي هةةةذا البحةةةث ا 

مت تالل ت س م  إلى رربر رقس      مل ال س  ا ال 
اإلطةةة ر الةظةةةةر  اا ةةةةت    فةةةراض البحةةةةث  ا تةةةةة ال 

ة ج ةةة  البحةةةث  ا  ةةةمل ال سةةة  الث لةةةث ال سةة  الثةةة ةي م
ةت ئه التحايل اإلحم ئي  ا تة ال ال سة  الرابةر ةتة ئه 

 اتام    البحث.
 الفروض اإلطار النظري واشتقاق -1

 م ةةةت التمييةةةز  ةةةيت ةةةةا يت رس سةةةييت مةةةت تطةةةا 
الحةةةاافز الة د ةةةة  فةةةةي التةةةأثير  اةةةةي  ما ةةةة  الم ةةةة ر   
ب لملرفةةة  اتبةةة دل الملاامةةة    اهمةةة   تطةةة  الحةةةاافز 
الة د ةةةة   اةةةةي رسةةةة س ا داا ال ةةةةرد  اتطةةةة  الحةةةةاافز 
الة د ةةة   اةةةي رسةةة س ا داا الجمةةة  ي. ابيةمةةة   لتمةةةد 

مةةة   ةةةل فةةةرد  اةةةي ج ةةةد  ال تمةةةي املاام تةةة  الت 
إلةج ز الم    المطااب  مة  االحمةال  اةي الحةاافز 
الة د    اي رس س ا داا ال رد  اذل  بوةض الةظةر 
 مةةة  ي ذلةةة  بةةة قي رفةةةراد اللمةةةل مةةةت ج ةةةاد  ت تتاقةةةم 
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اللاائةةةد التةةةي  حمةةةل  اي ةةة  ال ةةةرد فةةةي ظةةةل اسةةةتتدا  
تطةةة  الحةةةاافز الة د ةةة   اةةةي رسةةة س ا داا الجمةةة  ي 

ةمةةة   تتةةةأثر بمةةة  ي ذلةةة   اةةةي ج ةةةد  ال تمةةةي ف ةةةا  اا 
اآلتةةةةرات مةةةةت ج ةةةةاد. اتتاةةةةم تطةةةة  الحةةةةاافز  اةةةةي 
رسةةة س ا داا الجمةةة  ي حةةة فزا لةةةد  ا فةةةراد لاتلةةة ات 
ةجةةة ز الم ةةة   مةةةت تةةةالل تيةةةا ت مجما ةةة    مةةةل   اا 
 ت ةةة ته اللمةةل فةةي ظةةل التلةة ات االتةةرابا  ةةيت رفةةراد 
فر م اللمل   ةات ري ةر مةت مجمةاع مة  يةجةز  ا فةراد 

د   امةت ثة   م ةة   الحمةال لا  مل  ةل مةة   بم ةر 
 . (Barkhi, 2005) اي الحد ا قمي مت الحاافز 

ا لت ةةةةةد  ثيةةةةةر مةةةةةت البةةةةة حثيت رت تطةةةةة  الحةةةةةاافز 
الة د ةةةة   اةةةةي رسةةةة س ا داا ال ةةةةرد  ت ت ةةةةجر  اةةةةي 
الم ةة ر   ب لملرفةة    ةةل  اةةي الل ةةس قةةد ت اةةل مة ةة   
اذلةة   ة ةة  تتاةةةم مة تةة  مةةت المة فسةةة   ةةيت ا فةةةراد  

ليةةةةت   لا ةةةةترا  فةةةةي ا ة ةةةةط  التةةةةي ات اةةةةل مةةةةت داف
تحسةت مةت رداا فةةر  اللمةل  ا رجةر السةة ي فةي ذلةة  
إلةةةي ا ت ةةة د ا فةةةراد رت الم ةةة ر   ب لملرفةةة   م ةةةت رت 
تلرقةةةةةةل ج ةةةةةةاده  ال تمةةةةةة   لتمييةةةةةةز رة سةةةةةة    ةةةةةةت 
زمالئ ةة   امةةت ثةة  قةةد ت اةةل م ةةدار مةة   حمةةاات  ا ةة  
مةةت حةةاافز. امةةت ة ح ةة  رتةةرح قةةد يةةت  تحديةةد حةةاافز 

 ةةةة ال  اةةةي رداا ال ةةةر     ةةةل بسةةة ي مةةةلاب   ا فةةةراد
مالحظةة  ج ةةاد ا فةةراد. ا ةةت  ت يةة   رداا ال ةةر   مةةت 
تةةةةةالل مةةةةة  تح  ةةةةة  مةةةةةت رربةةةةة   را تسةةةةة ئر. اتل ةةةةةس 
ا ربةةةة   اللديةةةةد مةةةةت اللاامةةةةل التةةةةي تةةةةيثر فةةةةي ا داا 
مثةةةةل  ج ةةةةاد ا فةةةةراد  االظةةةةراف ال يئ ةةةة  المح طةةةة   

 يت  ااستتدا  الملرف   غير رة  ياجد ارتب ط  ليم
ا ربةةة   االملرفةةة   اذلةةة   اةةةي   ةةةس ج ةةةاد ا فةةةراد 
تج   الم    الما ا  إلي   االتي تةرتبا بلالقة  مب  ةر  
مةةر الةةرب   امةةت ثةة  فةةوت تطةة  الحةةاافز  اةةي رسةة س 
ا داا ال ةةةةرد  قةةةةد تةةةةيثر تةةةةأثيرا   سةةةة    اةةةةي  ما ةةةة  

 ;Kahai et al., 2003)الم ةة ر   ب لملرفةة  
Ghosh, 2004; Baig & Gururajan, 2012) . 

افي الم   ل  م ت رت ت جر تطة  الحةاافز  اةي 
رسةةة س ا داا الجمةةة  ي  اةةةي التلةةة ات االت   ةةةل  ةةةيت 
رفةةةةةراد فر ةةةةةم اللمةةةةةل  اتسةةةةةرع مةةةةةت  ما ةةةةة  الم ةةةةة ر   

-Brown et al., 2014; Vera)ب لملرفةةة  

Munoz et al., 2006; Delfgaauw et al., 

ا رجةةةةر السةةةة ي فةةةةي ذلةةةة  إلةةةةي رة ةةةة  تتاةةةةم  ،(2017
لد  رفراد فر م اللمل لاتل ات االترابا  اتاج    ح فزا

الج ةاد تجةة   الم ة   التةةي ت يةد ا داا الجمةة  ي  اهةةا 
مة  يةط ةةم  اةةي  ما ةة  الم ة ر   ب لملرفةة  االتةةي تلةةد 
 ما ةة  ت   ا ةة   ةةيت ا فةةراد الةةذيت   ةة ر ات ب لملرفةة  
ارالئةةةة  الةةةةذيت  سةةةةت يدات مة ةةةة . ات ةةةةدف إلةةةةي ت ةةةةد   

ل  االطةةةر  اللما ةةة   دائةةة  ملاامةة    ةةةت م ةةة   اللمةة
امسةة  د  الةةزمالا االتلةة ات مل ةة  فةةي حةةل الم ةة يل  
ب إل ةة ف  إلةةي تطةةا ر رف ةة ر جديةةد  تسةة  د فةةي تة يةةذ 

 ;Barkhi, 2005)الس  س   ااإلجرااا  التةظ م   

Hwang et al., 2009; Cockrell et al., 

. ا س  د استتدا  تط  الحاافز  اي رس س (2009
 اةةي الحةةد مةةت التةةة فس  ةةيت ا فةةراد ا داا الجمةة  ي 

داتل مجما    اللمل  اها م   لد مت ره  اللاائةم 
التةةةةةةي تةةةةةةيد  إلةةةةةةي احت ةةةةةة   ا فةةةةةةراد ب لملرفةةةةةة  التةةةةةةي 

 Cabrera) متاياة ة  ا ةد  م ة ر ت   مةر اآلتةر ت 

& Cabrera, 2005)،   اذلةة   ة ةة  تتاةةم تاج ةة
تل اة ةة   ةةيت ا فةةراد  سةة  د  اةةي تأسةة س ث ةة  متب دلةة  

    اهةةةا مةةة  يةةةيثر إيج   ةةة   اةةةي  ما ةةة  الم ةةة ر    يةةةة
ب لملرفةةةة   اذلةةةة   اةةةةي   ةةةةس تطةةةة  الحةةةةاافز  اةةةةي 
رسةةة س ا داا ال ةةةرد  االتةةةي تتاةةةم تاج ةةة  فرد ةةة   ةةةيت 
ا فراد ييد  إلي تة مي  ةلار ال ة  المتبة دل  يةة    
ا ةةةةةةيثر   سةةةةةة    اةةةةةةي  ما ةةةةةة  الم ةةةةةة ر   ب لملرفةةةةةة  

(Barkhi, 2005) . 
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  ة   ديةد  رثةر اسةتتدا  اقد تة ال  دراسة   تجر 
تطةةةة  الحةةةةاافز  اةةةةي رسةةةة س ا داا الجمةةةة  ي  اةةةةي 

 Drake)ا داا التةظ مي ار   ا فراد بم     م  

et al., 1999; Scott & Tiessen, 1999; 

Libby & Thorne, 2009; Roman, 2009; 

Delfgaauw et al., 2017; Friebel et al., 

بمةةةةة   ا اةةةةةي  ما ةةةةة  الم ةةةةة ر   ب لملرفةةةةة  ، (2017
 & Kalman et al., 2002; Ferrin)ت مة  

Dirks, 2003; Taylor, 2006; Chang et al., 

2007, Super et al., 2016).   ف د تاما  دراس
Scott & Tiessen (1999)   إلي رت اسةتتدا  ةظة

ق ةة س ا داا التةةي ت ةةة س ا داا الجمةة  ي تةةةد   رداا 
 .Drake et alفر  اللمل ار  ه   ااجد  دراس  

رت تح يةةةةةم التي مةةةةةةل  ةةةةةيت اسةةةةةةتتدا  ةظةةةةةة    (1999)
 ABCتتمةةةة ص التيةةةة ليم  اةةةةي رسةةةة س ا ة ةةةةط  

  ةةةةةةةةةدف تت ةةةةةةةةة ض تيةةةةةةةةة ليم ا ة ةةةةةةةةةط  االلما ةةةةةةةةة   
اإل تي ر ةةةةةةة   اتطةةةةةةة  الحةةةةةةةاافز  اةةةةةةةي رسةةةةةةة س ا داا 
الجمةةةةة  ي   ةةةةةدف تح يةةةةةز رفةةةةةراد فر ةةةةةم اللمةةةةةل  اةةةةةي 
التلةة ات يةةيد  إلةةي ز ةة د   ةةدد ات تيةة را  الجم   ةة   

اإلةتةةةة ز  از ةةةة د  ربح ةةةة  ال ةةةةر  .  اتت ةةةة ض تيةةةة ليم
إلي رت اسةتتدا   Roman (2009)اتاما  دراس  

تط  الحاافز  اي رس س ا داا الجم  ي ييد  إلي 
ز ةةة د  اإلةت ج ةةة  اجةةةاد  المةةةةته ات ايةةةل ةسةةةي غ ةةة ي 

 Libby & Thorneا فةةراد. ااجةةد  دراسةةة  
رت اسةتتدام   يةيد  إلةي تحسةيت رداا فةر   (2009)

   اةةةةي تتمةةةة ص ج ةةةةاده  ةحةةةةا اللمةةةةل  ا سةةةة  ده
 الم    ا يثر رهم  .

اقد تاما   د  دراس   إلي رت اسةتتدا  تطة  
الحاافز  اي رس س ا داا الجم  ي ييد  إلي ز ة د  
التل ات  يت ا فراد  اها مة  يةيثر  ةدار  إيج   ة   اةي 

 ;Cheng et al., 2008) ما   الم  ر   ب لملرفة  

Witherspoon et al., 2013) .د ق مة  دراسة  اقة

Taylor (2006)   ب تتبةةةةة ر تةةةةةأثير ثالثةةةةة  رةظمةةةةة
لاحاافز الة د    اي  ما   الم ة ر   ب لملرفة   اهةي 
تطةةةا الحةةةاافز  اةةةى رسةةة س ا داا الجمةةة  ي مثةةةل  
الم ةة ر   فةةةي ا ربةةة    ام  فةةةأ  ا فةةةراد  اةةةي رسةةة س 
رداا فر ةم اللمةةل   ةةل  اتطةةا الحةةاافز  اةةى رسةة س 

ي م  فأ  لرجل ال  ر الةذ  ا داا الةس ي مثل  احتس 
 ح ةةةم ر اةةةي  م ةةة  م  لةةة    ةةةل  ةةة ر م  رةةةة   بةةة قي 
زمالئةة   اتطةةا الحةةاافز  اةةى رسةة س ا داا ال ةةرد . 
اقةةةد تامةةةا  الدراسةةة  إلةةةي رت تطةةةا الحةةةاافز  اةةةي 
رسةةةةةةة س ا داا الجمةةةةةةة  ي تةةةةةةةد    ما ةةةةةةة  الم ةةةةةةة ر   
ب لملرفةةةة  م  رةةةةة   تطةةةةا الحةةةةاافز الةسةةةة    اال رد ةةةة   

اسةةةتتدا  تطةةةا الحةةةاافز  اةةةي اذلةةة   ةةةة  فةةةي ظةةةل 
رسةةة س ا داا الجمةةة  ي فةةةوت ال ةةةرد ت  حمةةةل  اةةةي 
م  فةةةأ   ةةةت ةتةةة ئه ر م لةةة  إت  ةةةة ال  اةةةي رداا فر ةةةم 
اللمل   ل  اها م  يدفل  إلي مسة  دت   االم ة ر   
ب لملرفةة  مل ةة . اقةةد جةةة ا  هةةذ  الةتيجةة  مت  ةة  مةةةر 
 ةةدد مةةت الدراسةة   التط    ةة  ا تةةر  التةةي تامةةا  

ل ةةةةةةة  تطةةةةةةة  الحةةةةةةةاافز  اةةةةةةةي رسةةةةةةة س ا داا إلةةةةةةةي فل 
الجمةةةةةةة  ي فةةةةةةةي د ةةةةةةة   ما ةةةةةةة  الم ةةةةةةة ر   ب لملرفةةةةةةة  
(Kalman et al., 2002; Ferrin & Dirks, 

2003; Chang et al., 2007). 

ا اي الج ةي اآلتر قد  ظ ر  دد مت الم ة يل 
 ةةةةةةد اسةةةةةتتدا  تطةةةةة  الحةةةةةاافز  اةةةةةي رسةةةةة س ا داا 

 لملرفة   الجم  ي في تح يز ا فةراد  اةي الم ة ر   ب
ف ةةةد يةةةيد  اسةةةتتدام   إلةةةي حةةةداث تةةةة فس  ةةةيت فةةةر  
اللمةل ابل ةة   الةبلض  يتمثةةل فةي رغبةة  رفةراد فر ةةم 
اللمل الااحد في تب دل الملرفة  ف مة   يةة    ارف ة   
م  ر   ب قي فر  اللمل ا تر    ذ  الملرفة   امةت 
ثةة  فوةةة  إذا  ةة ت مطاابةة  درجةة  مرت لةة  مةةت التةسةةةيم 

 يت فر  اللمل ابل ة   الةبلض  االت   ل التةظ مي 
فوت استتدا  تط  الحاافز الة د    اي رس س ا داا 
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الجمةةةةةةةةةةةةةة  ي ربمةةةةةةةةةةةةةة  ت  ح ةةةةةةةةةةةةةةم الوةةةةةةةةةةةةةةرض مةةةةةةةةةةةةةةة  
(Ghosh,2004)  ابة لرغ  مةت ا ت ة د اليثيةر ت فةي  

رهميت    إت رة ة  رقةل  ةيا   فةي الااقةر اللماةي اذلة  
 ت اللةةة مايت )الةةةةا الا( غيةةةةر مسةةةئاليت  ةةةةت سةةةةاا  
ام ةةةةة را  املرفةةةةة  اج ةةةةةاد اآلتةةةةةر ت  امةةةةةت ثةةةةة  قةةةةةد 

 Hwang et) ملي تحديد   ةاد الا  لة  المة سةب  

al., 2009) . 

 ةد  Free riderلمةت ر المج ةي اات رز م  ا  
استتدا  تط  الحاافز  اةي رسة س ا داا الجمة  ي  
اهةةي مح الةة  حمةةال بلةةض رفةةراد فر ةةم اللمةةل  اةةي 
ةمةةةي    مةةةت الحةةةاافز الجم   ةةة   ةةةدات  ةةةذل مسةةةتا  
الج ةةد اللةة دل المطاةةاي مةةة   ا تمةة دا  اةةي مةة  ي ذلةة  

ا م ةةةت رت  .(Barkhi, 2005)بةةة قي رفةةةراد ال ر ةةةم 
الحد مت الم  ر   ييد  اجاد مثل هذ  الم  ا  إلي 

ب لملرفةةة  داتةةةل فر ةةةم اللمةةةل  ف ةةةد اسةةةت دف  دراسةةة  
Wolf & Loraas (2008)   اتتبةة ر تةةأثير  ةةد

ا ترا   دد مت ا فراد في  ما   الم ة ر   ب لملرفة  
 اي ساا  ب قي ا فراد ةحةا هةذ  اللما ة . اتامةا  
الدراسةةةةةة  إلةةةةةةي رت ة ةةةةةة  ا فةةةةةةراد لام ةةةةةة ر   ب لملرفةةةةةة  

ات رت  ةةةةددا مةةةةت زمالئ ةةةة  ت تةةةةةت ض  ةةةةةدم   لت ةةةةد
  ةة ر ات ب لملاامةة   التةةي  متاياة ةة   ا ةةزداد م ةةدار 
هةةةذا اإلةت ةةة ض  امةةة  ردر  ا فةةةراد رت الحةةةاافز التةةةي 
 حمةةةةةاات  اي ةةةةة  ةتيجةةةةة  الم ةةةةة ر   ب لملرفةةةةة    ف ةةةةة  
ا  دلةة . اقةةد فسةةر  الدراسةة  ذلةة  بأةةة   ةةةدم  يةةدر  
ا فةةةراد رت حةةةاافز الم ةةة ر   ب لملرفةةة    دلةةة  ا  ف ةةة  
فةةةةوة   يتاقلةةةةات م ةةةة ر     فةةةة  الةةةةزمالا فةةةةي ال ةةةةر   
ب لملرف  التي  متاياة    ابة ا  اي ذل  يترتي  اةي 
ايت  ف رت مت زمالا اللمل مت لة    ة ر  ب لملرفة  
رد فلةةةةةل سةةةةةا ي قةةةةةاح  يتمثةةةةةل فةةةةةي تت ةةةةة ض م ةةةةةدار 
الملرفةةةة  التةةةةي   ةةةة ر ات   ةةةة  لتلةةةةا ض  ةةةةلار  ةةةةد  

 اللدال  المدر . 

حةةةةاافز  اةةةةي رسةةةة س ا تطاةةةةي اسةةةةتتدا  تطةةةة  ال
ا داا الجمةة  ي فةةي د ةة   ما ةة  الم ةة ر   ب لملرفةة  
ب ل ل ةةةةةةة   ةةةةةةةرار  السةةةةةةة طر   اةةةةةةةي م ةةةةةةة ا  المةت ةةةةةةةر 
المج ةي  ا م ت تح يم ذل  مت تالل مراقب  ا فةراد 
لسةةةاا  زمالئ ةةة   امم رسةةة  ال ةةةواط  اةةةي الةةةزمالا 
الةةذيت  حمةةاات  اةةي الحةةاافز ات   ةة ر ات ب لملرفةة  

الاا  االتة  ة  ااإلثة  االتةز   مت تالل تاج   م   ر
(Pizzini, 2010) ،  غيةةةر رةةةة  قةةةد  مةةةلي مراقبةةة

سةةةاا  الم ةةة ر   ب لملرفةةة  فةةةي فةةةر  اللمةةةل  بسةةة ي 
ملاب  مالحظ  الج د الةذ  ي ذلة  رفةراد ال ر ةم ف مة  

 ,Ghosh, 2004; Barkhi)يتلاةم   ةذ  الم مة  

ا م ةةت حةةل هةةذ  الم ةة ا  مةةت تةةالل تليةةيت  .(2005
 مةةةل يتةةةالي م مةةة  مالحظةةة  اتتبةةةر ق ئةةةد ليةةةل فر ةةةم 

ج ةةةةاد ا فةةةةراد  از ةةةة د  الةةةةاتا  يةةةةة    از ةةةة د  ا ةةةةي   
 & Bartol)بأهم   الم  ر   ب لملرف  داتل ال ر   

Srivastava, 2002; Ghosh, 2004)،   مةةة 
 م ت مت تالل ت ا   الملة يير اإلجتم   ة  اإليج   ة  
 تج    ما   الم  ر   ب لملرف  في ال ر   د ة  تةأثير
تطةةةة  الحةةةةاافز  اةةةةي رسةةةة س ا داا الجمةةةة  ي  اةةةةي 

 ,.Quigley et al) ما ةة  الم ةة ر   ب لملرفةةة  

رت مل ةةةةة ر  Pizzini (2010). ويعتقدددددذ (2007
اسةةتتدا  تطةة  الحةةاافز  اةةي رسةة س ا داا الجمةة  ي 
يتليت رت تتلد  المة فر التي تتحم ةتيج  اسةتتدام   

حسةيت االتي تتمثل في تح يز ا فةراد  اةي التلة ات ات
ا داا التةظ مةةةةةةي مسةةةةةةتا  اإلةت ةةةةةة ض فةةةةةةي الي ةةةةةة ا  
التةظ م ةةةة  ةتيجةةةة  ظ ةةةةار م ةةةة ا  المةت ةةةةر المجةةةة ةي  
االتيةةةةةة ليم المرتبطةةةةةة  بمراقبةةةةةة  رفةةةةةةراد فر ةةةةةةم اللمةةةةةةل 
لةةةةزمالئ   امم رسةةةةة  ال ةةةةةواط  اةةةةي مةةةةةت ت يةةةةةيدات 

 الم    المطااب  مة  . 
يت ةة  ممةة  سةة م رت هةةة   اليثيةةر مةةت الدراسةة   

رف ةةةةا   تطةةةةا الحةةةةاافز  اةةةةي  التجر   ةةةة  التةةةةي رر 
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رس س ا داا الجم  ي فةي تحسةيت رداا فةر  اللمةل  
از ةة د  مسةةتا  التلةة ات  ةةيت رفةةراد ال ر ةةم  ات ةةج ل   
 اةةةةةي تبةةةةة دل الملاامةةةةة   االم ةةةةة ر   ب لملرفةةةةة  ف مةةةةة  
 يةةةةة    ارت هةةةةة    ةةةةددا مةةةةت الم ةةةة يل التةةةةي تةةةةرتبا 
 وسةتتدا  هةةذ  التطةةا  غيةةر رةة   م ةةت التت يةةم مةةت 

ستتدا   دد مت الاس ئل. ابة لرغ  ممة  سة م حدت   ب 
ت  م ةةةت تلمةةة   هةةةذ  الةتةةة ئه اإليج   ةةة   إذ رت تطةةة  
الحةةاافز  اةةي رسةة س ا داا الجمةة  ي ت تحسةةت رداا 
فر  اللمل ب  ل مطام  ارة  في ظل ظراف ملية  
قةةةد تيةةةات تطةةة  الحةةةاافز  اةةةي رسةةة س ا داا ال ةةةرد  

اا ريثةةةر مة لةةة  مةةةت تطةةة  الحةةةاافز  اةةةي رسةةة س ا د
-Siemsen et al., 2007; Naranjo)الجمة  ي

Gil et al., 2012; Brown et al., 2014; 

Ladley et al., 2015; Delfgaauw et al., 

 .Naranjo-Gil et alف ةد اجةد  دراسة   ،(2017

 اةةةةةي سةةةةة يل المثةةةةة ل رت التاجةةةةة  اإلدرايةةةةةي  (2012)
 فةةراد فر ةةم اللمةةل االةةذ  قةةد   ةةات فةةرد  را جملةةي 
يتاسةةا اللالقةة   ةةيت تمةةم   تطةة  الحةةاافز المة سةةب  

 Mutmainahارداا فر م اللمةل. اتامةا  دراسة  

& Sugiri (2017)      إلةي رت ما ةر  القة  السة
اهةةةا ممةةةدر دافل ةةة  ال ةةةرد لاةجةةة ز االةةةذ  قةةةد   ةةةات 

السة ب  . اتامةا   ي را ت رجي يتاسةا اللالقة داتا
إلةةي رت  Haesebrouck et al. (2018)دراسةة  

المرايةز الاظ   ةة  لافةةراد تتاسةةا اللالقةة   ةةيت تمةةم   
تطةةةةةة  الحةةةةةةاافز الة د ةةةةةة  اسةةةةةةاا  ا فةةةةةةراد لام ةةةةةة ر   

 ب لملرف . 
إلةي  Brown et al. (2014)اتامةا  دراسة  

رت تطةةةةةة  الحةةةةةةاافز المثاةةةةةةي يةبوةةةةةةي رت تتسةةةةةةم مةةةةةةر 
ت تبل ةةةةة   تمةةةةة ئص ال يئةةةةة  اإلقتمةةةةة د   لا ةةةةةر    اا 
اةت ةةةةة ض فةةةةةي ا داا التةظ مةةةةةي. ا ت ةةةةةم  ثيةةةةةر مةةةةةت 
البةةة حثيت  اةةةي  ةةةرار  تح يةةةم التاافةةةم  ةةةيت تمةةةم   

تطةةةة  الحةةةةاافز اسةةةةم    يئةةةة  اإلةتةةةة ز ام ةةةة   اللمةةةةل 
 ,.Young et al)  ةدف تلظةة   ا داا التةظ مةةي 

1993; Bonner & Sprinkle, 2002, Libby 

& Thorne, 2009; Sundaresan & Zhang, 

2012; Ladley et al., 2015) . ا  تةر   ةدد مةت
الب حثيت استتدا  تطةا حةاافز ة د ة  متتاطة  تجمةر 
 يت الحاافز الة د    اي رس س ا داا ال رد  اا داا 
الجمةةة  ي اذلةةةة  لاتواةةةي  اةةةةي  يةةةاي  ةةةةال الةةةةةا يت 

 ;Siemsen et al., 2007)ست  د  مت مزا  هم  اات

Ladley et al., 2015; Majerczyk et al., 

( رةة  ت تاجةد تطة  0200ا لت د )حسيت   .(2016
حاافز ة د   مث ل   تتاا مت اللياي  امت ث     ةل 
اتت ةة ر تطةة  الحةةاافز التةةي تح ةةم ري ةةر مزا ةة  مم ةةة  

 ارقل قدر مت اللياي.
 DeMatteo et al. (1998)اقةد ق مة  دراسة  

 ا ةةر إطةة ر  ةة   يتيةةات مةةت رربلةة  مجما ةة   مةةت 
المتويةةرا  التةةي تةةيثر فةةي فل ل ةة  تطةة  الحةةاافز  اةةي 
رسةةةةةة س ا داا الجمةةةةةةة  ي اهةةةةةةي  تمةةةةةةة ئص ةظةةةةةةة   
الحةةةةةةةةةةاافز اتت ةةةةةةةةةةمت  حجةةةةةةةةةة  الحةةةةةةةةةةاافز  اطر  ةةةةةةةةةة  
تتم م    املدت  الحمال  اي ة   االتمة ئص 

االتمةةةةة ئص التةظ م ةةةة  ات ةةةةمل  الث  فةةةة  التةظ م ةةةة  
ال   ا ةةةةةةةة  ادرجةةةةةةةة  اتتسةةةةةةةة    ةةةةةةةةيت ةظةةةةةةةة   الحةةةةةةةةاافز 
سةةةةةةةتراتيج   ال ةةةةةةةر    اتمةةةةةةة ئص فر ةةةةةةةم اللمةةةةةةةةل  اا 
اتت مت        ت ة يا  احجمة  ادرجة  تةرابا الم ة   
المطاابةة  مةةة   االتمةة ئص ال رد ةة  ات ةة   مسةةتا  
الت ةةةرا  اال ةةةدرا  االم ةةة را  االح جةةة  إلةةةي اإلةجةةة ز 

. اقةةد تامةةة  االتاجةة  اإلدرايةةي ال ةةةرد  را الجملةةي
إلي  دد مت اللاامةل التةي  Pizzini (2010)دراس  

يةبوي رتذه  في ات تب ر  ةد تمم   تطة  الحةاافز 
المة سةةةب  مثةةةل  مسةةةتا  تةةةرابا م ةةة   اللمةةةل  امةةةد  
تج ةس رفراد فر م اللمل  احج  فر م اللمل  ادرج  

 المت طر المرتبط  ب لةت ئه. 
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 ف    لت د اف م  يتلام بم    ارة ط  إدار  الملر 
 Ravenscroft & Haka (1996) رةةة  ت زال

هة   ال ايل الذ  ةلرف  حال التةأثيرا  الت   ا ة   ةيت 
تمةةةةةم   تطةةةةة  الحةةةةةاافز ال ل لةةةةة  االمتويةةةةةرا  ال يئ ةةةةة  
المرتبطةةةةة  بلما ةةةةة  الم ةةةةة ر   ب لملرفةةةةة  اتةةةةةأثير هةةةةةذا 
ةت ج ةةةة   الت   ةةةةل  اةةةةي سةةةةاا  الم ةةةة ر   ب لملرفةةةة  اا 

حةةةداد مةةةت الدراسةةة   إلةةةي ا فةةةراد. اقةةةد اتجةةة   ةةةدد م
اتتبةةةة ر تةةةةأثير  ةةةةدد مةةةةت المتويةةةةرا  الاسةةةة ط   اةةةةي 
اللالقةة   ةةيت تمةةم   تطةة  الحةةاافز المة سةةب  اتح يةةز 

 .Kahai et al)ا فةةراد  اةةي الم ةة ر   ب لملرفةة 

2003; Siemsen et al., 2007; Cyr & 

Choo, 2010) .   ف ةد را ةح  دراسةCyr & 

Choo (2010) م   ةة  لا ةةرد رت التاجةة  بةة ل    اتجت
االةةةذ   د مةةةد بةةة  ت  ةةة ال  ال ةةةرد  تمةةةاص تاز ةةةر 

 -اللاائةةةد  اةةةي ة سةةة  ااآلتةةةرات فةةةي  ما ةةة  التبةةةة دل
يةةةيثر  اةةةي ت ي مةةة  لاتيةةة ليم التةةةي يتحما ةةة   االمةةةة فر 
التةةةةةةي تلةةةةةةاد  ا ةةةةةة  ا اةةةةةةي اآلتةةةةةةر ت تةةةةةةالل  ما ةةةةةة  
الم ةةة ر   ب لملرفةةة   ف ةةةد   ةةةات هةةةذا التاجةةة  تل اة ةةة  

اللاائةةد التةةي  حمةةل حيةةث  سةةلي ال ةةرد إلةةي تلظةة   
 اي ةةة  هةةةا ااآلتةةةرات  ات ايةةةل اتتتالفةةة    ية ةةة   را 
  ات تاج  فرد   حيث  ميةل ال ةرد إلةي تلظة   اللاائةد 
الت مةةةةةة  بةةةةةة  بوةةةةةةض الةظةةةةةةر  مةةةةةة   حمةةةةةةل  ا ةةةةةة  
اآلتةةرات  را   ةةات تاج ةة  تة فسةةة   افةةي هةةذ  الح لةةة  
 سةةلي ال ةةرد إلةةي تح يةةم ميةةز  ةسةة     اةةي اآلتةةر ت. 

ييثر التاج  ب ل    اإلجتم     فةي ابة ا  اي ذل  قد 
اتت ة ر اتمةم   تطة  الحةاافز المة سةب  لةد    ما ة  

 .Kahai et alالم  ر    املرفة . اتامةا  دراسة  

إلةةةي رت مةةةد  إم  ة ةةة  التلةةةرف  اةةةي ها ةةة   (2003)
ا فةةةراد الم ةةة ر يت فةةةي رة ةةةط  إدار  الملرفةةة  يتاسةةةا 
  اللالقةة   ةةيت تمةةم   تطةة  الحةةاافز المة سةةب  ا ما ةة

الم ةةةةة ر   ب لملرفةةةةة   فلةةةةةةدم   مةةةةةلي تحديةةةةةد ها ةةةةة  

ا فةةةراد الم ةةة ر يت فةةةي رة ةةةط  إدار  الملرفةةة     ةةةل 
اسةةةتتدا  تطةةة  الحةةةاافز الة د ةةة   اةةةي رسةةة س ا داا 
ال ةةةةةرد    يةمةةةةة   ةةةةةةدم   م ةةةةةت تحديةةةةةد ها ةةةةة  ا فةةةةةراد 
الم ة ر يت تمةةب  تطة  الحةةاافز الة د ة   اةةي رسةة س 

دراسةةةةةةةة  ا داا الجمةةةةةةةة  ي ريثةةةةةةةةر فل ل ةةةةةةةة . ااجةةةةةةةةد  
Siemsen et al. (2007)   رت اسةةةتتدا  تطةةة

الحاافز  اي رس س ا داا الجم  ي ت  م ةت بم ةرد  
رت  ح ةةز ا فةةراد  اةةي الم ةة ر   ب لملرفةة  مةة  لةة  يةةت  
استتدا  تط  الحاافز  اي رس س ا داا ال رد  فةي 
تح يةز ا فةراد  اةي اإلسةةت  د  مةت الملرفة  التةي سةة م 

          الم  ر      .           
اتلت ةةد الب حثةة  رت اتت ةة ر تطةة  الحةةاافز الة د ةة  
ا يثر فل ل   في تح يز ا فراد  اي ساا  الم ة ر   
ب لملرفةةة  ت يةبوةةةي رت يةةةت  دات ا تةةةذ فةةةي ات تبةةة ر 
تمة ئص  ةةل مةةت  ما ةة   إدار  الملرفةة  اةظةة  إدار  
الملرفةةةةةةة  اا فةةةةةةةةراد الم ةةةةةةة ر يت فةةةةةةةةي  ما ةةةةةةةة   إدار  

ر الب حثة   اةي دراسة  اتحايةل الملرف   اساف ت تمة
رثةةةةةر اسةةةةةتراتييج  الم ةةةةة ر   ب لملرفةةةةة  التةةةةةي تت ة هةةةةة  
ال ةةةر    امسةةةتا  ت ةةةر  ا فةةةراد الم ةةة ر يت ب لملرفةةة  
 اي تمم   تط  الحةاافز الة د ة  ا يثةر فل ل ة  فةي 
تح يز ا فراد  اي ساا  الم  ر   ب لملرف   اها م  

  ساف يت  تة ال  بمز د مت التحايل ف م  ياي
تثثثثثثثثثاثير اسثثثثثثثثثتراتيجية المشثثثثثثثثثاركة  -0-0

بالمعرفثثثة عمثثث  العن ثثثة  ثثثين ت ثثثثميم 
خطثثة الحثثوافز النقديثثة وفعاليثثة عمميثثة 

 المشاركة بالمعرفة
يةبوي رت تتة سي تط  الحاافز الة د   ام ة ي س 
ا داا التةةةةي يةةةةت  ت ةةةةمية   فةةةةي تطةةةة  الحةةةةاافز مةةةةر 
ط  لةةةة  اإلسةةةةتراتيج   التةةةةي تسةةةةلي ال ةةةةر   لتح    ةةةة  

(. ا تةةأثر سةةاا  الم ةة ر   ب لملرفةة  0200)حسةةيت  
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 ةاع الملرف  التةي يةت  الم ة ر     ة   االتةي قةد تيةات 
 ,Cyr & Choo)ملرفةةة   ةةةمة   را مةةةر ح  

ا لةةةد ةةةةاع الملرفةةة  رحةةةد السةةةم   ا س سةةة   ، (2010
التةةةي ت ةةةر   ةةةيت اسةةةتراتيج   الم ةةة ر   ب لملرفةةة  ذا  
الط بر ال تمي ااسةتراتيج   التاثيةم  ف إلسةتراتيج   
ا الي تت مت الم ة ر   ب لملرفة  ال ةمة    االث ة ة  

 ,.Kim et al)تت مت الم  ر   ب لملرف  المر ح  

  ت  م ةةةةةت اتتبةةةةة ر تةةةةةأثير ابةةةةةة ا  اةةةةةي ذلةةةةة. (2014
تمةةةةم   تطةةةة  الحةةةةاافز الة د ةةةة   اةةةةي فل ل ةةةة   ما ةةةة  
الم ةة ر   ب لملرفةة  بملةةزل  ةةت اسةةتراتيج   الم ةة ر   
ب لملرفةةة  ا يثةةةر اةت ةةة را فةةةي ال ةةةر    را تاةةة  التةةةي 
ترغةةي ال ةةر   فةةي ت ةي ةة . اترجةةر رهم ةة  دراسةة  رثةةر 
اسةةةةتراتيج   الم ةةةة ر   ب لملرفةةةة   ةةةةةد تمةةةةم   تطةةةة  

المثاةةةةةةةي إلةةةةةةةي اتةةةةةةةتالف تمةةةةةةة ئص  اتةةةةةةة  الحةةةةةةةاافز 
اإلستراتيجيتيت  ااتتالف ط  ل  الم    المطاابة  مةت 
ا فةةةةةةراد الةةةةةةذيت   ةةةةةة ر ات ب لملرفةةةةةة  فةةةةةةي ظةةةةةةل  اتةةةةةة  
اإلسةةتراتيجيتيت  اهةةا مةة   سةةتتبل  ب ل ةةرار  اتةةتالف 
تمةةةةم   تطةةةة  الحةةةةاافز المالئمةةةة . ا ت ةةةةم  ثيةةةةر مةةةةت 
البةةة حثيت  اةةةةي رت تمةةة ئص الم ةةةة   المطاةةةاي مةةةةت 

ال         مثل  درج  الوماض  امستا  تل د  ا فراد
الم مةةةة   احس سةةةة   الج ةةةةد  اةمةةةةا الت ةةةةويل  امةةةةد  
ج ذ  ةة  الم مةة   ا ةة ل اللةةرض تلةةد مةةت المحةةةددا  
ال  مةةةة  التةةةةي تتاسةةةةا اللالقةةةة   ةةةةيت الحةةةةاافز الة د ةةةة  

 & Ashton, 1990, Bonner)اا داا 

Sprinkle, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

ر ال تمةةي  ة ةةل اتتسةة  اإلسةةتراتيج   ذا  الطةة ب
الملرفةةةةة  الي مةةةةةة  فةةةةةي   ةةةةةال الت ةةةةةراا االمست ةةةةة ر ت 
)الملرفةة  ال ةةمة  ( ب ةة ل  تمةةي  ةةيت ا فةةراد مةةت 
تةةةةةالل الحةةةةةاار ااتتمةةةةة ل اج ةةةةة  لاجةةةةة   اجاسةةةةة   
اللمةةةةةةةم الةةةةةةةذهةي  اب سةةةةةةةتتدا  التا  ةةةةةةةات  ا م ةةةةةةةت 
اسةةةةتتدا  ةظةةةة  الملاامةةةة   مثةةةةل ال ر ةةةةد اإلليتراةةةةةي  

سةةةة يل  ما ةةةة  ا  ةةةةد المةةةةيتمرا    ةةةةر ال يةةةةديا فةةةةي ت
الم  ر   ب لملرف . ا ت  استتالص الملرف  ال مة   
مةةت ا فةةراد الت ةةراا فةةي ال ةةر    االملرفةة  المةةر ح  
فةةي ال ةةر   اتسةةجيا   اتتز ة ةة  فةةي ةظةة   لاملاامةة   
فةةةي ظةةةل اسةةةتراتيج   التاثيةةةم  اهةةةا مةةة   سةةةم  لي فةةة  
ا فةةةةةراد  وم  ة ةةةةة  البحةةةةةث  ة ةةةةة  ااسةةةةةترداده  اا  ةةةةة د  

سةةةةةةت  د  مة ةةةةةة   ةةةةةةدات الح جةةةةةة  إلةةةةةةي اسةةةةةةتتدام   اات
اإلتمةة ل مةةر ال ةةرد الت يةةر الةةذ   ةة ت  متاةة  الملرفةة  
ق ل تسجيا   اتتز ة   في ةظة   الملاامة    امةت ثة  
تمةةب  هةةذ  الملرفةة  مةةر ح  ا سةة ل إت حت ةة  لاجم ةةر 

ا م ةت  .(Hansen et al., 1999) تيا   مةت  ة  
تيةةةةا ت فةةةةر   مةةةةل تتةةةةالي م مةةةة  مالحظةةةة  اتسةةةةجيل 
الملرفةةةة  التةةةةي  متاي ةةةة  ا فةةةةراد الم ةةةةر  االت ةةةةراا فةةةةي 

 & Bartol)ال ةةةةةر   فةةةةةي قاا ةةةةةد ال   ةةةةةة   

Srivastava, 2002).  ا م ةةت تا ةة   ال ةةر   ةةيت
 ةةةةةةةةل مةةةةةةةةت اإلسةةةةةةةةتراتيج   ذا  الطةةةةةةةة بر ال تمةةةةةةةةي 
ااسةةةةتراتيج   التاثيةةةةم مةةةةت تةةةةالل الرسةةةة  التا ةةةة حي 

  الت لي
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استراتيجية المشاركة بالمعرفة لات الطابع الشخ   (: توضيح الفرق  ين 1شكل ر م )
 Janus (2016, p.54)الم در:  واستراتيجية التوثيق

  
ا ت    ذل  رت اإلتم ل االتل ات االت   ل  يت 
رفراد فر م اللمل داتةل ال ةر   هةا مةت رهة  السةم   
التي تميةز اإلسةتراتيج  ذا  الطة بر ال تمةي   يةمة  
ت تتطاةةةةي اسةةةةتراتيج   التاثيةةةةم ذلةةةة . اتي ةةةةد دراسةةةة  

Hansen et al. (1999)  اةةي رت ةا  ةة  ا فةةراد 
اات  اي ة  تتتاةم ارةااع التدر ي االحاافز التي  حم

بةةةة تتالف ةةةةةاع اإلسةةةةتراتيج   التةةةةي تطب  ةةةة  ال ةةةةر  . 
اتلت ةةةر تطةةة  الحةةةاافز  اةةةي رسةةة س ا داا الجمةةة  ي 
ريثر مة سب  ل ر  اللمل ابيئ   اإلةت ز التي تتطاةي 
تل اةة  ات ةة  ال  ةةيت رفرادهةة    يةمة  تلةةد تطةة  الحةةاافز 
 اةةي رسةة س ا داا ال ةةرد  ريثةةر مة سةةب  ل ةةر  اللمةةل 

  اإلةتةةة ز التةةةي ت تتطاةةي مثةةةل هةةةذا الت   ةةةل را  يئةة 
مثةةل  تطةةاط التجم ةةر التةةي تتسةة  بمل  ر ةة  اللما ةة   
اإلةت ج ةة  اةمط ةة  المةتجةة    امسةةئال    ةةل فةةرد فةةي 
ال ةةر    ةةت رداا م مةة  محةةدد  دات غيرهةة   امةةت ثةة  

 Young)قد  س ي الت   ل  ةيت ا فةراد  ةد  الي ة ا 

et al., 1993; Libby & Thorne, 2009). 
 Holmstromا م ت ت سير ذل  في  اا م    رر  

& Milgrom (1991)   اف ةة  لةظر ةةة   -مةةت رةةة

 ةةةدم    ةةات مةةت ا مثةةل ب لةسةةب  لاةةا الا  -الا  لةة  
تةسيم الج اد ف مة   يةة   فوةة     ةل اسةتتدا  تطة  
الحةةةةاافز  اةةةةي ا سةةةة س ا داا الجمةةةة  ي لت ةةةةج ل   

رابا الم ة    اي ذلة . ا دلت ةد رةة   امة  زاد  درجة  تة
المطاابةةة  مةةةت رفةةةراد فر ةةةم اللمةةةل  فةةةوت المسةةة هم   
ال رد ةة  ليةةل فةةرد فةةي ال ر ةةم تمةةب  مت ةة ب    ا مةةر 
الةةذ   مةةلي ملةة  تحديةةد ملةةدت  إةجةة ز  ةةل مةةة   
بمار  فرد    امت ث   مب  استتدا  تطة  الحةاافز 
 اةةةةي رسةةةة س ا داا الجمةةةة  ي ريثةةةةر فل ل ةةةة  م  رةةةةة  

رسةةة س ا داا ال ةةةرد  ب سةةةتتدا  تطةةة  الحةةةاافز  اةةةي 
(DeMatteo et al., 1998) .  افةي الم   ةل  ةةدم

 م ت مالحظ  اتحديد ج اد امترج    مةل ا فةراد 
بمةةةار  فرد ةةة  ليةةةل مةةةة    فةةةوت الم ةةة يل ا تالق ةةة  
المرتبطةة  بلةةد  إم  ة ةة  تحديةةد مسةة هم   ةةل فةةرد فةةي 
ا داا اإلجم لي ت ل  ا م ةت تحديةد م ة ي س املة يير 

ب   ا د  ةةةةل فةةةةي هةةةذ  الح لةةةة  اسةةةةتتدا  ا داا المة سةةة
 Brown)تط  الحةاافز  اةي رسة س ا داا ال ةرد  

et al., 2014).  
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 Socialات ةةةةرر ةظر ةةةة  التةةةةرابا اإلجتمةةةة  ي 

Interdependency Theory  رةةةة   ةةةةدم    ةةةات
هةةةة   تةةةرابا فةةةي ا هةةةداف االم ةةة    ةةةيت رفةةةراد فر ةةةم 
اللمةةةةةةل  اتلةةةةةةد  ما ةةةةةة  الم ةةةةةة ر   ب لملرفةةةةةة  اتبةةةةةة دل 
الملاامةةةة   االت ةةةةرا  المرتبطةةةة  ب    ةةةة  رداا الم ةةةة   
بمةةار  رف ةةل  اةةي درجةة  مرت لةة  مةةت ا هم ةة   فةةوت 
اسةةتتدا  تطةة  الحةةاافز  اةةي رسةة س ا داا الجمةة  ي 

اةةي الت   ةةل اتبةة دل الملاامةة   سةةاف  ح ةةز ا فةةراد  
االةةةةتلا  مةةةةت بل ةةةة   الةةةةبلض  اهةةةةا مةةةة  يةةةةيد  إلةةةةي 
تلظةةة   ردائ ةةة  م  رةةةة  ب سةةةتتدا  تطةةة  الحةةةاافز  اةةةي 
رسةةة س ا داا ال ةةةرد    يةمةةة   ةةةةدم  ت تتطاةةةي م ةةة   
اللمل الت   ل  يت ا فراد فوة     ةل اسةتتدا  تطة  
الحةةةةاافز  اةةةةي رسةةةة س ا داا ال ةةةةرد    ة ةةةة  ت ةةةةجر 

د  اةةةي تر يةةةز ج ةةةاده   اةةةي إةتةةة ز ري ةةةر قةةةدر ا فةةةرا
مم ةت مةت المترجة    ةةدت مةت الت   ةل االتلة ات مةةر 

 ,Ravenscroft & Haka)بل ةةة   الةةةبلض 

1996; Libby & Thorne, 2009; Conroy 

& Gupta, 2016).  
رت  Equity theoryات ةةةةةةةرر ةظر ةةةةةةة  اللدالةةةةةةة  

تح يةةز ا فةةراد امةةت ثةة  اتجةة ه   اسةةاا    يتةةأثر تبلةة  
تا  إدراي ةةة  لمةةةد   دالةةة  الملةةة مال  التةةةي تةةةت  لمسةةة

تةةةالل الت ةةة  ال  اإلجتم   ةةة  مةةةر اآلتةةةر ت. ا  ةةةلر 
ال ةةةةةرد ب للدالةةةةة  فةةةةةي  يئةةةةة  اللمةةةةةل إذا ردر  رت ةسةةةةةب  
مجمةةةاع اللاائةةةد التةةةي  حمةةةل  اي ةةة  مةةةت  ماةةة  إلةةةي 
مجمةةةاع مةةة    دمةةة  مةةةت مةةةدتال  مسةةة ا   لةسةةةب  مةةة  

مةةت  حمةةل  ا ةة  زمالئةة  مةةت  اائةةد إلةةي مةة    دماةةة  
مدتال . ا  مد بمةدتال  ال ةرد ر   ةيا ذا ق مة  
 م ةةت رت   دمةة  إلةةةي  ماةة  مثةةةل  ال ةةدرا  االمج ةةةاد 
االاقةة  اا داا اا قدم ةة  االت ةةر  االتلاةة   االم ةة را  
االتح يةةز. ا  مةةد ب للاائةةد  ةةل الحةةاافز التةةي  حمةةل 
 اي ةةةة  ال ةةةةرد م  فةةةةأ  لةةةة   اةةةةي مدتالتةةةة   اتت ةةةةةمت 

تةةأميت االترق ةة   االمةةة فر ا جةةار اا مةةت الةةاظ  ي اال
اآلتةةةةر . ا  ةةةةا   ةةةةل فةةةةرد  ت ةةةةدير ال  مةةةة  ال تمةةةة   
لمدتالتةةة  إلةةةي  اائةةةد  ثةةة     رة ةةة  ب لةسةةةي الت مةةة  
بةة آلتر ت لتحديةةد مةةد  إدرايةة  لالدالةة . ا تتةة ر ال ةةرد 
الزميل را الزمالا اآلتةرات الةذيت سةاف   ة رت ة سة  
  ةةةة   ةةةةة ا  اةةةةي رسةةةةس لام  رةةةةة  مة ةةةة  الجةةةةةس امةةةةد  

فةةةي الاظ  ةةة  الح ل ةةة  ات ةةةر  اللمةةةل امسةةةتا   اللمةةةل
التلاةة  . ا  ةةلر ال ةةرد بلةةد  اللدالةة  السةةا ي إذا ردر  
رت ةسةةب   اائةةد  إلةةي مدتالتةة  رقةةل مةةت ةسةةب   اائةةد 
زمالئةةة  إلةةةي مةةةدتالت    اهةةةا مةةة  يةةةيد  إلةةةي  ةةةلار  
بةة لتاتر اال ةةيم ا دفلةة  ذلةة  إلةةي تت ةة ض مج ةةاد  

ي ةةة   را فةةةي اللمةةةل لية سةةةي اللاائةةةد التةةةي  حمةةةل  ا
 سةةةلي إلةةةي تحسةةةيت هةةةذ  اللاائةةةد لتة سةةةي المةةةدتال  

 ,Redmond, 2016; Redmond)التةي   ةدم   

2010) . 

ا م ةةةةةت ا تبةةةةة ر ةظر ةةةةة  اللدالةةةةة  رحةةةةةد الةظر ةةةةة   
المة سةةب  لت سةةير سةةاا  الم ةة ر   ب لملرفةة  اتمةةم   
تطةةةةة  الحةةةةةاافز الة د ةةةةة  المالئمةةةةة  فةةةةةي ح لةةةةة  اتبةةةةة ع 

ل فةةرد لد ةة  ت ةةر  اسةةتراتيج   التاثيةةم  حيةةث   ةةات ليةة
املرف  في ال ر   م م  محةدد  امة مةا   ةت بة قي 
زمالئةة   تتمثةةل فةةي اسةةتتالص الملرفةة  التةةي  متاي ةة  
اتسةجيا   اتتز ة ة  فةةي ةظة   لاملاامة  . ات تتطاةةي 
هةةةةةةذ  اتسةةةةةةتراتيج   تل اةةةةةةة  را ت ةةةةةة  ال  ةةةةةةيت ا فةةةةةةراد 
لام  ر   ب لملرف  اتب دل ة . اتتبة يت مةدتال  ا فةراد 

يةةة  اق مةةة  الملةةة رف االت ةةةرا  التةةةي  متاياة ةةة  تبلةةة  ل
ام ةدار الاقة  االج ةد الةةذ  ي ذلاةة  فةي استتالمةة   
اتسةةةجيا   فةةةي ةظةةة   ملاامةةة   ال ةةةر  . ابةةةة ا  اةةةي 
ذلةةةة     ةةةةل اسةةةةتتدا  تطةةةة  الحةةةةاافز الة د ةةةة   اةةةةي 
رسةةةة س ا داا ال ةةةةرد  لت يةةةة   رداا ا فةةةةراد ام  فةةةة ت   

ج   التاثيةةم  اف ةة  لمةةدتالت   فةةي ح لةة  اتبةة ع اسةةتراتي
 امت ث    لرات ب للدال .
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اقةةد ريةةد  الةتةة ئه التجر   ةة  للةةدد مةةت الدراسةة   
المح س    رهم   اسةتتدا  تطة  الحةاافز  اةي رسة س 
ا داا الجمةةةة  ي لةةةةد   التلةةةة ات االت   ةةةةل  ةةةةيت رفةةةةراد 
فر ةةةةةةةةةم اللمةةةةةةةةةل اتحسةةةةةةةةةيت رداا الم ةةةةةةةةة   المترابطةةةةةةةةة  
(Bushman et al., 1995; Libby & 

Thorne, 2009; Pizzini, 2010; Brown et 

al., 2014) فقذ وجذت دراسة .Bushman et al. 

رت م ةةة ي س ا داا الجمةةة  ي تةةةزداد رهميت ةةة   (1995)
فةةةي   ةةةاد حةةةاافز مةةةدير  احةةةدا  ا  مةةة ل  امةةة  زاد 
الت   ةةةةل التةظ مةةةةي  ةةةةيت ا قسةةةة   فةةةةي ال ةةةةر    اقةةةةد 

،  Pizzini (2010)تامةةةةةةةةةا  دراسةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةت 

Brown et al. (2014)   إلةي رةة   امة  زاد مسةتا
تةةةةةرابا م ةةةةةة   اللمةةةةةةل  ارمةةةةةب  مةةةةةةت المةةةةةةلي ربةةةةةةا 
مترج    ةل فةرد مةت رفةراد فر ةم اللمةل بمج اداتة   
فوة     ل استتدا  تط  الحاافز  اي رس س ا داا 
الجم  ي م  رة  ب ستتدا  تط  الحاافز  اةي رسة س 

 .Brown et alا داا ال ةةرد . اتامةةا  دراسةة  

إلةةةي  ةةةد  اجةةةاد ارتبةةة ط  ةةةيت اتت ةةة ر تطةةة   (2014)
مليةةة  مةةت تطةةةا الحةةاافز الة د ةة  ارداا ال ةةةر    إت 
رت  ةةةةد  التة سةةةةي  ةةةةيت تطةةةة  الحةةةةاافز الة د ةةةة  التةةةةي 
تسةةةةتتدم   ال ةةةةر   اتم ئمةةةة   اإلقتمةةةة د   مثةةةةل  
التةاع في ال ط     السةاق    امةد  مر ز ة  اإلدار   

 ةيت اجةاد املدل اإلة    الررسم لي  ادرج  اتتس   
ترابا في رداا م ة   ارة ةط  اللمةل امسةتا  التلة ات 
االت   ةةل التةظ مةةي االم ةة ر   ب لملرفةة  يترتةةي  ا ةة  

 اةت  ض ماحا  في ردائ   التةظ مي.
 Ladley etا اي الج ةي اآلتر اجد  دراس  

al. (2015)  رةةةةةة     ةةةةةل اسةةةةةتتدا  تطةةةةة  الحةةةةةاافز
الة د ةةة   اةةةةي رسةةة س ا داا ال ةةةةرد   ةةةةدم  ت   ةةةةات 
هة   ترابا  يت رفراد فر م اللمل  را  ةدم   سةتط ر 
 ل فرد فةي ال ر ةم إتمة   الم ة   المطاابة  مةة  ب ة ل 
مسةةةةةت ل ت يةةةةةرتبا بةةةةةأداا اآلتةةةةةر ت لام ةةةةة   المطاابةةةةة  

 ةةةة  مةةةةة     يةمةةةة  لةةةة  تمةةةةل بلةةةةض الدراسةةةة   التجر  
اآلتةةةر  التةةةي رر  رف ةةةا   اسةةةتتدا  تطةةة  الحةةةاافز 
الة د ةة   اةةي رسةة س ا داا ال ةةرد   اةةي رداا ا فةةراد 
لام ةةةةةةةةةة   غيةةةةةةةةةةر المترابطةةةةةةةةةة  إلةةةةةةةةةةي ةتةةةةةةةةةة ئه ق طلةةةةةةةةةة  
(Ravenscroft & Haka 1996; Libby & 

Throne, 2009). 

ا ت ةةةةة  ممةةةةة  سةةةةة م رت ز ةةةةة د  مسةةةةةتا  التلةةةةة ات 
   اللمةةل االت   ةةل  ةةيت رفةةراد فر ةةم اللمةةل اتةةرابا م ةة

المطاابةةةة  مةةةةت ا فةةةةراد  اهةةةةي رهةةةة  السةةةةم   المميةةةةز  
تسةةةةةةةةةةةتراتيج   الم ةةةةةةةةةةة ر   ب لملرفةةةةةةةةةةة  ذا  الطةةةةةةةةةةة بر 
ال تمةةةةةةي  تلةةةةةةد مةةةةةةت المحةةةةةةددا  ال ا ةةةةةة  لت  ةةةةةةيل 
اسةةتتدا  تطةة  الحةةاافز  اةةي رسةة س ا داا الجمةة  ي 
م  رةةةة  ب سةةةتتدا  تطةةة  الحةةةاافز  اةةةي رسةةة س ا داا 

   إلةةي ال ةةرد . اقةةد تطةةر   ةةدد محةةداد مةةت الدراسةة
تحايةةةةةل ااتتبةةةةة ر مةةةةةد  تةةةةةأثير اسةةةةةتراتيج   الم ةةةةة ر   
ب لملرف   اي تمةم   تطة  الحةاافز المة سةب   حيةث 

 ،Shirani et al. (1998)تلت ةةد  ةةل مةةت دراسةة  
رت تطة  الحةاافز  Kahai et al. (2003)ادراسة  

 اي رس س ا داا الجم  ي تلد ريثر فل ل   مت تا  
ح يةةز ا فةةةراد  اةةةي التةةي تةةةرتبا بةة  داا ال ةةةرد  فةةةي ت

الم ةةة ر   ب لملرفةةة  ااتتةةة ذ ال ةةةرارا  الجم   ةةة  اذلةةة  
فةةي ال يئةة   الت ايد ةة  التةةي تتبةةر اسةةتراتيج   الم ةة ر   
ب لملرف  ذا  الط بر ال تمي  حيث يت   ل ا فراد 
ا تمةةةةةاات اج ةةةةة  لاجةةةةة  لمسةةةةة  د  بل ةةةةة   الةةةةةبلض 
االم ةةةة ر   ب لملرفةةةة  اتبةةةة دل الملاامةةةة   المطاابةةةة . 

رت تطةة  الحةةاافز  Lee & Ahn (2007)ا ةةر  
 اةةةةةةي رسةةةةةة س ا داا الجمةةةةةة  ي تلةةةةةةد ريثةةةةةةر مة سةةةةةةب  
تسةةةةةةةةةةةتراتيج   الم ةةةةةةةةةةة ر   ب لملرفةةةةةةةةةةة  ذا  الطةةةةةةةةةةة بر 
ال تمي اتطة  الحةاافز  اةي رسة س ا داا ال ةرد  
ريثةةر مة سةةب  تسةةتراتيج   التاثيةةم   ةةة   ةةةدم    ةةا  
ا فةراد  تتةز ت الملرفة  التةي  متاياة ة  ب ة ل مةر   
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تاد    الملرفةةةةةة  فةةةةةةي ظةةةةةةل اسةةةةةةتراتيج   داتةةةةةةل مسةةةةةة
التاثيةةةم  فوةةةة   م ةةةت ق ةةة س مةةةد  م ةةة ر    ةةةل فةةةرد 
ب لملرفةةةةةة  التةةةةةةي قةةةةةة    ويةةةةةةدا    داتةةةةةةل مسةةةةةةتاد    
الملرفةة   امةةت ثةة   م ةةت مةةة  ا فةةراد م  فةة   فرد ةة  
 ةةة ا  اةةي مةةد  م ةة ر    ةةل مةةة    رمةة   ةةةدم  تت ةةةي 
ال ر   اتستراتيج   ذا  الط بر ال تمي لام  ر   

ملرفةة   فوةةة  قةةد  مةةلي ق ةة س مةةد  م ةة ر    ةةل ب ل
فرد ب لملرف   امت ث  قد   ات احتس ي الحاافز  ةة ا 
 اةةةةةي رداا فر ةةةةةم اللمةةةةةل هةةةةةا ال ةةةةةديل اللماةةةةةي. اقةةةةةد 

 Ravenscroft & Haka (1996)تامةا  دراسة  
مةةةت تةةةالل دراسةةة  تجر   ةةة   اةةةي  يةةةة  مةةةت الطةةةالي 
الةةذيت طاةةي مةةة   حةةل  ةةدد مةةت مسةة ئل الممةة اف   

اسةةةتتدا  تطةةة  الحةةةاافز  اةةةي رسةةة س ا داا  إلةةةي رت
الجم  ي مر تافير قةاا  اتم ل  م ت لاطةالي مةت 
تالل   رت يتب دلاا الملاام   ييد  إلي ز  د  مستا  
ةت ج ةة  الطةةالي   يةمةة  ت يةةيثر  الم ةة ر   ب لملرفةة  اا 
اسةةتتدا  تطةة  الحةةاافز  اةةي رسةة س ا داا التة فسةةي 

مسةةةةةتا   مةةةةةر تةةةةةافير قةةةةةةاا  اتمةةةةة ل لاطةةةةةالي  اةةةةةي
 الم  ر   ب لملرف  را اإلةت ج  .

ا لت ةةد الةةبلض رت تمةةم   تطةة  الحةةاافز ال ل لةة  
يةةةةةرتبا بمةةةةةةد  اسةةةةةةتتدا  ال ةةةةةر   لةةةةةةةظ  الملاامةةةةةة   
اإلليتراة ةةةةة  الت مةةةةة   ةةةةةودار  الملرفةةةةة  اذلةةةةة  بوةةةةةض 
الةظةةةةةر  ةةةةةت اسةةةةةتراتيج   الم ةةةةة ر   ب لملرفةةةةة  التةةةةةةي 

 .Shirani et alتتبل ةة   ف ةةد افتر ةة  دراسةةتي 

(1998)، Kahai et al. (2003)   رت اسةةتتدا
ا فةةراد  حةةد ةظةة  الملاامةة   اإلليتراة ةة  لمسةة  دت   
 اةةي الت   ةةل اتبةة دل اآلراا اال ةةرارا  اتسةة يل  ما ةة  
الم ةةة ر   ب لملرفةةة  ف مةةة   يةةةة   فةةةي ظةةةل اسةةةتراتيج   
الم  ر   ب لملرف  ذا  الطة بر ال تمةي مثةل  ةظة  

إلجتم  ةةة   د ةةة  ال ةةةرارا  الجم   ةةة   اةظةةة  إجةةةراا ا
اإلليتراة ةة    اةةل مةةت فل ل ةة  اسةةتتدا  تطةة  الحةةاافز 

 اي رس س ا داا الجم  ي  ا  سرات ذل  بأة   ةد 
اسةةةةةةةةةتتدا  ةظةةةةةةةةة  إدار  الملرفةةةةةةةةة  اتليتراة ةةةةةةةةة  تز ةةةةةةةةةد 
احتمة ت   ةد  قةدر  ا فةراد  اةي التلةرف  اةي ها ة  
بل ةة   الةةبلض  ا مةةلي  اةةي   ت يةة   مةةد  جةةاد  

   زماليهة   ات ةل قةدرت   مدتال  الملرف  التي   ةدم
 اةةةةي تيةةةةا ت ملةةةة يير رداا مة سةةةةب   سةةةةتتدماة   فةةةةي 
م  فةةةةةةأ  ا فةةةةةةراد الةةةةةةذيت   ةةةةةةدمات م ةةةةةة ر    إيج   ةةةةةة  
امم رسة  ال ةةواط ااتةت ة دا   اةةي ا فةراد الةةذيت ت 
   ر ات ب لملرف  المطااب  التةي تح ةم رهةداف فر ةم 
اللمةةل  امةةت ثةة  تظ ةةر م ةة ا  المةت ةةر المجةة ةي فةةي 

سةةةةةتتدا  تطةةةةة  الحةةةةةاافز  اةةةةةي رسةةةةة س ا داا ح لةةةةة  ا
الجمةةة  ي اغ ةةة ي اإل ةةةراف  اةةةي سةةةاا  رفةةةراد فةةةر  
اللمل  امةت ثة  قةد  لةد اسةتتدا  تطة  الحةاافز  اةي 

 رس س ا داا ال رد  ريثر فل ل  . 
ات تت م الب حث  مر التحايل الس  م  ت استتدا  
تطةةة  الحةةةاافز  اةةةي رسةةة س ا داا ال ةةةرد  ت   ةةةجر 

التلةةةةةة ات االت   ةةةةةةل ف مةةةةةة   يةةةةةةة   مةةةةةةت ا فةةةةةةراد  اةةةةةةي 
ا س س  اها م  يدفل   إلي  د  استتدا  ةظ  إدار  
الملرفةةة  اإلليتراة ةةة  االتةةةي  د تةةةرض رة ةةة  ت ةةةدف إلةةةي 
تسة يل مسةتا  الت   ةةل االتلة ات االم ة ر   ب لملرفةة  

رت مدح ال ري  Barkhi (2005)ف م   ية  . ا لت د 
  يةتح   فةي الجورافي  يت رفةراد فر ةم اللمةل هةا الةذ

  ةةةةة ا  الت   ةةةةةل االتاامةةةةةل اإلجتمةةةةة  ي  يةةةةةة    ةةةةةةد 
اسةتتدا  ةظةة  إدار  الملرفةة  اإلليتراة ة   امةةت ثةة  هةةا 
الةةةةةةذ  يةةةةةةيثر فةةةةةةي تمةةةةةةم   تطةةةةةة  الحةةةةةةاافز الة د ةةةةةة  
المة سةةةةةةةةب   الةةةةةةةةة س اسةةةةةةةةةتتدا  ةظةةةةةةةةة  إدار  الملرفةةةةةةةةة  

 اإلليتراة   في حد ذات . 
اقةةد ريةةد  الةتةة ئه التجر   ةة  مةة  افتر ةةت  دراسةة  

Kahai et al. (2003)،  ف ةةةد اجةةةد  رةةةة   ةةةةد
اسةةتتدا  ةظةة   إجةةراا اإلجتم  ةة   اتليتراةةةي   ةةات 
اسةةةتتدا  تطةةة  الحةةةاافز  اةةةي رسةةة س ا داا ال ةةةرد  
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ريثةةةةةر فل ل ةةةةة  فةةةةةي د ةةةةة  سةةةةةاا  الم ةةةةة ر   ب لملرفةةةةة  
االتل ات  يت رفراد فر  اللمل م  رةة   وسةتتدا  تطة  

تةد   الحاافز  اةي رسة س ا داا الجمة  ي   يةمة  لة  
 .Shirani et alةتة ئه التجربة  التةي رجرت ة  دراسة  

هذا اتفتراض  اها م  فسرت  بأت اسةتتدا   (1998)
تط  الحاافز  اةي رسة س ا داا الجمة  ي قةد يةيد  
إلةةي ظ ةةار م ةة ا  المةت ةةر المجةة ةي مةةت ق ةةل بلةةض 
رفةةراد فةةر  اللمةةل  إت رةةة  فةةي ذا  الاقةة  قةةد   ةةجر 

ا  ةظة  د ة  ال ةرارا  آتر ت بمار  رقاح  اي استتد
الجم   ةة  االلمةةم الةةذهةي لت ا ةة  التلةة ات االت   ةةل 
ف مةة   يةةة    اهةةا مةة  يةةد   ا داا الياةةي ل ةةر  اللمةةل. 

إلةي رةة  تةزداد  Barkhi (2005)اقد تاما  دراس  
فل ل ةةةة  اسةةةةتتدا  تطةةةة  الحةةةةاافز  اةةةةي رسةةةة س ا داا 
ال ةةةرد  م  رةةةة   تةةةأثير اسةةةتتدا  تطةةة  الحةةةاافز  اةةةي 

داا الجمةة  ي  اةةي رداا رفةةراد فر ةةم اللمةةل رسةة س ا 
اتح يزه   اةي تبة دل الملاامة   االم ة ر   ب لملرفة  
ف م   ية    ةد اسةتتدا  ةظة  د ة  ال ةرارا  الجم   ة  
 ام  ا تلةداا جوراف ة   ةت بل ة   الةبلض اذلة  ف مة  
يتتص بأداا الم    غيةر المترابطة   اذلة   ةة   امة  

   ام    ت مةت المةلي بلد  المس ف  الجوراف    ية 
 اةةةةةي   الت   ةةةةةل االتاامةةةةةل اإلجتمةةةةة  ي ف مةةةةة   يةةةةةة   
امراقبةةةة  سةةةةاا  الم ةةةة ر   ب لملرفةةةة   امةةةةت ثةةةة  تز ةةةةد 
م  ا  اتةت  ع المجة ةي  ةةد اسةتتدا  تطة  الحةاافز 

  اي رس س ا داا الجم  ي.
ا ت ةةةةةة  ممةةةةةة  سةةةةةة م رت ق ةةةةةة   ا فةةةةةةراد  تسةةةةةةجيل 
الملرفةة  التةةي  متاياة ةة  فةةي مسةةتاد    الملرفةة  فةةي 
ظةةةةل اسةةةةتراتيج   التاثيةةةةم ت يتطاةةةةي ت   ةةةةل ا فةةةةراد 
اتلةة اة   مةةر بل ةة   الةةبلض  امةةت ثةة  قةةد ت   ةةات 
هة   داع تستتدا  تط  الحاافز  اي رسة س ا داا 

ملرفةةةة  الجمةةةة  ي لتح يةةةةز ا فةةةةراد  اةةةةي الم ةةةة ر   ب ل
اتب دل ةةة  مةةةر بل ةةة   الةةةبلض  اتلةةةد تطةةة  الحةةةاافز 

 اةةي رسةة س ا داا ال ةةرد  ريثةةر فل ل ةة    يةمةة   اةةي 
الل ةةس مةةت ذلةة  تتطاةةي الم ةة ر   ب لملرفةة  فةةي ظةةل 
اتسةةةتراتيج   ذا  الطةةة بر ال تمةةةي  ةةةرار  ت   ةةةل 
ا فةةراد اتلةة اة   مةةر بل ةة   الةةبلض  امةةت ثةة   لةةد 

داا الجمةة  ي اسةةتتدا  تطةة  الحةةاافز  اةةي رسةة س ا 
ريثةةةةةر فل ل ةةةةة  فةةةةةةي تح يةةةةةز ا فةةةةةةراد  اةةةةةي الم ةةةةةة ر   
ب لملرف  م  رة  ب سةتتدا  تطة  الحةاافز  اةي رسة س 
ا داا ال رد . اب إل ة ف  إلةي مة  سة م  سة ل ق ة س 
الم ةةةةة ر    ال رد ةةةةة  ليةةةةةل فةةةةةرد ب لملرفةةةةة  التةةةةةي قةةةةة   
 ويةةةةةةةدا    داتةةةةةةةل مسةةةةةةةتاد    الملرفةةةةةةة  فةةةةةةةي ظةةةةةةةل 

 ةةةةةةت ربةةةةةةا هةةةةةةذ  اسةةةةةةتراتيج   التاثيةةةةةةم  امةةةةةةت ثةةةةةة   م
الم ةةة ر    بمةةةة  ا فةةةراد حةةةاافز فرد ةةة    يةمةةة  تتسةةة  
اتسةةتراتيج   ذا  الطةة بر ال تمةةي بمةةلاب  تحديةةد 
مس هم   ا فراد ب لملرف  ال مة   التي   ر اا      
امةةةت ثةةة   لةةةد اسةةةتتدا  تطةةة  الحةةةاافز  اةةةي رسةةة س 
ا داا الجم  ي فةي ظةل تاة  اتسةتراتيج   هةا الحةل 

 راد  اي الم  ر   ب لملرف . اللماي لتح يز ا ف
ابةةةة ا  اةةةي مةةة  سةةة م ت تةةةرض الب حثةةة  رت تةةةأثير 
اسةةةتتدا  تطةةة  الحةةةاافز الة د ةةة   اةةةي رسةةة س ا داا 
الجمةة  ي يتتاةةم  ةةت تةةأثير اسةةتتدا  تطةة  الحةةاافز 
الة د    اي رس س ا داا ال ةرد   اةي سةاا  ا فةراد 
تجةةةةة    ما ةةةةة  الم ةةةةة ر   ب لملرفةةةةة  بسةةةةة ي اتةةةةةتالف 

لم ةةة ر   ب لملرفةةة   ارت اسةةةتتدا  تطةةة  اسةةةتراتيج   ا
الحةةةاافز الة د ةةة   اةةةي رسةةة س ا داا الجمةةة  ي يةةةيد  
إلي تحسيت سةاا  الم ة ر   ب لملرفة  فةي ح لة  ت ةةي 
استراتيج   الم  ر   ب لملرف  ذا  الطة بر ال تمةي 
االتي يت   ل في   ا فةراد ا تمةاات  بل ة   الةبلض 

الة د ةةة   اج ةةة  لاجةةة  م  رةةةة  ب سةةةتتدا  تطةةة  الحةةةاافز
 اةةةةةةي رسةةةةةة س ا داا ال ةةةةةةرد   ارت اسةةةةةةتتدا  تطةةةةةة  
الحاافز الة د    اةي رسة س ا داا ال ةرد  يةيد  إلةي 
تحسةةةةيت سةةةةاا  الم ةةةة ر   ب لملرفةةةة  فةةةةي ح لةةةة  ت ةةةةةي 
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اسةةةتراتيج   التاثيةةةم م  رةةةة  ب سةةةتتدا  تطةةة  الحةةةاافز 
وبناء عم  مثا الة د    اي رس س ا داا الجم  ي. 
 ث كما يم :س ق يمكن  ياغة فروض البح

يتتام تأثير اسةتتدا  تطة   :(H1)الفرض األول 
الحةةةاافز الة د ةةة   اةةةي رسةةة س ا داا الجمةةة  ي  اةةةي 
سةةةاا  ا فةةةراد تجةةة    ما ةةة  الم ةةة ر   ب لملرفةةة   ةةةت 
تةةةأثير اسةةةةتتدا  تطةةة  الحةةةةاافز الة د ةةة   اةةةةي رسةةةة س 
ا داا ال ةةةرد  بسةةة ي اتةةةتالف اسةةةتراتيج   الم ةةة ر   

 ب لملرف . 
ألول إلثث  الفرضثثيين الفثثرعيين وينقسثثم الفثثرض ا

 التاليين:
H1-a:   يز ةةد تةةةأثير اسةةةتتدا  تطةة  الحةةةاافز الة د ةةة

 اي رس س ا داا الجم  ي  اي سةاا  ا فةراد تجة   
 ما ةة  الم ةة ر   ب لملرفةة   ةةت تةةأثير اسةةتتدا  تطةة  
الحةةاافز الة د ةة   اةةي رسةة س ا داا ال ةةرد  فةةي ح لةة  

  الطةةةةة بر ت ةةةةةةي اسةةةةةتراتيج   الم ةةةةة ر   ب لملرفةةةةة  ذا
 ال تمي.

H1-b :  يز ةةد تةةأثير اسةةةتتدا  تطةة  الحةةاافز الة د ةةة
 اةةي رسةة س ا داا ال ةةرد   اةةي سةةاا  ا فةةراد تجةة   
 ما ةة  الم ةة ر   ب لملرفةة   ةةت تةةأثير اسةةتتدا  تطةة  
الحاافز الة د    اي رس س ا داا الجم  ي في ح ل  

 ت ةي استراتيج   التاثيم.
ة تاثير مسثتوي المعرفثة عمث  العن ث  -0-0

 ثثثثثين ت ثثثثثميم خطثثثثثة الحثثثثثوافز النقديثثثثثة 
 وفعالية عممية المشاركة بالمعرفة

يةةةةةيثر مسةةةةةةتا  ت ةةةةةةر  ا فةةةةةةراد  أحةةةةةةد المتويةةةةةةرا  
الاسةةة ط   اةةةي اللالقةةة   ةةةيت الحةةةاافز الة د ةةة  اسةةةاا  
ا فةةراد تجةةة    ما ةةة  الم ةةة ر   ب لملرفةةة   ف ةةةد اجةةةد  

 اةةي سةةة يل  Cockrell et al. (2009)دراسةة  
المثةة ل رت الحةةاافز الة د ةة  تةةةيد  إلةةي ز ةة د  التح يةةةز 

التةةةة رجي لافةةةةراد لام ةةةة ر   ب لملرفةةةة   إت رت تةةةةأثير 
التح يةةةز التةةة رجي  اةةةي سةةةاا  ا فةةةراد تجةةة    ما ةةة  
الم ةةةة ر   ب لملرفةةةة  يتاقةةةةم  اةةةةي مسةةةةتا  ت ةةةةرت    
حيةةةةث يتحسةةةةت سةةةةاا  الم ةةةة ر   ب لملرفةةةة  ف ةةةةا  ةةةةيت 

 ةةةةةت ض  ةةةةيت ا فةةةةراد ا قةةةةل ا فةةةةراد ا يثةةةةر ت ةةةةر   ا 
ت ةةةر   امةةةت ثةةة  يتتاةةةم تةةةأثير الحةةةاافز الة د ةةة   اةةةي 
سةةةاا  ا فةةةراد تجةةة    ما ةةة  الم ةةة ر   ب لملرفةةة  تبلةةة  
تتةةةةتالف مسةةةةتا  ت ةةةةرت  . ا سةةةةتتبر ذلةةةة   ةةةةرار  
تاج ةةةة  مز ةةةةد مةةةةت الراسةةةة  االتحايةةةةل لبحةةةةث رثةةةةر هةةةةذا 
المتويةةر الاسةة ا  اةةي تةةأثير اسةةتتدا  الحةةاافز الة د ةة  

ا فةةراد تجةة    ما ةة  الم ةة ر   ب لملرفةة     اةةي سةةاا 
اتمم   تط  الحاافز الة د   ا يثر فل ل ة  فةي ظةل 
اتتالف مستا    ت ر  ا فراد. ا م ت ا تب ر ةظر ة  
اللدالةةةةةة  رحةةةةةةد الةظر ةةةةةة   المة سةةةةةةب  لت سةةةةةةير سةةةةةةاا  
الم ةةة ر   ب لملرفةةة  اتمةةةم   تطةةة  الحةةةاافز الة د ةةةة  

 فةةةةةراد المالئمةةةةة  فةةةةةي ظةةةةةل تبةةةةة يت مسةةةةةتا    ت ةةةةةر  ا
املرفت   في ال ر    ا ام    ت هة   رفراد  متايات 
ت ةةةرا  املةةة رف مميةةةز  افر ةةةد   حيةةةث   ةةةلر ال ةةةرد 
ب للدالةةة  فةةةي  يئةةة  اللمةةةل إذا ردر  رت ةسةةةب  مجمةةةاع 
اللاائد التي  حمةل  اي ة  مةت  ماة  إلةي مجمةاع مة  
  دمةة  مةةت مةةدتال  مسةة ا   لةسةةب  مةة   حمةةل  ا ةة  

 دماة  مت مدتال . زمالئ  مت  اائد إلي م    
اقد اتج   ةدد مةت الدراسة   إلةي تحايةل ااتتبة ر 
تةةةةأثير مسةةةةتا  الم ةةةة را  االملةةةة رف االت ةةةةرا  التةةةةي 
 متاي ةةةة  ا فةةةةراد  اةةةةي اللالقةةةة   ةةةةيت الحةةةةاافز الة د ةةةة  
امسةةةتا  الج ةةةد الةةةذ  ي ذلاةةةة   ابةةةيت مسةةةتا  الج ةةةد 
اا داا  اقد ر رز  هذ  الدراس    اةي اجة  التحديةد 

مستا  م  ر  ا فراد ات رت    اي مةد  رثر ارت  ع 
ت  ةةيا   لتطةةا الحةةاافز الة د ةة   اةةي رسةة س ا داا 

 & Waller)ال ةةةرد  م  رةةةةة  بةةةة  جار الث  تةةةة  

Chow, 1985; Bonner & Sprinkle, 
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 Bonner & Sprinkleف د ر  ر  دراس   ،(2002

إلةةةي رت مسةةةتا  م ةةة را  ا فةةةراد  م ةةةت رت  (2002)
 اةةةي اللالقةةة  السةةة ب    يتمثةةةل  دحةةةدث تةةةأثيرا مزداجةةة  

رحد  في التةأثير المب  ةر لام ة را   اةي اللالقة   ةيت 
الج ةةةد المتاقةةةر مةةةت ا فةةةراد لاحمةةةال  اةةةي الحةةةاافز 
امسةةةةتا  ا داا ال لاةةةةي الةةةةذ   ح  اةةةةة   فةةةة  فراد قةةةةد 
ي ةةةةذلات ج ةةةةدا ري ةةةةر ةتيجةةةة  تةةةةاقل   الحمةةةةال  اةةةةي 
حةةاافز ة د ةة   إت رةةة  قةةد ت يترتةةي  اةةي هةةذا الج ةةد 

حسةةةةة  فةةةةي ا داا اذلةةةة   ةةةةةدم    ت ةةةةرات لام ةةةة را  ت
الالزمة   داا الم ةة   المطاابةة . ا  ةةيم الي تبةة ت رت 
هةةةة   تةةةأثيرا آتةةةر غيةةةر مب  ةةةر لام ةةة را  يتمثةةةل فةةةي 
تأثيرهةةة   اةةةي تمةةةم   تطةةة  الحةةةاافز الة د ةةة  المثاةةةي 
لتح يز ا فراد  حيةث    ةل اللة ماات الةذيت   ت ةرات 

لحاافز التي ت ترتبا إلي الم  را  االمل رف تطا ا
ب  داا )ا جار الث  ت (   يةم     ل اللة ماات الةذيت 
لةةةدي   م ةةة را  املةةة رف   يةةةر  تطةةةا الحةةةاافز التةةةي 
تةةةرتبا بمسةةةتا  ردائ ةةة  ال ةةةرد   ا م ةةةت ت سةةةير ذلةةة  
بأةةة   امةة  زاد مسةةتا  الم ةة را  التةةي  متاي ةة  ا فةةراد 
االمرتبطةةةة  ب لم ةةةة   المطاابةةةة  مةةةةة     امةةةة  رثةةةةر ذلةةةة  
إيج   ةةةة   اةةةةي ت يةةةة م   لمةةةةد    ةةةة ات   الذات ةةةة   اةةةةي 
إةج ز هذ  الم ة    امةت ثة  ت  ةيا   لتطةا الحةاافز 
الة د ةةة  التةةةي تةةةرتبا بةةة  داا  االل ةةةس مةةةح  . اقةةةد 

رت  Waller & Chow (1985)اجةةد  دراسةة  
ا فةةةةةراد الةةةةةذيت يتتةةةةة رات تطةةةةةا الحةةةةةاافز المرتبطةةةةة  

ل بةةةة  داا لةةةةدي   م ةةةة را  ر اةةةةي ا ح  ةةةةات رداا رف ةةةة
م  رة  ب  فراد الذيت يتت رات تطةا الحةاافز الث  تة . 
اقةةةةد ر ةةةةرز ال ايةةةةل مةةةةت الدراسةةةة   رثةةةةر مسةةةةتا  ت ةةةةر  
ا فراد  اي ت  يا      مت تطةا الحةاافز الة د ة  
 اةةي رسةة س ا داا ال ةةرد  را ا داا الجمةة  ي  امةةت 

Pizziniهةةةةةةذ  الدراسةةةةةة   ال اياةةةةةة  تامةةةةةةا  دراسةةةةةة    

فر ةةةم اللمةةةل لتطةةة  إلةةةي رت ت  ةةةيل رفةةةراد  (2010)

الحاافز الة د    اي رس س ا داا الجم  ي   ل  ام  
قاةة  درجةة  تج ةسةة   فةةي مسةةتا    الت ةةر  االتةةدر ي 
امسةةةةةئال    ارةمةةةةة ط اللمةةةةةل  اذلةةةةة  بسةةةةة ي ارت ةةةةة ع 
تيةةة ليم الرق بةةة  الم ةةةتر   التةةةي   ر ةةة   رفةةةراد فر ةةةم 
اللمةةل  اةةي بل ةة   الةةبلض ااةت ةة ض فل ليت ةة   ةةةد 

افز  اةةي رسةة س ا داا الجمةة  ي اسةةتتدا  تطةة  الحةةا 
ااةت ةة ض درجةة  تج ةسةة    حيةةث رةةة  تةةزداد مةةلاب  
مراقب  رفراد فر ةم اللمةل لبل ة   الةبلض  امة  زاد  

 DeMatteo etدرج  اإلتتالف  ية  . اتر  دراس  

al. (1998)   رت س ي اةت  ض فل ل   استتدا  تطة
الحاافز الة د    اي رسة س ا داا الجمة  ي فةي ظةل 

ج ةس رفراد فر م اللمل يرجر إلي رةة  فةي ظةل  د  ت
اتةةةتالف تم ئمةةة   التةةةي تةةةيثر  اةةةي ردائ ةةة  مثةةةل  
مسةةةتا    ت ةةةرات   ام ةةة رات   اقةةةدرات   فةةةوت احتمةةة ل 
تبةةة يت مسةةة هم ت   ال رد ةةة  يةةةزداد  امةةةت ثةةة  قةةةد   ةةةلر 
بلةةةةض ا فةةةةراد الةةةةذيت لةةةةدي   م ةةةة را  اقةةةةدرا  ر اةةةةي 

  تاز ةر ا  دمات قدر ري ر مت المس هم   بلد   دال
الحاافز  يت جم ر رفراد ال ر ةم  اهةا مة  يترتةي  ا ة  

 اةت  ض دافليت   امستا  ردائ  . 
ا ةط ةم مة  سةة م  اةي م ةة   الم ة ر   ب لملرفةة   
فت يةةةة   ال ةةةةرد لاتيةةةة ليم التةةةةي يتحما ةةةة  تةةةةالل  ما ةةةة  
الم  ر   ب لملرف  االحاافز التي  حمل  اي   يرتبا 

لتي  متاي    ف امة  بمد  ت رت  ا   اق م  المل رف ا
زاد مسةةةتا  الملرفةةة  التةةةي  متاي ةةة  ال ةةةرد  امةةة  تحمةةةل 
تيا ةةة  ر اةةةي لام ةةة ر     ةةة  م  رةةةة  بةةة ل رد الةةةذ  لد ةةة  
ملرفةة  رقةةل  امةةت ثةة  تيةةات تيا ةة  ال رمةة  ال دياةة  لةة  
ر اةةي  ا ةةيثر هةةذا  ةةدار   اةةي تمةةم   تطةة  الحةةاافز 
الة د ةة  المالئمةة   ف ةةد   ةةرر ال ةةرد الةةذ  لد ةة  ملةة رف 

 را  متميز  اإلحت ة     ة  فةي ظةل اسةتتدا  تطة  ات
الحةةةاافز الة د ةةة   اةةةي رسةةة س ا داا الجمةةة  ي االتةةةي 
ت سةةةةة  في ةةةةة  الحةةةةةاافز اإلجم ل ةةةةة   ةةةةةيت ا فةةةةةراد ب ةةةةة ل 
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متس ا  ت  لتمد  اي م دار الم  ر    ال رد   ليةل 
مة   ب لملرفة   ا رجةر السة ي فةي ذلة  إلةي رت ال ةرد 

  قةةةد  ح ةةةم  اائةةةد الةةةذ  لد ةةة  ملةةة رف ات ةةةرا    يةةةر 
م ف   سا    في ظل اسةتتدا  تطة  الحةاافز الة د ة  
 اةةي رسةة س ا داا الجمةة  ي مةةت اج ةة  ةظةةر  م  رةةة  
بةةةةةة آلتر ت الةةةةةةذيت يتمايةةةةةةات ملةةةةةة رف ات ةةةةةةرا  رقةةةةةةل 
ا حمةةةاات  اةةةي ة ةةةس ال ةةةدر مةةةت الحةةةاافز  اهةةةا مةةة  

 & Sundaresan) لرف بم  ا  اإلةت ج   المحتما 

zhang, 2004; Lee & Ahn, 2007) .  اقةةد
مةت تةالل  Hwang et al. (2009)تاما  دراس  

اإلستدتل الر   ةي إلةي رةة   امة  قةل م ةدار الملرفة  
التةةي  متاي ةة  ال ةةرد فةةي مجةة ل محةةدد  ا ةةلر بأهم ةة  
الم  ر   ب لملرف   ام  تطاةي ذلة  اسةتتدا  م ة ي س 
المترجةةة   التةةةي تةةةرتبا ب للمةةةل الجمةةة  ي  ةةةت تاةةة  

  . التي ترتبا ب للمل ال رد
ا ت   مم  س م رت ا فراد الةذيت لةدي   ملة رف 
ات ةةةرا  متميةةةز  م  رةةةة   ةةةزمالئ   قةةةد    ةةةاات تطةةة  
الحةةاافز الة د ةة   اةةي رسةة س ا داا ال ةةرد  لتح يةةزه  
 اةةةةي الم ةةةة ر   ب لملرفةةةة    ة ةةةة  ت ةةةة س الم ةةةة ر    
ال رد   ليل مة   ب لملرف   امت ث   م ةة   الحمةال 

ف ةة  لمةةد  ت ةةرت   ا ةة   اةةي قةةدر ري ةةر مةةت الحةةاافز ا 
اق م  المل رف التي  متاياة   م  رة   ةزمالئ   الةذيت 
 متايات ا   ر ات  ت را  امل رف رقل   يةم  يرجر 
 ةةةد  ت  ةةةيل ا فةةةراد ذا  الملةةة رف المتميةةةز  لتطةةة  
الحةةةاافز الة د ةةة  رسةةة س ا داا الجمةةة  ي إلةةةي رة ةةة  ت 
تت ةةةةةةةمت ق ةةةةةةة س الم ةةةةةةة ر    ال رد ةةةةةةة  ليةةةةةةةل مةةةةةةةة   

ةمةةة  يةةةت  دفةةةر الحةةةاافز  ةةةة ا  اةةةي ا داا ب لملرفةةة    اا 
الياةةي لي فةة  رفةةراد فر ةةم اللمةةل  اهةةا مةة  يةةدفر هةةيتا 
ا فةةةراد إلةةةي ال ةةةلار بلةةةد  اللدالةةة   ةةةةدم   حمةةةاات 
 اةةةةي قةةةةدر متسةةةة ا  مةةةةت الحةةةةاافز مةةةةر ا فةةةةراد ذا  

المل رف ا قل  اهةا مة  يةدفل   إلةي اإلسةتحااذ  اةي 
ح    حيةث الملرف  ا د  الم ة ر     ة . االل ةس مة

   ةةةل ا فةةةراد الةةةذيت لةةةدي   مسةةةتا  ملرفةةة  ات ةةةرا  
مةت    م  رة   زمالئ   تط  الحةاافز الة د ة   اةي 
رسةة س ا داا الجمةة  ي  ة ةة  ت ةةمت حمةةال    اةةي 
ر اةةي مسةةتا  مةةت الحةةاافز فةةي ظةةل مسةةتا  الملرفةة  
التةةةةةي  متاياة ةةةةة  ا  ةةةةة ر ات   ةةةةة . اتةةةةةةدر الدراسةةةةة   

تةةأثير مسةةتا  الملرفةة  التجر   ةة  التةةي ح الةة  اتتبةة ر 
التةةةةي  متاي ةةةة  ا فةةةةراد  اةةةةي اتت ةةةة ر تطةةةة  الحةةةةاافز 
الة د ةة  ا يثةةر فل ل ةة  فةةي تح يةةز ا فةةراد  اةةي سةةاا  
الم ةة ر   ب لملرفةة   ابةةة ا  اةةي ذلةة  ت تةةرض الب حثةة  
رت تط  الحاافز الة د    اي رس س ا داا الجم  ي 
ت ال مةت سةاا  الم ة ر   ب لملرفة   ةيت ا فةراد الةذيت 

دي   مسةةةتا    مرت لةةة  مةةةت الملرفةةة  م  رةةةة   تطةةة  لةةة
وبنثثثاء الحةةةاافز الة د ةةة   اةةةي رسةةة س ا داا ال ةةةرد . 

عمثثث  مثثثا سثثث ق يمكثثثن  ثثثياغة فثثثرض البحثثثث 
 التال :

يز ةةد تةةأثير اسةةتتدا  تطةة  الحةةاافز  الفثثرض الثثثان :
الة د    اي رس س ا داا ال ةرد   اةي سةاا  ا فةراد 

تةةةأثير اسةةةتتدا  تجةةة    ما ةةة  الم ةةة ر   ب لملرفةةة   ةةةت 
تطةةة  الحةةةاافز الة د ةةة   اةةةي رسةةة س ا داا الجمةةة  ي 

  ام  زاد  مستا    الملرف  التي  متاي   ا فراد.
ا م ةةةت تا ةةة   ال ةةةةراض التةةةي تةةةرتبا  تمةةةةم   
تط  الحاافز الة د   ا يثر فل ل   فةي تح يةز ا فةراد 
 اةةي سةةاا  الم ةة ر   ب لملرفةة  فةةي ظةةل اسةةتراتيج   

امستا  ت ر  الم ة ر يت ب لملرفة  الم  ر   ب لملرف  
 (.0مت تالل ال  ل رق  )

 
 



  أثر استخذام خطط الحوافز النقذية على فعالية عملية المشاركة.............                    ريهام دمحم مرتض ى دمحم  أ/

18 

 

 

 استراتيجية المشاركة بالمعرفة
 

                                 

 

  

 

                                             

 

 
 (: الفروض الت  ترتبط  ت ميم خطة الحوافز النقدية األكثر فعالية 2شكل ر م )

 ف  تحفيز األفراد عم  سموك المشاركة بالمعرفة
 الم در: الباحثة

 ريثر فل ل   
 رقل فل ل   
 

 منيجية البحث  -2
ق مةةةة  الب حثةةةة   ةةةةوجراا تجربةةةة  ميداة ةةةة  تتتبةةةة ر 

ق ئمةةة  است مةةة ا فةةةراض البحةةةث مةةةت تةةةالل تمةةةم   
تحتةةا   اةةةي رربلةةة  حةةة ت  تل ةةس  ةةةل ااحةةةد  مةةةة   

اسةةةتراتيج   مليةةةة  لام ةةة ر   سةةةية ر ا متتاةةةم  مثةةةل 
ب لملرفة  )اسةتراتيج   الم ة ر   ب لملرفة  ذا  الطة بر 

يةةةةة  ال تمةةةةي  را اسةةةةتراتيج   التاثيةةةةم(  اتطةةةة  مل
لاحةةاافز الة د ةة  )تطةة  الحةةاافز الة د ةة   اةةي رسةةة س 
ا داا الجمةةةة  ي  را ا داا ال ةةةةرد (  اقةةةةد ت ةةةةمة  
ق ئمةةة  اتست مةةةة ا م  لةةة  مةةةةوير   ةةةت اتجةةةة   إحةةةةد  

ال ر    إلي ا ر ةظ   متي مل إلدار  الملرف . اقد 
ق مةةةةةة  إدار  ال ةةةةةةر    ت ةةةةةة يل فر ةةةةةةم متي مةةةةةةل مةةةةةةت 

تةةةةةةةالي مسةةةةةةةئال   اللةةةةةةة مايت فةةةةةةةي اإلدارا  المتتا ةةةةةةة  ي
تتطةة ا اتة يةةةذ رة ةةط  إدار  الملرفةةة  داتةةل ال ةةةر  . 
اقةةةد تمثاةةة  رحةةةد التحةةةد    التةةةي ااج ةةة  فر ةةةم إدار  
الملرفةةة  فةةةي تمةةةم   تطةةةة  الحةةةاافز الة د ةةة  ا يثةةةةر 
فل ل ةةةةة  فةةةةةي تح يةةةةةز ا فةةةةةراد  اةةةةةي سةةةةةاا  الم ةةةةة ر   
ب لملرفةةةةة  )ماحةةةةةم الدراسةةةةة (. اقةةةةةد تةةةةة  تاز ةةةةةر ق ئمةةةةة  

فةةةرد  لماةةةات  10ةةةة  مةةت اتست مةة ا  اةةةي  يةةة  م ا 
 في  دد مت ال ر    المة     الل ما  في ممر. 

االستراتيجية رات 

 الطابع الشخصي
استراتيجية 

 التوثيق

H1-a 
H1-b 

سلون األفراد تجاه 

عمليت المشاركت 

 بالمعرفت

 
H2 

كمما ارتفع مستوي خ رة 
 المشاركين بالمعرفة

 

خطت الحوافز 

النمذيت علي أساس 

 األداء الجماعي

خطت الحوافز 

النمذيت علي أساس 

 الفردياألداء 
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اقةةد طداةةي مةةت الم ةة ر يت فةةي التجربةة  الميداة ةة  
اإلج بةة   اةةي سةةيال إلةةي ر  مةةد   لت ةةدات رت تطةة  
الحاافز الة د   الذ  ت  اسةتتدام   فةي  ةل ح لة  مةت 
الحةةةة ت  ا ربةةةةر سةةةةاف تح ةةةةز ا فةةةةراد  اةةةةي سةةةةاا  

االتلةةة ات مةةةر زمالئ ةةة  فةةةي ظةةةل  الم ةةة ر   ب لملرفةةة 
ت ةةةةةةي اسةةةةةتراتيج   الم ةةةةة ر   ب لملرفةةةةة  ذا  الطةةةةة بر 
ال تمةةي  اتسةةجيل الملرفةة  االت ةةر  التةةي  متاياة ةة  
فةةةي مسةةةتاد    الملرفةةة  اإلليتراة ةةة  فةةةي ظةةةل ت ةةةةي 
اسةةتراتيج   التاثيةةم. اقةةد تةة  تاج ةة  سةةيال إلةةي ا فةةراد 
الم ةة ر يت فةةي اتست مةة ا  ةةت  ةةدد سةةةاا  ت ةةرت   

لما   مج ل التتمص. اتة  ت سة   الم ة ر يت تبلة  ال
إلج بةةةةة ت   بلةةةةةد اسةةةةةتال  اتست مةةةةة اا  مةةةةةة   إلةةةةةةي 
مستا يت مت مستا    الت ر  )مستا  ت ر  مةةت ض 
رقةةةل مةةةت تمةةةس سةةةةاا   امسةةةتا  ت ةةةر  مرت ةةةر ي اةةة  
تمةةس سةةةاا  فةةأيثر(. ابةةة ا  اةةي ذلةة  تتيةةات  يةةة  

 ا م ةةرد  تمثةةل قةةاائ  اإلست مةة 02الدراسةة  مةةت  ةةدد 
المةة لح  مةةت  ةةيت تاةة  التةةي تةة  الحمةةال  اي ةة  مةةت 
اللةةة مايت ذا  مسةةةتا  الت ةةةر  المةةةةت ض  ب إل ةةة ف  

م ةرد  تمثةل قةاائ  اإلست مة ا المة لح   33إلي  دد 
مةةت  ةةيت تاةة  التةةي تةة  الحمةةال  اي ةة  مةةت اللةة مايت 

 ذا  مستا  الت ر  المرت ر. 
اقد ت  استتدا  رسااي ا اي سات لارتي لليةتةيت 

سةةت اتيت لتحايةةل ال   ةةة  . اهةةا رحةةد اتتبةة را  غيةةر م
اتسةةتدتل اإلحمةة ئي الالملام ةة  لا   ةةة   الترتي  ةة   
ا سةةتتد  لدراسةةة  ال ةةةر   ةةةيت متاسةةةطي  يةتةةةيت غيةةةر 

يتبةةر مسةةت اتيت )مةةرتبطتيت( فةةي ح لةة  رت المجتمةةر ت 
.ا لتمةةةد هةةةذا اتتتبةةة ر فةةةي إمةةةدار التاز ةةةر الط  لي
%. 59تا  ث ة   ةد مس P Valueالح    اي ق م  

ا ت  إمدار الح ة   ةرفض را ق ةال فةرض ملةيت مةت 
 Pتةالل اتبة ع ق  ةد  الح ة  التةي ت ةا   اةي م  رةة 

value   9المحسةةةةاب  ب سةةةةتتدا  ال رةةةةة مه ب لةسةةةةب %
رقةةل  P value(  حيةةث رةةة  إذا   ةةة  ق مةة  2.29)

فوةةةة  ةةةرفض فةةرض اللةةد  اة  ةةل ال ةةرض  2.29مةةت 
 ا  البحةةةةث(  ال ةةةةديل )فةةةةرض الدراسةةةة  التةةةة ص بم ةةةة

ري ةةةر مةةةت  P valueا حةةدث الل ةةةس فةةةي ح لةةة  رت 
  حيةةةث ة  ةةةل فةةةرض اللةةةد   اةةةةرفض ال ةةةرض 2.29

 (.0200ال ديل )مرت ي  
نتثثثاال التحميثثثل اإلح ثثثاا  لمتجربثثثة  -3

 الميدانية

لم  رةةة  تةة  اسةةتتدا  رسةةااي ا ةةل   سةةات لارتةةي 
إج ب   رفراد اللية   اي السةيال الةذ    ة س إلةي ر  

الم تةةر    الحةةاافز الة د ةة تطةة مةةد   لت ةةد ا فةةراد رت 
ا فةةراد تجةة    ما ةة   اةةي سةةاا   تةةيثرسةةاف   تط    ةة

مت مم ةتيت الم  ر   ب لملرف  اذل   يت  ل ح لتيت 
  حيث تل س  ل ح ل  مت  اي حد الح ت  ا ربر 

تراتيج   مليةةةة  لام ةةة ر   ب لملرفةةة  هةةةذ  الحةةة ت  إسةةة
  ثة  يةت  فةي تطةا  ت ل ة  لاحاافز الة د    ملية اتط 

م  رةة  إج بة   رفةةراد الليةة   ةيت  ةةل حة لتيت مم ةتةةيت 
فةةي ظةةل ت سةة   مسةةتا    ت ةةر  ا فةةراد إلةةي مسةةتا يت 

اذلةةةة  لتحديةةةةد تطةةةة  )مةت  ةةةةي الت ةةةةر   ات ةةةةراا(  
ا فةراد  اةي الحاافز الة د   ا يثر فل ل ة  فةي تح يةز 

ظل  ل مةت اسةتراتيج   في ساا  الم  ر   ب لملرف  
الم ةةةةةةة ر   ب لملرفةةةةةةة   امسةةةةةةةتا  ت ةةةةةةةر  الم ةةةةةةة ر يت 

ا م ةةت  ةةرض ةتةة ئه اتتبةة ر ا ةةل   سةةات  ب لملرفةة .
لارتةةي لا ةةرا   ةةيت إج بةة   رفةةراد الليةةة  ليةةل حةة لتيت 
مم ةتةةيت مةةت الحةة ت  ا ربةةر التةةي تت ةةمة   التجربةة  
الميداة ةةةة   امتاسةةةةا قةةةة   الرتةةةةي السةةةة لب  االماجبةةةة   

فةي الجةةدال  Pامسةتا  الملةا ةة   ،Zااحتسة ي ق مةة  
 الت لي 
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  (: نتاال اختبار ويل ككسون لمرتب الختبار خطة الحوافز النقدية األكثر فعالية1جدول ر م )
 ف  ظل استراتيجية المشاركة بالمعرفة ف  تحفيز األفراد عم  سموك المشاركة بالمعرفة

 

المعنويت 

 Pالمحسوبت 
 متوسط الرتب Z ليمت 

 اختبار الفرق بين كل حالتين 

 (b)-(a) علي حذة

.000 -5.569 
 31.03  (a<b)السالبة

 22.36   (a>b) ةالموجب
S1N2–S1N1 

.000 -4.768 
 (a<b)   26.69 السالبة 

 (a>b) 19.25الموجبة
S2N2– S1N1 

.000 -3.560 
 (a<b)  18.92 السالبة 

 (a>b)  11.00 الموجبة
S2N1– S1N1 

.009 -2.614 
 (a<b)  23.29السالبة 

 (a>b)  24.30الموجبة
S2N2 –S1N2 

.000 -4.732 
 (a<b)  18.35   السالبة 

 (a>b) 32.15الموجبة 
S2N1– S1N2 

.002 -3.079 
 (a<b) 26.20السالبة 

 (a>b) 33.34    الموجبة
S2N1– S2N2 

 

 

 وتشير:
S1                                            استراتيج  التاثيم 
S2   الط بر ال تمياستراتيج   الم  ر   ب لملرف  ذا 
N1  تط  الحاافز الة د    اي رس س ا داا ال رد 
N2     تط  الحاافز الة د    اي رس س ا داا الجم  ي 

 

ا م ت  رض ةت ئه اتتب ر ا ل   سات لارتي لا را   ةيت إج بة   رفةراد الليةة  ليةل حة لتيت مم ةتةيت مةت 
بحسي مستا    ت ر  ا فراد إلي مسةتا يت )مةت  ةي الح ت  ا ربر التي تت مة   التجرب  الميداة   م سم  

 الت ر   ات راا( في الجدال الت لي 
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 (: نتاال اختبار ويل ككسون لمرتب الختبار خطة الحوافز النقدية األكثر فعالية 2)جدول ر م 
 ف  ظل كل من استراتيجية المشاركةف  تحفيز األفراد عم  سموك المشاركة بالمعرفة 

 بالمعرفة ومستوي خ رة األفراد 
 

 

 م ةةت مةةت تةةالل  ةةرض امة ق ةة  ةتةة ئه اتتبةة ر 
ا ةةةةل   سةةةةات لارتةةةةي تحديةةةةد مةةةةد  ق ةةةةال را رفةةةةض 

 فراض التجرب  الميداة    اي الةحا الت لي 
نتثثاال اختبثثار الفثثرض األول: يختمثث   -3-1

عمث   تاثير استخدام خطة الحوافز النقديثة
أساس األداء الجماع  عم  سموك األفثراد 
تجاه عممية المشاركة بالمعرفثة عثن تثاثير 
اسثثثثتخدام خطثثثثة الحثثثثوافز النقديثثثثة عمثثثث  
أساس األداء الفردي باختنه اسثتراتيجية 

 المشاركة بالمعرفة 
 ر   ب لملرفةةةةة  همةةةةةة   تاجةةةةةد اسةةةةةتراتيجيت ت لام ةةةةةة

اسةةةتراتيج   التاثيةةةم  ااسةةةتراتيج   الم ةةة ر   ب لملرفةةة  
ذا  الطةةة بر ال تمةةةي  ابيةمةةةة  تلتمةةةد اتسةةةةتراتيج   

ا الةةةةةةي  اةةةةةةي الج ةةةةةةد ال ةةةةةةرد  لافةةةةةةراد  حيةةةةةةث يةةةةةةت  
تاةة   اسةةتتالص الملرفةة  المةةر ح  فةةي ال ةةر   را

التةةةي  متاي ةةة  الت ةةةراا اتسةةةجيا   اتتز ة ةةة  فةةةي ةظةةة   
تمةد الث ة ة   اةي التلة ات االت   ةل  ةيت لاملاام    تل

ا فةراد مةت تةالل تبة دل الملرفة  ال ةمة   را الي مةةة  
فةةي   ةةال الت ةةراا االمست ةة ر ت ب ةة ل  تمةةي  ةةيت 
ا فراد مت تةالل اتتمة ل اج ة  لاجة  را مةت تةالل 
اسةةةة ئل اإلتمةةةة ل اتليتراة ةةةة   اتلت ةةةةد الب حثةةةة  رةةةةة  

رسةةة س    ةةةل اسةةةتتدا  تطةةة  الحةةةاافز الة د ةةة   اةةةي 
ا داا الجمةةة  ي مةةةر اسةةةتراتيج   الم ةةة ر   ب لملرفةةة  
ذا  الطةةةةة بر ال تمةةةةةي  ااسةةةةةتتدا  تطةةةةة  الحةةةةةاافز 
الة د ةةةة   اةةةةي رسةةةة س ا داا ال ةةةةرد  مةةةةر اسةةةةتراتيج   
التاثيم. ابة ا  ا ة  ف ةد تة  ت سة   ال ةرض ا ال إلةي 

 ال ر يت ال ر ييت الت لييت 

 مستوى الخبرة
اختبار الفرق 

حالتين  بين كل

 علي حذة

(a)-(b) 

 منخفض الخبرة خبراء

المعنويت 

المحسوب

 ة

ليمت 

Z 
 متوسط الرتب

المعنويت 

 المحسوبت

ليمت 

Z 
 متوسط الرتب

.000 -4.930 
 16.00  (a<b)السالبة

 00.   (a>b)الموجبة
.028 -2.202 

 14.14  (a<b)السالبة

 15.57   (a>b)الموجبة
S1N2–S1N1 

.000 -5.202 
 17.00  (a<b)السالبة

 00.   (a>b)الموجبة
.942 -.072 

 8.33  (a<b)السالبة

 9.75   (a>b)الموجبة
S2N2– S1N1 

.109 -1.604 
 6.19  (a<b)السالبة

 5.50   (a>b)الموجبة
.001 -3.206 

 13.12  (a<b)السالبة

 6.00  (a>b)الموجبة
S2N1– S1N1 

.921 -.099 
 13.25  (a<b)السالبة

 12.77  (a>b)الموجبة
.001 -3.319 

 13.25  (a<b)السالبة

 11.33  (a>b)الموجبة
S2N2 –S1N2 

.000 -5.024 
 00.  (a<b)السالبة

 16.50   (a>b)الموجبة
.733 -.342 

 11.54  (a<b)السالبة

 14.58   (a>b)الموجبة
S2N1– S1N2 

.000 -4.954 
 7.50  (a<b)السالبة

 17.30   (a>b)الموجبة
.042 -2.036 

 15.21  (a<b)السالبة

 13.00   (a>b)الموجبة
S2N1– S2N2 
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نتثثثثاال اختبثثثثار الفثثثثرض الفرعثثثث   -3-1-1
يزيثثثثد تثثثثاثير اسثثثثتخدام خطثثثثة  :(a)األول 

الحثثثثثثوافز النقديثثثثثثة عمثثثثثث  أسثثثثثثاس األداء 
الجماع  عمث  سثموك األفثراد تجثاه عمميثة 
المشثثثاركة بالمعرفثثثة عثثثن تثثثاثير اسثثثتخدام 
خطثثة الحثثوافز النقديثثة عمثث  أسثثاس األداء 
الفردي، وللثك فث  حالثة ت نث  اسثتراتيجية 
 المشاركة بالمعرفة لات الطابع الشخ  

(  ابمالحظةةة  ةتةةة ئه 0يت ةةة  مةةةت الجةةةدال رقةةة  )
حيةث  (S2N1– S2N2)اتتب ر ال ر   يت الح لتيت 

سةةةةةةية ر ا يجمةةةةةةر  ةةةةةةيت ت ةةةةةةةي  S2N1تمثةةةةةةل الح لةةةةةة  
استراتيج   الم  ر   ب لملرف  ذا  الطة بر ال تمةي 
ااسةةةتتدا  تطةةة  الحةةةاافز الة د ةةة   اةةةي رسةةة س ا داا 

سةةةةةةةةية ر ا   ةةةةةةةة   S2N2ال ةةةةةةةةرد   اتمثةةةةةةةةل الح لةةةةةةةة  
رف  ذا  الطة بر ال تمةي استراتيج   الم  ر   ب لمل

اتطة  الحةاافز الة د ة   اةي رسة س ا داا الجمة  ي  
  33.33رت مجمةةةةاع متاسةةةةا الرتةةةةي الماجبةةةة  ي اةةةة  

اهةةا ري ةةر مةةت مجمةةاع متاسةةا الرتةةي السةة لب  الةةذ  
 مةةة  رت  ،S2N1>S2N2  بملةةةةي رت 01.02ي اةةة  
بمسةةةةةةتا  مليةةةةةةة   سةةةةةة ا   3.2.5 – اةةةةةة    Zق مةةةةةة  
  اهةةا مةة   ل ةةر  ةةةت اجةةاد اتةةتالف ملةةةةا  2.220

 ةةةةةيت الحةةةةة لتيت  ارت تةةةةةأثير اسةةةةةتتدا  تطةةةةة  الحةةةةةاافز 
الة د ةةةة   اةةةةي رسةةةة س ا داا ال ةةةةرد  مةةةةر اسةةةةتراتيج   
الم ةة ر   ب لملرفةة  ذا  الطةة بر ال تمةةي ري ةةر مةةت 
تةةةأثير اسةةةةتتدا  تطةةة  الحةةةةاافز الة د ةةة   اةةةةي رسةةةة س 

جم  ي مر ة س اإلستراتيج    اها م   لةةي ا داا ال
اهةةةةا مةةةة   م ةةةةت  .(a)رفةةةةض ال ةةةةرض ال ر ةةةةي ا ال 

ت سةةةةير  بةةةةأت ا فةةةةراد فةةةةي  يئةةةة  ا  مةةةة ل الممةةةةر   ت 
   ةةاات ةظةة  الحةةاافز  اةةي رسةة س ا داا الجمةة  ي 
حيةةةةث رة ةةةة  قةةةةد تةةةةرتبا فةةةةي رذهةةةة ة   بظةةةة هر  المةت ةةةةر 

المج ةي  اهي حمال بلض رفراد فر م اللمل  اةي 
مةةةي    مةةةت الحةةةاافز الجم   ةةة   ةةةدات  ةةةذل مسةةةتا  ة

الج ةةد اللةة دل المطاةةاي مةةة   ا تمةة دا  اةةي مةة  ي ذلةة  
 ب قي ر   ا ال ر م 

نتثثثثاال اختبثثثثار الفثثثثرض الفرعثثثث   -3-1-2
يزيثثثثد تثثثثاثير اسثثثثتخدام خطثثثثة  :(b)األول 

الحوافز النقدية عم  أساس األداء الفردي 
عم  سموك األفثراد تجثاه عمميثة المشثاركة 

فة عن تاثير استخدام خطة الحثوافز بالمعر 
النقديثثثثة عمثثثث  أسثثثثاس األداء الجمثثثثاع ، 
 وللك ف  حالة ت ن  استراتيجية التوثيق

(  ابمالحظةةة  ةتةةة ئه 0يت ةةة  مةةةت الجةةةدال رقةةة  )
حيةةث  (S1N2-S1N1)اتتبةة ر ال ةةر   ةةيت الحةة لتيت 

سةةةةةةية ر ا يجمةةةةةةر  ةةةةةةيت ت ةةةةةةةي  S1N2تمثةةةةةةل الح لةةةةةة  
اسةةةتراتيج   التاثيةةةم ااسةةةتتدا  تطةةة  الحةةةاافز الة د ةةة  

 S1N1 اةةي رسةة س ا داا الجمةة  ي  اتمثةةل الح لةة  
سةةةةية ر ا   ةةةة  اسةةةةتراتيج   التاثيةةةةم اتطةةةة  الحةةةةاافز 
الة د ةةةةةةة   اةةةةةةةي رسةةةةةةة س ا داا ال ةةةةةةةرد   رت مجمةةةةةةةاع 

  اهةةا ري ةةر مةةت 30.23متاسةةا الرتةةي السةة لب  ي اةة  
  00.31لرتةي الماجبةة  االةذ  ي اةة  مجمةاع متاسةةا ا

ت اةة   Z مةة  رت ق مةة   ،(S1N2<S1N1)بملةةةي رت 
  اهةةا مةة  2.222بمسةةتا  مليةةة   سةة ا   9.915 –

 ل ةةةةةةر  ةةةةةةت اجةةةةةةاد اتتالفةةةةةة   ملةا ةةةةةة   ةةةةةةيت هةةةةةة تيت 
الحةةة لتيت  ارت تةةةأثير اسةةةتتدا  تطةةة  الحةةةاافز الة د ةةة  
 اةةةي رسةةة س ا داا ال ةةةرد  مةةةر اسةةةتراتيج   التاثيةةةةم 

ير اسةةتتدا  تطةة  الحةةاافز الة د ةة   اةةي ري ةةر مةةت تةةأث
رسةة س ا داا الجمةة  ي مةةر ة ةةس اإلسةةتراتيج    اهةةا 

 .(b)م   لةي ق ال ال رض ال ر ي ا ال 
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نتثثثاال اختبثثثار الفثثثرض الثثثثان : يزيثثثد  -3-0
 تثثثثاثير اسثثثثتخدام خطثثثثة الحثثثثوافز النقديثثثثة 
عمثثث  أسثثثاس األداء الفثثثردي عمثثث  سثثثموك 

بالمعرفة عن األفراد تجاه عممية المشاركة 
تاثير استخدام خطة الحوافز النقديثة عمث  
أسثثثثثثثاس األداء الجمثثثثثثثاع ، كممثثثثثثثا زادت 

 مستويات المعرفة الت  يمتمكونيا
( االةذ   لةرض ةتة ئه 0يت   مت الجدال رقة  )

اتتبةةة ر ا ةةةل   سةةةات لارتةةةي تتتبةةة ر تطةةة  الحةةةاافز 
الة د ةة  ا يثةةر فل ل ةة  فةةي تح يةةز ا فةةراد  اةةي سةةاا  

لرف  ظةل  ةل مةت اسةتراتيج   الم ة ر   الم  ر   ب لم
ب لملرفةةةة  امسةةةةتا  ت ةةةةر  ا فةةةةراد  ابمالحظةةةة  ةتةةةة ئه 

 (S1N2-S1N1)اتتبةةةةةةةة ر ال ةةةةةةةةر   ةةةةةةةةيت الحةةةةةةةة لتيت 
ب لةسةةةب  لمسةةةتا ي الت ةةةةر   ةجةةةد رةةةةة  ب لةسةةةب  لافةةةةراد 
مةت  ي الت ر  فةوت مجمةاع متاسةا الرتةي الماجبة  
ري ةةر مةةت مجمةةاع متاسةةا الرتةةي السةة لب   بملةةةي رت 

S1N2>S1N1  مةةةةة  رت ق مةةةةة   Z   0.020-ت اةةةةة 
  اهةةةا مةةة   ل ةةةر  ةةةت 22202بمسةةةتا  مليةةةة   سةةة ا  

اجةةةاد اتةةةتالف ملةةةةا   ةةةيت الحةةة لتيت. ا الحةةة  رةةةة  
ب لةسةةةب  لافةةةراد الت ةةةراا فةةةوت مجمةةةاع متاسةةةا الرتةةةي 
السةةة لب  ري ةةةر مةةةت مجمةةةاع متاسةةةا الرتةةةي الماجبةةة   

-ت اة   Z مة  رت ق مة   ،S1N2<S1N1بملةي رت 
  اهةةةةا مةةةة  2.222بمسةةةةتا  مليةةةةة   سةةةة ا   3.532

 ل ةةةةةر  ةةةةةت اجةةةةةاد اتةةةةةتالف ملةةةةةةا   ةةةةةيت الحةةةةة لتيت. 
اةسةةتدل ممةة  سةة م  اةةي رت ا فةةراد مةت  ةةي الت ةةر  
 لت ةةةةدات رت اسةةةةتتدا  تطةةةة  الحةةةةاافز الة د ةةةة   اةةةةي 
رس س ا داا الجم  ي مر استراتيج   التاثيةم رف ةل 

تدا  تطة  في د   ساا  الم  ر   ب لملرف  مت اسةت
الحةةةةةةاافز الة د ةةةةةة   اةةةةةةي رسةةةةةة س ا داا ال ةةةةةةرد  مةةةةةةر 
اسةةةتراتيج   التاثيةةةم   يةمةةة   لت ةةةد ا فةةةراد الت ةةةراا رت 

اسةةةتتدا  تطةةة  الحةةةاافز الة د ةةة   اةةةي رسةةة س ا داا 
ال رد  مر استراتيج   التاثيم رف ل فةي د ة  سةاا  
الم  ر   ب لملرف  مت استتدا  تط  الحةاافز الة د ة  

الجمة  ي مةر اسةتراتيج   التاثيةم    اي رس س ا داا
امت ث   م ت ال ال رة   ام  زاد مسةتا  ت ةر  ا فةراد 
 امةةة  زاد ت  ةةةيا   تسةةةتتدا  تطةةة  الحةةةاافز الة د ةةة  

  اي رس س ا داا ال رد  مر استراتيج   التاثيم.
ابمالحظةةةة  ةتةةةة ئه اتتبةةةة ر ال ةةةةر   ةةةةيت الحةةةة لتيت 

(S2N1-S2N2) ةة  ب لةسب  لمسةتا ي الت ةر   ةجةد ر
ب لةسب  لافراد مةت  ةي الت ةر  فةوت مجمةاع متاسةا 
الرتةةةةةي السةةةةة لب  ري ةةةةةر مةةةةةت مجمةةةةةاع متاسةةةةةا الرتةةةةةي 

 مة  رت ق مة   ، S2N1<S2N2الماجب   بملةةي رت 
Z   2.230بمسةةةتا  مليةةةة   سةةة ا   0.931 –ت اةة  

اهةةةةةا مةةةةة   ل ةةةةةر  ةةةةةت اجةةةةةاد اتةةةةةتالف ملةةةةةةا   ةةةةةيت 
ت الحةةة لتيت  ا الحةةة  رةةةة  ب لةسةةةب  لافةةةراد الت ةةةراا فةةةو

مجمةةةةاع متاسةةةةا الرتةةةةي الماجبةةةة  ري ةةةةر مةةةةت مجمةةةةاع 
 ،S2N1>S2N2متاسةةا الرتةةي السةة لب   بملةةةي رت 

بمسةةةةةتا  مليةةةةةةة   3.593 –ت اةةةةةة   Z مةةةةة  رت ق مةةةةة  
  اهةةةا مةة   ل ةةةر  ةةت اجةةةاد اتةةةتالف 2.222 سةة ا  

ملةةةةا   ةةةيت الحةةة لتيت. اةسةةةتدل ممةةة  سةةة م  اةةةي رت 
ا فةةراد مةت  ةةي الت ةةر   لت ةةدات رت اسةةتتدا  تطةة  

ز الة د ةةةة   اةةةةي رسةةةة س ا داا الجمةةةة  ي مةةةةر الحةةةةااف
استراتيج   الم  ر   ب لملرف  ذا  الطة بر ال تمةي 
رف ةةةةةل فةةةةةي د ةةةةة  سةةةةةاا  الم ةةةةة ر   ب لملرفةةةةة  مةةةةةت 
اسةةةتتدا  تطةةة  الحةةةاافز الة د ةةة   اةةةي رسةةة س ا داا 
ال رد  مر استراتيج   الم  ر   ب لملرف  ذا  الط بر 

طةةةة  ال تمةةةةي   يةمةةةة   لت ةةةةد الت ةةةةراا رت اسةةةةتتدا  ت
الحةةةةةةاافز الة د ةةةةةة   اةةةةةةي رسةةةةةة س ا داا ال ةةةةةةرد  مةةةةةةر 
استراتيج   الم  ر   ب لملرف  ذا  الطة بر ال تمةي 
رف ةةةةةل فةةةةةي د ةةةةة  سةةةةةاا  الم ةةةةة ر   ب لملرفةةةةة  مةةةةةت 
اسةةةتتدا  تطةةة  الحةةةاافز الة د ةةة   اةةةي رسةةة س ا داا 
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الجمةةةة  ي مةةةةر اسةةةةتراتيج   الم ةةةة ر   ب لملرفةةةةة  ذا  
امة  زاد الطة بر ال تمةي  امةت ثة   م ةت ال ةال رةة   

مسةةةةتا  ت ةةةةر  ا فةةةةراد  امةةةة  زاد ت  ةةةةيا   تسةةةةتتدا  
تطةة  الحةةاافز الة د ةة   اةةي رسةة س ا داا ال ةةرد  مةةر 
اسةةةةةةةةةةةةتراتيج   الم ةةةةةةةةةةةة ر   ب لملرفةةةةةةةةةةةة  ذا  الطةةةةةةةةةةةة بر 
ال تمةةةي. ابةةةة ا  اةةةي مةةة  سةةة م مةةةت تحايةةةل  م ةةةت 
ال ال ب  ال ال رض الثة ةي ال  ئةل بةأت تةأثير اسةتتدا  

ا داا ال رد   اةي  تط  الحاافز الة د    اي رس س
ساا  ا فراد تج    ما   الم  ر   ب لملرف  يز د  ت 
تةةةأثير اسةةةةتتدا  تطةةة  الحةةةةاافز الة د ةةة   اةةةةي رسةةةة س 
ا داا الجمةة  ي   امةة  زاد  مسةةتا    الملرفةة  التةةي 

 . متاياة  
 نتاال وتو يات البحث -4

اسةةةةةت دف هةةةةةذا البحةةةةةث بمةةةةة   رس سةةةةة   دراسةةةةة  
الحاافز الة د   سااا  اي ااتتب ر رثر تمم   تطا 

رس س ا داا ال رد  را الجم  ي  اةي فل ل ة   ما ة  
الم ةةةة ر   ب لملرفةةةة   اتحديةةةةد تطةةةة  الحةةةةاافز الة د ةةةة  
ا يثر فل ل   في  اا  ل مةت اسةتراتيج   الم ة ر   
ب لملرفةةة   امسةةةتا  ت ةةةر  الم ةةة ر يت ب لملرفةةة . افةةةي 
سةةةةة يل تح يةةةةةم هةةةةةذا ال ةةةةةدف ق مةةةةة  الب حثةةةةة   تحايةةةةةل 

جةةةراا الدر  اسةةة   السةةة ب   اا ةةةت    فةةةراض البحةةةث  اا 
 تجرب  ميداة   تتتب ر فراض البحث.

اقد تاما  الب حث  إلي رت تأثير استتدا  تطة  
الحةةةةةةاافز الة د ةةةةةة   اةةةةةةي رسةةةةةة س ا داا ال ةةةةةةرد  مةةةةةةر 
اسةةةتراتيج   التاثيةةةم  اةةةي سةةةاا  ا فةةةراد تجةةة    ما ةةة  
الم ةةة ر   ب لملرفةةة  ري ةةةر مةةةت تةةةأثير اسةةةتتدا  تطةةة  
الحاافز الة د    اي رس س ا داا الجم  ي مر ة ةس 

رض الةةةةذ  اإلسةةةةتراتيج    اهةةةةا مةةةة  يي ةةةةد مةةةةح  ال ةةةة
افتر ةةت  الب حثةة  مةةت رت تطةة  الحةةاافز الة د ةة   اةةي 
رس س ا داا ال رد  تلةد ريثةر فل ل ة  فةي ح لة  ت ةةي 

اسةةةتراتيج   التاثيةةةم. اقةةةد جةةة ا تةةةأثير اسةةةتتدا  تطةةة  
الحةةةةةةاافز الة د ةةةةةة   اةةةةةةي رسةةةةةة س ا داا ال ةةةةةةرد  مةةةةةةر 
استراتيج   الم  ر   ب لملرف  ذا  الطة بر ال تمةي 

    ما ةةة  الم ةةة ر   ب لملرفةةة   اةةةي سةةةاا  ا فةةةراد تجةةة
ري ةةر مةةت تةةأثير اسةةتتدا  تطةة  الحةةاافز الة د ةة   اةةي 
رسةة س ا داا الجمةة  ي مةةر ة ةةس اإلسةةتراتيج    اهةةا 
م   لةي رفض ال رض الذ  افتر ت  الب حث  مت رت 
تطةةة  الحةةةاافز الة د ةةة   اةةةي رسةةة س ا داا الجمةةة  ي 
تلد ريثةر فل ل ة  فةي ح لة  ت ةةي اسةتراتيج   الم ة ر   
ب لملرفةةةةة  ذا  الطةةةةة بر ال تمةةةةةي  اهةةةةةا مةةةةة   م ةةةةةت 
ت سةةةةير  بةةةةأت ا فةةةةراد فةةةةي  يئةةةة  ا  مةةةة ل الممةةةةر   ت 
   ةةاات ةظةة  الحةةاافز  اةةي رسةة س ا داا الجمةة  ي 
حيةةةةث رة ةةةة  قةةةةد تةةةةرتبا فةةةةي رذهةةةة ة   بظةةةة هر  المةت ةةةةر 

 المج ةي.
اقةةةد اجةةةد  الب حثةةة  ف مةةة  يتلاةةةم  ةتةةة ئه اتتبةةة ر 

فةةةراد  اةةةةي ال ةةةرض التةةة ص  تةةةأثير مسةةةتا  ت ةةةر  ا 
تمةةةةم   تطةةةة  الحةةةةاافز الة د ةةةة  ا يثةةةةر فل ل ةةةة  فةةةةي 
تح يةةةزه   اةةةي سةةةاا  الم ةةة ر   ب لملرفةةة  رت ا فةةةراد 
مةت  ي الت ر     اات تط  الحةاافز الة د ة   اةي 
رس س ا داا الجمة  ي  ارت ا فةراد الت ةراا    ةاات 
تط  الحاافز الة د    اي رس س ا داا ال رد  اذل  

راتيج   الم ة ر   ب لملرفة  التةي بوض الةظر  ت است
تت ة ه  ال ر    امت ث   م ت اتستدتل رةة   امة  زاد 
مستا  ت ر  ا فراد  ام  زاد ت  يا   لتطة  الحةاافز 

 الة د    اي رس س ا داا ال رد .
فثثث  ضثثثوء النتثثثاال التثثث  تو ثثثمت ليثثثا الدراسثثثة، و 

 تو   الباحثة بما يم :
اتةةةتالف   ةةةرا  اتجةةة   ال ةةةر    الممةةةر    اةةةي  -

رةاا  ةةةةةةةة  إلةةةةةةةةي اإللمةةةةةةةة   بلما ةةةةةةةة   إدار  الملرفةةةةةةةة   
ااسةةةتراتيج    إدار  الملرفةةة   اةظةةة  إدار  الملرفةةة   
اذلةةة  حتةةةي  م ة ةةة  إدار  رمةةةال   الملرف ةةة  ب  ةةة ا  
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افل ل ةة    ةةدف المة فسةة  االب ةة ا فةةي  يئةة  ا  مةة ل  
ااتت ةةةة ر اسةةةةتراتيج   إدار  الملرفةةةة  ا يثةةةةر مة سةةةةب  

ت رت تسة ه  فةي تحسةيت ردائ ة  لظراف    االتي  م 
 اتح يم ميز  تة فس   دائم .

اتهتمةةة    دراسةةة  تجةةة ري ال ةةةر    الة جحةةة  فةةةي   -
تأسةةةةة س ااسةةةةةتتدا  ةظةةةةة  إدار  الملرفةةةةة   اتمةةةةةم   
آل ةةةةة   التح يةةةةةز المة سةةةةةب  االتةةةةةي مةةةةةت  ية ةةةةة  ةظةةةةة  
الحاافز الة د   لتح يز ا فراد از  د  دافليةت    اةي 

 مر زمالئ  .  الم  ر   ب لملرف  اتب دل  
 ةةرا  اهتمةة   ال ةةر    ب سةةتتدا  تطةةا الحةةاافز   -

الة د ةةةةةة  لتح يةةةةةةز ا فةةةةةةراد  اةةةةةةي سةةةةةةاا  الم ةةةةةة ر   
ب لملرف   اا تذ في ات تب ر استراتيج   الم ة ر   
ب لملرفةةةة  التةةةةي تت ة هةةةة  ال ةةةةر    امسةةةةتا  ت ةةةةرا  
الم ةةة ر يت ب لملرفةةة   ةةةةد تمةةةم   تطةةةا الحةةةاافز 

ا فةةةراد  اةةةي سةةةاا  الة د ةةة  التةةةي تسةةةت دف تح يةةةز 
الم  ر   ب لملرف   ااستتدا  تطا الحاافز الة د   
 اةةةةةةةي رسةةةةةةة س ا داا ال ةةةةةةةرد  فةةةةةةةي ح لةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةي 
اسةةةةةتراتيج   التاثيةةةةةم  ا امةةةةة  اةت  ةةةةة  مسةةةةةتا    
ت ةةر  الم ةة ر يت  ااسةةتتدا  تطةةا الحةةاافز الة د ةة  
 اةةةةةةي رسةةةةةة س ا داا الجمةةةةةة  ي فةةةةةةي ح لةةةةةة  ت ةةةةةةةي 

الطةةةةةةةةةة بر  اسةةةةةةةةةةتراتيج   الم ةةةةةةةةةة ر   ب لملرفةةةةةةةةةة  ذا 
ال تمةةةةةةةةةي  ا امةةةةةةةةة  ارت لةةةةةةةةة  مسةةةةةةةةةتا    ت ةةةةةةةةةر  

 الم  ر يت ب لملرف . 
دراسةةةة  تةةةةأثير المتويةةةةرا  الاسةةةة ط  اآلتةةةةر   ةةةةةد   -

تمةةةم   تطةةةا الحةةةاافز الة د ةةة  ا يثةةةر فل ل ةةة  فةةةي 
التةةةأثير  اةةةي سةةةاا  ا فةةةراد تجةةة    ما ةةة  الم ةةة ر   
ب لملرفةةةة  مثةةةةل  درجةةةة  المتةةةة طر المرتبطةةةة  بم ةةةة   

المطاةةةةةةةاي إةج زهةةةةةةة   اال ةةةةةةة   الم ةةةةةةة ر   ب لملرفةةةةةةة  
الث  ف ةةةةةةةةة   االتمةةةةةةةةة ئص اتقتمةةةةةةةةة د    االتاجةةةةةةةةة  
اإلدرايةةةي لافةةةراد  امةةةد  ت  ةةةل ا فةةةراد الم ةةة ر يت 

 ب لملرف  لاتطر.

 ةةةةرار  إ ةةةة د  تةةةةدر ي مسةةةةئالي المةةةةاارد الب ةةةةر     -
االمح س يت اإلدار ةيت فةي ال ةر    الممةر    اةي 
تمةةةةم   تطةةةةا الحةةةةاافز الة د ةةةة  المالئمةةةة  لتح يةةةةز 

فةةراد  اةةي سةةاا  الم ةة ر   ب لملرفةة   ةةةد إةجةة ز ا 
م ةة   اللمةةةل المتتا ةةة   ات يةة   ةتةةة ئه اسةةةتتدا  هةةةذ  

 التطا  اي رداا ال ر   اةت ئج  .
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 مقدمة        
رمةال ال ةر    فةي الاقة  الحة لي. ارمةب  رمبح  الملرف  ا مةل التةظ مةي ا يثةر ق مة   ةمت 

ا فراد الةذيت  متايةات م ة را  املة رف مميةز  هة  ال ةا  الرئ سة   التةي تسةتتدم   ال ةر    لتلظة   ال  مة  
التةةي ت ةةدم   للمالئ ةة   اتح يةةم مزا ةة  تة فسةة  . ا لةةد رحةةد التحةةد    التةةي تااجةة  ال ةةر    هةةا     ةة  إدار  

راد  اي الم  ر   ب لملرف  التي  متاياة   مر زمالئ   مت تالل ربا ةظة  رمال   الملرف    اتح يز ا ف
 الحاافز في المةظم  بأة ط  ا فراد إلدار  الملرف .

ابةةةوفتراض رت إدار  ال ةةةر   )س( التةةةي تلمةةةل فةةةي مجةةة ل تمةةةة ر اب ةةةر امةةة  ة   ةةةدد مةةةت المةتجةةة   
 مةل إلدار  الملرفة  ب ل ةر  . اقةد ق مة  اإلليتراة     ل ة  الجةاد  االتيةالةاجي قةد قةرر  ا ةر ةظة   متي

 ت ةةة يل فر ةةةم مةةةت اللةةة مايت الت ةةةراا فةةةي اإلدارا  المتتا ةةة  يتةةةالي مسةةةئال   تتطةةة ا اتة يةةةذ رة ةةةط  إدار  
الملرفةةة  داتةةةل ال ةةةر  . ا  ةةةة  مةةةت رهةةة  الم ةةة   التةةةي سةةةاف يتةةةالي ال ر ةةةم إةج زهةةة  تحديةةةد رهةةةداف إدار  

اف ةة   ااتت ةة ر ةظةة   الحةةاافز الة ةةد  ا يثةةر فل ل ةة  فةةي تح يةةز الملرفةة  ا يثةةر مة سةةب  ل يئةة  ال ةةر   اظر 
وبناء عمث  ىثلا اإلفتثراض أرجثو مثن سثيادتكم التفضثل بقثراءة الحثاالت ا فراد  اي الم  ر   ب لملرفة . 

 التالية، ثم اإلجابة عم  السؤال اللي يمييا.
 الحالة األول 

   اةةي رت اإلدارا  التةةي تااجةة  م ةة يل اسةةت ر رر   ةةدد مةةت ر  ةة ا فر ةةم إدار  الملرفةة  فةةي ال ةةر 
ه  ا ةةة  تحتةةة ز حاةةةال ةمط ةةة   ا م ةةةت تةمةةة ا إجةةةرااا  اللمةةةل   ةةة  مثةةةل  إدار  المةةةاارد الب ةةةر    ااإلدار  

دار  ةظ  الملاام   تتبر اإلجرااا  الت ل    دار  الم  ل   االتسا م  اا   الم ل    اا 
د    ةة   تسةمي مسةتاد    الملرفة  اإلليتراة ة  تت   ما   الم  ر   ب لملرف  مت تةالل اسةتتدا  قاا ة  -

Electronic knowledge repositories،    ةدف تسة يل الامةال إلةي الملرفة  اتيةرار اسةتتدام  
 ابوض الةظر  ت تااجد ا فراد ذا  الملرف .

  ةةا  ا فةةراد الةةذيت لةةدي   ت ةةرا  املةة رف متميةةز  تتلاةةم بةةأداا م ةة    ما ةة  ب    ةة  رف ةةل  تتمةة ص   -
سةة      مةةل محةةدد  تسةةتتالص اتسةةجيل اتتةةز ت هةةذ  الملةة رف االت ةةرا  فةةي مسةةتاد    الملرفةة   

 ا ت  تسجيل الملرف  ب س   ل فرد ق    ودت ل  .
يت  تلييت فر م مت المتتمميت يتالي مسئال   ت ي   مد  مةالح   امة لة  هةذ  الملة رف االت ةرا    -

 التي ت  تسجيا   في مستاد    الملرف .
 ي م  ف   ة د   جديد  ت  ف إلي إجم لي الحاافز الة د   ال  ر   ليل فرد  اتتحدد ق مت    ةة ا احتس  -

 اي ت ية    ة  اق مة  الملة رف االت ةرا  التةي قة    ةل فةرد  تسةجيا  . اتحةدد ق مة  الم  فة   الة د ة  بحةد 
 %.9ةي % مت إجم لي الحاافز الة د   ال  ر   التي  حمل  اي   ال رد ابحد رد09رقمي 
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  إلثث  أي مثثدي تعتقثثد أن نظثثام الحثثوافز النقثثدي الثثلي سثثوه يح ثثل عميثثو األفثثراد سثثوه يشثثجعيم   
 عم  تسجيل المعرفة والخ رة الت  يمتمكونيا ف  مستودعات المعرفة اإللكترونية؟ 

 

 مطمقا أوافثثثثق جدا          أوافثثثثثق          محثثثثثايد       الأوافثثثثثق         ال أوافثثثق
  )     (              )    (         )    (          )    (            )     ( 

 الحالة الثانية
لةةة  ياافةةةم  ةةةدد آتةةةر مةةةت ر  ةةة ا فر ةةةم إدار  الملرفةةة   اةةةي  ةةةدد مةةةت اإلجةةةرااا  السةةة ب    ااقترحةةةاا 

 إجرااا   ديا   هي اآلتي 
ل إدار  ممةت تتةاافر لةدي   ت ةرا  املة رف متميةز     رار  تيا ت فر م  مل مت ا فراد الت راا في    -

اتتحدد م     مل هذا ال ر م في اتجتم ع بمار  دار   رس ا      دف استتالص مل رف   ات ةرات   
 امة ق   مد  رهميت   لا ر   اجدا  تسجيا   في مستاد    الملرف  اذل  ق ل ال دا في تسجيا  .

س س ا داا الجم  ي تمرف   ر   ليل فر م في  ل إدار  اتازع احتس ي م  ف   ة د   جديد   اي ر  -
ب لتس ا   يت رفراد فر م اللمل. اتتحد ق مت    ة ا  اي    اق م  الملرف  التةي قة    ةل فر ةم  تسةجيا   

% مةةت 9% ابحةةد ردةةي 09اتتز ة ة  فةي مسةةتاد    الملرفة . اتتحةةدد الم  فة   الجم   ة  بحةةد رقمةي 
 د   ال  ر   لي ف  رفراد ال ر م.  إجم لي الحاافز الة 

  إلثث  أي مثثدي تعتقثثد أن نظثثام الحثثوافز النقثثدي الجمثثاع  الثثلي سثثوه يح ثثل عميثثو األفثثراد سثثوه
 يشجعيم عم  تسجيل المعرفة الت  يمتمكونيا ف  مستودعات المعرفة اإللكترونية؟ 

 

 الأوافثثثثثق         ال أوافثثثق مطمقاأوافثثثثق جدا          أوافثثثثثق          محثثثثثايد       
  )     (              )    (         )    (          )    (            )     ( 

 الحالة الثالثة
ات م  دد مت ر   ا فر م إدار  الملرف  في ال ر    اي رت اإلدارا  التي  لمل      ةدد   يةر مةت 

ت ةرا  املة رف  ما ة  فر ةد   اتااجة  م ة يل غيةر ه  ا ة  تحتة ز إلةي ا فراد الت راا ممةت تتةاافر لةدي   
حاةةةال غيةةةر ةمط ةةة   اتتطاةةةي التطةةةا ر االتحسةةةيت المسةةةتمر اا تيةةة ر رف ةةة ر جديةةةد  مثةةةل  إدارا  البحةةةاث 

 االتطا ر االتمم   اهةدس  اإلةت ز ارق ب  الجاد  االم  ة  تتبر اإلجرااا  الت ل   
االت ةةرا   ةةت طر ةةم اتتمةة ل المب  ةةر  ةةيت ا فةةراد تةةالل المح دثةة   تةةت   ما ةة  الم ةة ر   ب لملرفةة    -

 االة      اليام   غير الرسم  .

يت  تةظ   الميتمرا  ااتجتم     الدار   اارش اللمل االدارا  التدر   ة  ل  ة ر  ا فةراد ذا  الت ةر    -
تةي تةااج    بمةار  رحسةت ب لملرف  التي تتلاةم بةأداا م ة    ما ة  ب    ة  رف ةل  امل لجة  الم ة يل ال

 ارسرع  اا تي ر رف  ر جديد  تس  د  اي تطا ر اللمل اتحسية .
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 تتحال ال ر   تدر ج   إلي إةج ز الم    في هذ  اإلدارا   ت طر م فر  امجما    اللمل.  -

تتحال ال ر   إلي ةظ   ت ي   ا داا ااحتس ي الم  ف    اي رس س ا داا الجم  ي  حيةث يةت  ت ية     -
   ف  رفراد مجما   اللمل التي  لمل    .ل فرد ااحتس ي م  ف ت   ة ا  اي مستا  رداا  

ا تب ر تل ات رفراد مجما   اللمل  ام  ر ت   ب لملرفة  اتب دل ة   يةة    امسة  دت   لبل ة   الةبلض   -
 في حل الم  يل التي تااج    رحد ربل د ا داا المطااي مة   تح     .

د   جديد  تمرف   ر   ليل مجما    مل اتازع ب لتسة ا   ةيت رفرادهة   ةة ا  اةي احتس ي م  ف   ة   -
% ابحةد ردةةةي 09مةد  تلة اة   امسةة  دت   لبل ة   الةةبلض. اتتحةدد الم  فة   الجم   ةة  بحةد رقمةةي 

 % مت إجم لي الحاافز الة د   ال  ر   لي ف  رفراد فر م اللمل.  9

 دي الثثلي سثثوه يح ثثل عميثثو األفثثراد سثثوه يشثثجعيم إلثث  أي مثثدي تعتقثثد أن نظثثام الحثثوافز النقثث   
 عم  التعاون والمشاركة بالمعرفة الت  يمتمكونيا مع زمنايم؟ 

 

 أوافثثثثق جدا          أوافثثثثثق          محثثثثثايد       الأوافثثثثثق         ال أوافثثثق مطمقا   
     )     (              )    (         )    (          )    (            )     ( 

 الحالة الرابعة
اتتاةم  ةدد آتةر مةت ر  ة ا فر ةم إدار  الملرفة   اةي اإلجةرااا  الت مة  ب لح لة  الث لثة   ااقترحةةاا 

 إجرااا  رتر  رراا رة   ريثر فل ل   هي اتتي 
لةة س هةةة   داع تسةةتتدا  ةظةة   الحةةاافز الة ةةد   اةةي رسةة س ا داا الجمةة  ي لمةةلاب  تط   ةة   ارةةة    -

   ي ا تب ر تل ات ال رد مر زمالئ   اا تراي  في  ما   الم  ر   ب لملرف  مل    امس  دت   في حل 
ا ر اللمةل فةي الم  يل التي تااج    بمة  لد ة  مةت ت ةر   ما ة   اا تية ر رف ة ر جديةد  تسة  د  اةي تطة

 إدارت  اتحسية  رحد ربل د ا داا المطااي مة  تح     . 

ا ت  إ  ف  هذا البلد إلي استم ر  ت ي   ا داا الت م  ب  فراد في اإلدارا  الس ب    ااحتس ي م  ف     -
ا ة د   جديد  ت ة ف إلةي إجمة لي الحةاافز الة د ة  ال ة ر   ليةل فةرد  اتيةات متويةر  بحسةي ت ية   ا دا

%   حد رقمي مةت مجمةاع الحةاافز الة د ة  التةي  حمةل  اي ة   احةد 09اف   ل ذا البلد ات در  ةسب  
 %.9ردةي 

   إل  أي مدي تعتقد أن نظام الحوافز النقدي اللي سوه يح ل عميو األفثراد سثوه يشثجعيم عمث
 التعاون والتفاعل والمشاركة بالمعرفة الت  يمتمكونيا مع زمنايم؟ 

 

 أوافثثثثق جدا          أوافثثثثثق          محثثثثثايد       الأوافثثثثثق         ال أوافثثثق مطمقا  
  )     (              )    (         )    (          )    (            )     ( 
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