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 اىزحفٞض اىذاخيٜ ٗأصشح ػيٚ اىغي٘ك اىفشدٛ ىَشبسمخ اىَؼشفخ

 "دساعخ ٍٞذاّٞخ "

 ػجذاىْبطش ػجذاىشحَِ ّبطش ع٘داُ

 

 

 اىَيخض:

٘ذفذ اٌذساعخ اٌٝ ِؼشفخ أصش اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ ػٍٝ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ ِٓ 

ٔظش أػنبء ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ فٟ صالس عبِؼبد ١ّٕ٠خ ؽى١ِٛخ، ٚرُ اعزخذَ ٚعٙخ 

( 749لبئّخ االعزمقبء وؤداح سئ١غ١خ ٌغّغ اٌج١بٔبد، ٚثٍغ ؽغُ ِغزّغ اٌذساعخ )

( ِفشدح، ٚرُ اعزخذاَ ثشٔبِظ اٌزؾ١ًٍ 394ِفشدح، ف١ّب ثٍغذ ػ١ٕخ اٌذساعخ )

اٌفشٚك ، ٚرٛفٍذ  (إلدخبي ِٚؼبٌغخ اٌج١بٔبد، ٚاخزجبسSPSSاالؽقبئٟ )

اٌذساعخ اٌٝ ٚعٛد رؤص١ش ِؼٕٛٞ ٌٍزؾف١ض اٌذاخٍٟ ػٍٝ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ، ٚأٚفذ 

اٌذساعخ ثنشٚسح رط٠ٛش ث١ئبد اٌؼًّ ٌزىْٛ أوضش ا٘زّبِبً ثبٌغبٔت اإلٔغبٟٔ ٕٚ٘ب 

٠ظٙش دٚس اٌزفبػً االعزّبػٟ ثبػزجبسٖ اٌٛع١ٍخ اٌّّٙخ ٌزؼض٠ض اٌؼاللبد اٌؾخق١خ 

 ّبػٟ داخً اٌغبِؼبد.ٚرمذ٠ُ اٌذػُ االعز
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Abstract: 

The study aimed at finding out the effect of internal 

motivation on the participation of knowledge from the point 

of view of the members of the administrative board in three 

Yemeni government universities. The researcher used the 

analytical descriptive method. The survey list was used as a 

main tool for data collection. The study population reached 

(937) (273). The statistical analysis program (SPSS) was used 

for the introduction and processing of data, and the hypothesis 

test. The study concluded that there is a significant effect of 

internal stimulation on the sharing of knowledge. The study 

recommended developing the work environments to be more 

concerned with the human aspect. Mai as important means to 

enhance personal relationships and social support within the 

universities. 
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 اىَقذٍخ:

٠ُظٙش رزجغ اٌذساعبد اٌزطج١م١خ فٟ ِغبي اٌغٍٛن اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌزؾف١ض 

اٌذاخٍٟ أ١ّ٘خ اٌذٚافغ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌفشدٞ ٌٍزؼبًِ ِغ ِؾىٍخ اخزضاْ اٌّؼشفخ، 

ؽ١ش ثشصد اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ وؤؽذ اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ فٟ ع١بق اٌغٍٛن اٌزطٛػٟ 

اٌزٛعٗ اإل٠غبثٟ، ٌّٚب وبٔذ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ عٍٛوبً رطٛػ١بً فبْ ٚاالعزّبػٟ رٞ 

اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ سثّب رىْٛ ػبِالً أعبع١بً ٌزفغ١ش ػ١ٍّخ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ ثبإلمبفخ 

اٌٝ أْ أؽذ أُ٘ هشق اٌزؾغ١غ ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ ٠ىّٓ فٟ رؼض٠ض دٚافغ األفشاد 

 ٔؾٛ ٘زٖ اٌّؾبسوخ.

 

 اٗالً: اىذساعبد اىغبثقخ:

(Teigland & Wasko 2009) اعخدس -1
(i) ٚاٌٝ اٌزؾمك ِٓ ٕذفذ إى :

دٚس اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ فٟ ٔمً اٌّؼشفخ، ٚاٌزؼشف ػٍٝ هج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ 

( 1767ِقبدس اٌّؼشفخ ٚاألداء اٌفشدٞ، رُ رٕف١ز اٌذساعخ ػٍٝ ػ١ٕخ رجٍغ )

ِفشدح ِٛصػخ ػٍٝ ػذد ِٓ اٌؾشوبد اٌّزؼذدح اٌغٕغ١بد اٌزٟ رؼًّ فٟ 

ػٓ دٚس عٛ٘شٞ  اٌىؾف ر٘طيذ اىذساعخ إىٚاٌّغبالد االعزؾبس٠خ. 

ٌٍذٚافغ اٌزار١خ فٟ )ػ١ٍّخ ٔمً اٌّؼشفخ، ٚاألداء اٌفؼبي(، وّب أوذد اٌذساعخ 

ػٍٝ أْ  ٔمً اٌّؼشفخ ٠ؼزّذ ػٍٝ خقبئـ لٕبح اإلسعبي ِٓ ؽ١ش )اٌغؼخ، 

ٚعشػخ األداء(، ٠ٚؼزّذ أ٠نبً ػٍٝ ٔٛع اٌّؼشفخ اٌزٟ ٠زُ ٔمٍٙب ِٓ ؽ١ش 

 سح االعز١ؼبث١خ ٌٍّزٍمٟ.وٛٔٙب )م١ّٕخ أٚ فش٠ؾخ(، ٚأ٠نبً ػٍٝ اٌمذ

,et al, 2012)  (Welschen دساعخ -3
(ii )

٘ذفذ اٌذساعخ اٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ  

اٌؼاللخ اٌّجبؽشح ث١ٓ اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ ِٚؾبسوخ اٌّؼشفخ اٌزٕظ١ّ١خ ِٓ خالي 

اٌزٛف١ك ث١ٓ اٌشإٜ اٌّغزّذح ِٓ اٌجؾٛس اٌزؾف١ض٠خ، ٚلذ رُ عّغ اٌج١بٔبد ِٓ 

شفخ ٠ؼٍّْٛ فٟ عجغ ِٕظّبد ث١ٕٛص٠ٍٕذا، ثٍغ ِٛظف١ٓ ٌُٙ اسرجبه لٛٞ ثبٌّؼ

أْ ارغبٖ اٌّٛظف١ٓ ٔؾٛ  ر٘طيذ اىذساعخ إىٚ( ِٛظفبً. 111ػذدُ٘ )

ِؾبسوخ اٌّؼشفخ لذ رؤصش ثبٌىفبءح اٌزار١خ، ٚاٌّغضٜ ٚاٌزؤص١ش، ٚأْ االعزمال١ٌخ 

الرؼذ دافؼبً ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ فٟ ع١بق ٘زٖ اٌذساعخ، ٚخٍقذ اٌذساعخ أ٠نب 

اٌٝ مشٚسح اِزالن إٌّظّبد العزشار١غ١بد داػّخ ٌالرغبٖ اإل٠غبثٟ ٔؾٛ 
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إٌّظّبد ٠ّٚىٓ  رؾغ١غ ٘زا اٌغٍٛن داخً ِؾبسوخ اٌّؼشفخ ؽزٟ ٠ّىٓ

رؾم١مٗ ِٓ خالي اٌزشو١ض ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌّؾبس ا١ٌٙب فٟ ٘زٖ اٌذساعخ اٌزٟ 

 رئصش فٟ االرغبٖ ٔؾٛ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ.

(Akhavan, et al, 2013) دساعخ -4
 (iii)

اإلعبثخ ػٓ  ٕذفذ اىذساعخ إىٚ 

١ٍٓ ٌغؼً ِؾبسوخ عئاي ثؾضٟ ِئداٖ "ِب اٌزٞ ٠غت اٌم١بَ ثٗ ٌغٍٛو١بد اٌؼبِ

اٌّؼشفخ ؽم١م١خ"؟ أؽبسد اٌذساعخ اٌٝ اِىب١ٔخ اإلعبثخ ػٓ ٘زا اٌغئاي ٌٚٛ 

ثقٛسح عضئ١خ ِٓ خالي اٌجؾش ػٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رغًٙ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ، 

ثؾ١ش رىْٛ رٍه اٌؼٛاًِ ِٕخفنخ اٌزىٍفخ ٠ّٚىٓ رغخ١ش٘ب ثغٌٙٛخ، 

مذ اٌذساعخ فٟ ٚرغزخذَ فٟ اٌٛلذ إٌّبعت ٌزؾغ١ٓ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ هج

ػذد ِٓ اٌّشاوض اٌجؾض١خ اإل٠شا١ٔخ رؼًّ فٟ ِغبالد اٌجؾٛس إٌٙذع١خ 

ٚاالٌىزش١ٔٚبد، ٚاإلداسح، ٚاالرقبالد، ٚاٌى١ّ١بء، ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾ٠ٛ١خ، 

ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚإٌٙذعخ اٌقٕبػ١خ، ٚأِٓ ؽجىبد اٌىّج١ٛرش، ٚػٍٝ 

د١ًٌ ػٍّٟ ُِٙ ِفبدٖ أْ  ر٘طيذ اىذساعخ إىٚ( ِفشدح. 494ػ١ٕخ رجٍغ )

اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ رٍؼت دٚس ُِٙ ِٚز١ّض ٚرذػُ عٍٛو١بد ِؾبسوخ اٌّؼشفخ 

 ثؾىً أفنً ِٓ اٌؾٛافض اٌخبسع١خ.

(3116)ػجذاٌغزبس،  دساعخ -5
 (iv)

رجٕٟ فىشح اٌشثو ث١ٓ  ٕذفذ اىذساعخ إىٚ

اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ، ٚاٌزؾف١ض اٌخبسعٟ ٚرؤص١شّ٘ب ػٍٝ اٌغٍٛن اٌفشدٞ 

ؼشفخ، ٚرٌه ثبٌزطج١ك ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌّؾبسوخ اٌّ

ر٘طيذ اىذساعخ ( ِفشدح. 465ِٚؼب١ُٔٚٙ فٟ و١ٍبد عبِؼخ اٌمب٘شح لٛاِٙب )

أْ اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ ٚاٌزؾف١ض اٌخبسعٟ ٠ئصشاْ ا٠غبث١بً ِٚؼ٠ٕٛبً ػٍٝ  إىٚ

 اٌغٍٛن اٌفشدٞ ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ.

Rahman, et al 2017)، )دساعخ -6
 (v )

اٌزؼشف ػٍٝ  ٕذفذ اىذساعخ إىٚ:  

اٌؼاللخ ث١ٓ دٚافغ األفشاد ٔؾٛ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ ٚاعزؼذادُ٘ ٌّؾبسوخ 

اٌّؼشفخ ِٓ عبٔت ٚعٍٛن األفشاد ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ ِٓ عبٔت آخش، ًٚ٘ 

االخزالفبد ث١ٓ ع١ٍ١ٓ ِٓ األفشاد رزٛعو اٌؼاللخ ث١ٓ االعزؼذاد ٌّؾبسوخ 

د اٌذساعخ اٌٝ اخز١بس أفشاد ٌٚذٚا اٌّؼشفخ ٚعٍٛن ِؾبسوخ اٌّؼشفخ، ػّذ

( ُٚ٘ ِٛا١ٌذ ث١ٓ Xث١ٓ ربس٠خ١ٓ ِؾذد٠ٓ، سِضد ٌُٙ اٌذساعخ ثبٌغ١ً )

-1796( ُٚ٘ ِٛا١ٌذ ث١ٓ ػبِٟ )Y(، ٚاٌغ١ً )1796-1776ػبِٟ )

( ٚاٌّؼشٚف ػُٕٙ ثغ١ً االٔزشٔذ، ٚرٌه ػٍٝ ػذد ِٓ اإلداس١٠ٓ 1775
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( اعزّبسح، ٚوبْ 361) ( ِفشدح ثٍغ  اٌّغزشد 411ُِٕٙاٌؼب١ٍِٓ ػذدُ٘ )

ِغبي رطج١ك اٌذساعخ ػذد ِٓ ِؼب٘ذ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌخبفخ ٚاٌؼبِخ ثّب١ٌض٠ب. 

ٚعٛد ػاللخ ا٠غبث١خ ث١ٓ دٚافغ األفشاد ٔؾٛ ِؾبسوخ  ر٘طيذ اىذساعخ إىٚ

اٌّؼشفخ ٚاعزؼذادُ٘ ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ ٚوزٌه ٚعٛد ػاللخ ا٠غبث١خ ث١ٓ 

ِؾبسوخ األفشاد ٌٍّؼشفخ ِٓ عبٔت اٌذٚافغ ٚاالعزؼذاد ِٓ عبٔت ٚعٍٛن 

آخش، وّب وؾفذ ٔزبئظ اٌذساعخ ػٓ ٚعٛد أصش لٛٞ ِٛعت ٚداي اؽقبئ١ب 

ٌذٚافغ األفشاد ٔؾٛ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ ػٍٝ عٍٛن األفشاد ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ، 

وّب رٛفٍذ اٌذساعخ اٌٝ أْ االخزالفبد ث١ٓ االع١بي رزٛعو اٌؼاللخ ث١ٓ 

عبٔت ٚعٍٛن ِؾبسوخ اٌّؼشفخ ِٓ عبٔت االعزؼذاد ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ ِٓ 

 آخش .

 

 صبًّٞب ٍشنيخ اىذساعخ:

٠غزٕذ اٌجبؽش فٟ رؾذ٠ذ اٌّؾىٍخ ِٓ ِٕطٍك أْ  ِؾبسوخ اٌّؼشفخ رؼذ 

ثؾىً لغشٞ ػ١ٍّخ ػٍٝ دسعخ وج١شح ِٓ اٌقؼٛثخ ٌزٌه ٚعذد إٌّظّبد ٔفغٙب 

أِبَ رؾٍذ وج١ش إل٠غبد عج١ً ٌزؾغ١غ اٌّٛظف١ٓ ػٍٝ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ ِغ ا٢خش٠ٓ 

٠ض دٚافغ األفشاد ٌزا فبْ أؽذ هشق اٌزؾغ١غ ػٍٝ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ رىّٓ فٟ رؼض

 ٌزجبدي ِؼبسفُٙ. 

ىزىل رنَِ ٍشنيخ اىذساعخ فٜ اىزؼشف ػيٚ دٗس اىزحفٞض اىذاخيٜ 

ألػضبء اىٖٞئخ اإلداسٝخ رجبٓ اىغي٘مٞبد اىفشدٝخ ىَشبسمخ اىَؼشفخ، ٗاىزؼشف 

ػيٚ ٍب ٝحفضٌٕ ػيٚ ٍشبسمخ ٍؼبسفٌٖ صٌ ٗضغ االعزشارٞجٞبد اىزٜ رشجؼٌٖ 

 ػيٚ ريل اىَشبسمخ.   

 ٌٟ فبٔٗ ٠ّىٓ ف١بغخ ِؾىٍخ اٌذساعخ ثبٌزغبإالد اٌزب١ٌخ:ٚثبٌزب

ِب ٚالغ اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ ٚعٍٛو١بد ِؾبسوخ اٌّؼشفخ ٌذٜ أػنبء ا١ٌٙئخ  -1

 اإلداس٠خ فٟ اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ ِؾً اٌذساعخ؟

 اٌٝ أٞ ِذٜ ٠ئصش اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ ػٍٝ اٌغٍٛن اٌفشد ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ؟ -3
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 صبىضًب: فشع اىذساعخ:

رأصٞش ٍؼْ٘ٛ ىيزحفٞض اىذاخيٜ ػيٚ اىغي٘ك اىفشدٛ ىَشبسمخ ٝ٘جذ 

 اىَؼشفخ )اىضَْٞخ ٗاىظشٝحخ(.

 

 ساثًؼب :إٔذاف اىذساعخ:

اٌزؼشف ػٍٝ ٚالغ اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ ألػنبء ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ فٟ اٌغبِؼبد  .1

 ا١ّ١ٌٕخ.

اٌزؼشف ػٍٝ ٚالغ اٌغٍٛن اٌفشدٞ ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ ألػنبء ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ  .2

 فٟ اٌغبِؼبد ا١ّ١ٌٕخ 

اٌزؼشف ػٍٝ أصش اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ ػٍٝ اٌغٍٛن اٌفشدٞ  ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ  .3

 )اٌن١ّٕخ، ٚاٌقش٠ؾخ(.

 

 خبًٍغب: إَٔٞخ اىذساعخ:

اٌّبي  ؽظٟ ِٛمٛع ِؾبسوخ اٌّؼشفخ ٚػاللزٙب ثشأطاألَٕٞخ اىؼيَٞخ:  -1

االعزّبػٟ ِٓ عبٔت ٚاٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ ِٓ عبٔت آخش ثبال٘زّبَ اٌجؾضٟ فٟ 

اٌّغزّؼبد اٌغشث١خ، ِٚغ رٌه الصاٌذ اٌذساعبد األعٕج١خ اٌؾذ٠ضخ رشٜ أْ 

٘زا اٌّٛمٛع الصاي فٟ هٛس إٌؼء ٚرئوذ ػٍٝ مشٚسح ثؾش اٌزؤص١شاد 

فٙزا اٌّٛمٛع ث١ٓ ٘زٖ اٌّزغ١شاد فٟ ث١ئبد ِخزٍفخ، ٚػٍٝ ؽذ ػٍُ اٌجبؽش 

ٌُ ٠ٍك اال٘زّبَ اٌىبفٟ فٟ اٌج١ئخ اٌؼشث١خ ؽ١ش رىبد اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ 

 ٘زا اٌّٛمٛع ٔبدسح ارا ِب لٛسٔذ ثؤ١ّ٘زٗ.

رغزّذ ٘زٖ اٌذساعخ أ١ّ٘زٙب اٌزطج١م١خ ِٓ ادسان اٌجبؽش األَٕٞخ اىزطجٞقٞخ:  -3

اٌّغزّؼٟ، ٌطج١ؼخ اٌذٚس اٌزٞ رمَٛ ثٗ اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ فٟ اػبدح اٌجٕبء 

ٚ٘زٖ اٌذساعخ رؾبٚي ٌفذ أٔظبس اٌم١بداد اإلداس٠خ ِؾً اٌذساعخ اٌٝ اٌزؾف١ض 

اٌذاخٍٟ ٚرؤص١شٖ ػٍٝ اٌغٍٛن اٌفشدٞ ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ، ٚفٟ ٘زا اٌؾؤْ 

٠زٛلغ اٌجبؽش أْ رىْٛ إٌزبئظ اٌزٟ ٠زُ اٌزٛفً ا١ٌٙب ِئؽشاً ٌزمش٠ش ِذٜ ِب 

 ٟ رٍه اٌغبِؼبد.٠زطٍجٗ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ ف

  



              

557 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 رابعالعدد الملحق                            المجلد الثامن                                     

2017 

 "دراسة ميدانية " التحفيز الداخلي وأثرة على السلوك الفردي لمشاركة المعرفة
 عبدالناصر عبدالرحمن ناصر سودان

 
 اىجضء اىضبّٜ : اإلطبساىْظشٛ ىيذساعخ

 أٗالً: اىزحفٞض اىذاخيٜ:

(77: ٠3114شٜ )اٌؾذاد، 
 (vi)

أْ اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ ٠ؼٕٟ "ِغّٛػخ اٌمٜٛ  

اٌذافؼخ داخً اإلٔغبْ اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ اعزّشاس ٔؾبهٗ وبٔغبْ ثؾشٞ ٚرذفؼٗ اٌٝ 

رؾم١ك ِغّٛػخ ِٓ األ٘ذاف اٌّؾذدح ِٓ خالي ِّبسعخ أّٔبه ِخزٍفخ ِٚزٕٛػخ 

 ِٓ اٌغٍٛن".  

ِٚٓ ث١ٓ اٌزؼش٠فبد ٚاٌزؾ١ٍالد األوضش ٚمٛؽب ِب الزشؽٗ )اٌىزجٟ، 

3116 :9)
 (vii)

ؽ١ش ػشف اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ ػٍٝ أٔٗ "رٌه اٌؼٕقش اٌزٞ ٠ف١ذ فٟ  

فُٙ اٌؼٕبفش اٌزٟ رئصش فٟ سفغ ؽّبط ٚدافؼ١خ األفشاد ٌٍؼًّ فٟ اوزغبة ثؼل 

 اٌّٙبساد اٌزٟ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب سفغ اٌشٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ".

(46: 3116وّب رؾ١ش وزبثبد )عبد اٌشة، 
 (viii)

اٌٝ أْ اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ  

 "ا٠غبد ٚرٛع١ٗ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌغٍٛن". ٠ؼٕٟ

 (Deci & Ryan, 2008: 158) وّب ػشف وً ِٓ 
(ix)

اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ 

ػٍٝ أٔٗ "فؼً اٌؾٟء أٚ االٔخشاه فٟ االٔؾطخ ال ٌؾٟء عٜٛ ٌٍشغجخ فٟ رٌه". 

٠زنؼ ِٓ ٘زا اٌزؼش٠ف أْ اٌذٚافغ رغبػذ ػٍٝ اػطبء رفغ١ش ألعجبة ٚأ٘ذاف ل١بَ 

 ٚ٘زا ٠غبػذ ػٍٝ اٌزٕجئ ثغٍٛن ِّبصً فٟ اٌّغزمجً.  اٌفشد ثزقشف ِؼ١ٓ،

(George & Jones, 2012: 157)ٚٚفمبً ٌزؼش٠ف 
 (x)

فبٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ  

٠ؼٕٟ "اٌمٜٛ إٌفغ١خ داخً اٌفشد اٌزٟ رؾذد ارغبٖ عٍٛوٗ فٟ إٌّظّخ، ِٚغزٜٛ 

ِضبثشرٗ ٚافشاسٖ فٟ ِٛاعٙخ اٌزؾذ٠بد، ٚثزٌه فبْ اٌؼٕبفش اٌشئ١غخ فٟ دافؼ١خ 

 اٌفشد ٟ٘ رٛع١ٗ اٌغٍٛن، ِغزٜٛ اٌغٙذ اٌّجزٚي، ِٚغزٜٛ ِضبثشح اٌفشد". 

(115: ٠ٚ3114زوش )ؽش٠ُ، 
 (xi)

( أسعؼب Luthans( ٚ )Gibsonأْ ) 

ٟٚ٘  Moveٚاٌزٟ رؼٕٟ ٠ؾشن  Movereوٍّخ اٌذافؼ١خ اٌٝ اٌىٍّخ اٌالر١ٕ١خ 

أٚ ؽبعخ فغ١ٌٛٛع١خ اٚ ٔفغ١خ رٕؾو ٚرغزؾش ٚرؼذ  Needػ١ٍّخ رجذأ ثٛعٛد ٔمـ 

Activates:ًٚثبٌزبٌٟ فبْ فُٙ ِفزبػ ػ١ٍّخ اٌذٚافغ ٠ىّٓ فٟ فُٙ ِقٍؾبد ِض ، 
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  اٌؾبعبدNeed ْػجبسح ػٓ ٔمـ، ؽ١ش رٕؾؤ اٌؾبعخ ثغجت ػذَ اٌزٛاص :

 فغ١ٌٛٛعٟ أٚ ٔفغٟ.

  اٌذٚافغMotives  ٚاٌمٜٛ/ اٌجٛاػشDrives زٕؾو فزغزخذِبْ ثبٌزجبدي، ف

اٌذٚافغ ٚرؼذ ٌزخف١ف اٌؾبعخ، ارْ فبٌذٚافغ ٔمـ رٚ أرغبٖ، ٚاٌذٚافغ 

ِٛعٙخ ٌؼًّ أٚ عٍٛن ِؼ١ٓ ٚرٛفش لٛح ِؾشوخ ٔؾٛ رؾم١ك اٌٙذف، ػٍٝ 

عج١ً اٌّضبي اٌؾبعخ اٌٝ اٌطؼبَ ٚاٌؾشاة رزشعُ اٌٝ دٚافغ / ثٛاػش اٌغٛع 

 ٚاٌؼطؼ

 جبحش ٍب ٝيٜ:ٝغزْزج اى ٗٗفقبً ىَب عجق ٍِ رؼشٝفبد ىيزحفٞض اىذاخيٜ

  ٖاٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ لٛح داخ١ٍخ رغزض١ش ؽّبط اٌفشد ٚرؾىً ٚرؾشن عٍٛوٗ رغب

 رؾم١ك ٘ذف ِؼ١ٓ أٚ اؽجبع ؽبعخ ِؼ١ٕخ.

  وٍّب صادد لٛح اٌزؾف١ض صادد اٌطبلخ اٌّجزٌٚخ أٚ إٌؾبه اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ اٌفشد

 إلؽجبع ؽبعبرٗ أٚ رؾم١ك أ٘ذافٗ.

 بٌزبٌٟ ال ٠ّىٓ ِالؽظزٙب أٚ ِؾب٘ذرٙب ثّب أْ اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ لٜٛ داخ١ٍخ فج

 ٚأّب ٠ّىٓ اعزٕزبعٙب أٚ االعزذالي ػ١ٍٙب ِٓ خالي اٌغٍٛن اٌظب٘شٞ ٌٍفشد.

 

اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ ػٍٝ أٔٙب  ٚرؤع١غبً ػٍٝ ِب عجك ٠ّىٓ ٌٍجبؽش أْ ٠ؼشف

حبىخ داخيٞخ رؤصش ػيٚ إدساك ٗرفنٞش اىفشد، ٗرحشك ٗرْشظ ٗر٘جٔ اىغي٘ك فٜ "

ىيقٞبً ثؼَو ٝؤدٛ فٜ اىْٖبٝخ إىٚ رحقٞق إٔذاف اىفشد أٗ إشجبع ارجبٓ ٍؼِٞ 

   حبجبرٔ اىَبدٝخ ٗط٘ال إىٚ اىشضب".

 صبًّٞب: اىغي٘ك اىفشدٛ ىَشبسمخ اىَؼشفخ:

 ٍفًٖ٘ اىغي٘ك اىفشدٛ ىَشبسمخ اىَؼشفخ: -1

 (Wah et al, 2007: 29)أؽبس 
(xii)

اٌٝ أْ اٌغٍٛن اٌفشدٞ ٌّؾبسوخ 

اٌّؼشفخ وّفَٙٛ ٠ؼٕٟ "اٌزفبػالد اٌطٛػ١خ ث١ٓ اٌغٙبد اٌفبػٍخ اٌجؾش٠خ )ِٓ 

خالي( اهبس ػًّ ِؾزشن ٌٍّٕظّبد ٠زنّٓ اٌمٛا١ٔٓ، ٚاٌّؼب١٠ش األخالل١خ، 

ٚاألعظ اٌغٍٛو١خ، ٚاٌؼبداد، ٚعٛ٘ش ٘زٖ اٌزفبػالد ث١ٓ األهشاف اٌّؾبسوخ ٟ٘ 
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٘زا اٌزؼش٠ف ٠ذػُ ػاللخ سأط اٌّبي االعزّبػٟ ثّؾبسوخ اٌّؼشفخ". ٠الؽع أْ 

اٌّؼشفخ ِٓ ؽ١ش رشو١ضٖ ػٍٝ دٚس اٌزفبػالد االعزّبػ١خ وؾشه ِغجك فٟ ٘زٖ 

 اٌؼ١ٍّخ.

(Akhavan et al, 2013: 359)٠ٚشٜ 
 

أْ اٌغٍٛن اٌفشدٞ ٌّؾبسوخ 

َ اٌّؼشفخ ٠ؼٕٟ "اٌؼ١ٍّخ اٌطٛػ١خ االعزّبػ١خ ٌٕمً ٚاٌؾقٛي ػٍٝ ٚاػبدح اعزخذا

 اٌّؼبسف اٌّزبؽخ ِٓ أعً خذِخ األ٘ذاف اٌزٕظ١ّ١خ".

( (٠ٚŠajeva, 2014: 130زوش وً ِٓ 
(xiii )

أْ اٌغٍٛن اٌفشدٞ ٌّؾبسوخ 

اٌّؼشفخ  رؼٕٟ  "ٔمً ٚٔؾش ٚرجبدي اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد ٚاٌخجشاد ٚاٌّؼٍِٛبد 

اٌم١ّخ ِٓ فشد اٌٝ األػنبء ا٢خش٠ٓ داخً إٌّظّخ، ٚلذ رىْٛ ٘زٖ اٌّؾبسوخ 

أٚ غ١ش سع١ّخ، ٚرؾذس ِٓ خالي اٌّشاعالد اٌىزبث١خ، أٚ ٚعٙب ٌٛعٗ، أٚ  سع١ّخ

 ِٓ خالي االرقبالد ٚثبعزخذاَ ٔظُ اٌّؼشفخ اإلٌىزش١ٔٚخ". 

( 469: ٠ٚ3116شٜ )اٌّؾب١ِذ، 
(xiv )

أْ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ رؾ١ش اٌٝ 

د "ػ١ٍّبد إٌّظّخ اٌٙبدفخ اٌٝ رذاٚي اٌّؼشفخ ٚرجبدٌٙب ٚرمبعّٙب ٚٔمٍٙب ث١ٓ األفشا

 داخً إٌّظّخ ٚث١ٓ إٌّظّخ ٚاألٚعبه اٌخبسع١خ. 

 ٚٚفمبً ٌّب عجك ِٓ رؼش٠فبد ٠غزٕزظ اٌجبؽش ِب ٠ٍٟ:

  ٓاٌغٍٛن اٌفشدٞ ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ رزنّٓ اٌجؾش ػٓ اٌّؼشفخ فٟ أِبو

رٛاعذ٘ب فٟ أٔؾبء إٌّظّخ، ٚرزنّٓ أ٠نب ِؾبسوخ األفشاد ٌٍّؼشفخ ١ٌٚظ 

٠زُ اوزغبة اٌّؼشفخ ِٓ لجً اٌّزٍم١ٓ ٌٙب اٌزٛف١بد ثٕبًء ػٍٝ اٌّؼشفخ، ٚأْ 

 العزخذاِٙب ٌّقٍؾخ إٌّظّخ ٔفغٙب.

  ْاٌغٍٛن اٌفشدٞ ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ رؼٕٟ اٌزؾ٠ًٛ اٌفؼبي ٌٍّؼشفخ، ثّؼٕٝ أ

ِٓ ٠ٍّه اٌّؼشفخ ٠ىْٛ لبدساً ٚساغجبً فٟ ِؾبسوزٙب ِغ ا٢خش٠ٓ، فمذ رىْٛ 

غبَ أٚ إٌّظّبد اال أْ اٌّؼشفخ ِٛعٛدح  ػٕذ األفشاد أٚ اٌغّبػبد أٚ األل

 ٚعٛد اٌّؼشفخ فٟ ِىبْ ِب ال ٠ؼٕٟ رٌه أْ ٕ٘بن ِؾبسوخ ٌٍّؼشفخ.

  ٚرؤع١غبً ػٍٝ ِب عجك ٠ّىٓ ٌٍجبؽش أْ ٠ؼشف اٌغٍٛن اٌفشدٞ ٌّؾبسوخ

اٌّؼشفخ ثؤٔٙب "اٌؼ١ٍّخ اٌٙبدفخ اٌٝ رٛظ١ف اٌطشق ٚاألعب١ٌت ِٓ أعً رؾف١ض 



              

563 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 رابعالعدد الملحق                            المجلد الثامن                                     

2017 

 "دراسة ميدانية " التحفيز الداخلي وأثرة على السلوك الفردي لمشاركة المعرفة
 عبدالناصر عبدالرحمن ناصر سودان

 
ي ٚٔؾش، ٚرذاٚي ِخزٍف أٔٛاع اٌزفبػً االعزّبػٟ ث١ٓ األفشاد ٌزغ١ًٙ رجبد

األفشاد ٚاٌغّبػبد داخً ٚخبسط إٌّظّخ، ٌزؤ١ِٓ ٚؽً  اٌّؼشفخ، ث١ٓ

ِؾبوً لبئّخ، ٚاٌّغبػذح فٟ رؾم١ك األ٘ذاف اٌزٕظ١ّ١خ، ٚاٌٛفٛي اٌٝ 

 ِؼبسف عذ٠ذح"

 

 صبىضًب: رحيٞو اىؼالقخ ثِٞ اىزحفٞض اىذاخيٜ ٗاىغي٘ك اىفشدٛ ىَشبسمخ اىَؼشفخ:

(et al, 2012 Welschenأٚمؼ ) 
 

أْ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ رؼذ ػ١ٍّخ 

أعبع١خ ٌنّبْ ٚعٛد ٔظُ فؼبٌخ إلداسح اٌّؼشفخ، فّٓ اٌُّٙ ٌٍّٕظّبد أْ رمف 

ػٍٝ ِب ٠ؾفض اٌّٛظف١ٓ ػٍٝ ِؾبسوخ ِؼبسفُٙ ِغ صِالئُٙ ِٚٓ صُ ٚمغ 

االعزشار١غ١بد اٌزٟ رؾغغ رٍه اٌّؾبسوخ، أِب ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌؼب١ٍِٓ ثؾغت ِب 

(Anantatmula, 2010)٠ؾ١ش 
 (xv)

فبُٔٙ ٌٓ ٠شغجٛا ثّؾبسوخ اٌّؼشفخ اٌخبفخ  

ثُٙ ثطش٠مخ أٚ ثؤخشٜ ِبٌُ ٠زُ ِىبفآرُٙ ثّب ٠زٕبعت ِغ اٌم١ّخ اٌؾم١م١خ ٌٍّؼشفخ 

 اٌزٟ ٠ّزٍىٛٔٙب.

(Hung et al, 2011)ٚفٟ ٘زا اٌّغبي ٠شٜ وً ِٓ 
 (xvi)

أْ األفشاد  

٠شْٚ أْ ِىبفآد ِؼبسفُٙ، ٚٚلزُٙ ٚهبلبرُٙ، فٟ ٔٙب٠خ األِش عٛف رزّؾٛس ؽٛي 

 (Wolfe & Loraas, 2008)اٌّىبفآد اٌخبسع١خ، ف١ّب ٠ؾ١ش 
(xvii)

اٌٝ مشٚسح  

وفب٠خ ِٕٚبعجخ اٌؾٛافض ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ ثغل إٌظش ػٓ هج١ؼخ ٘زا اٌؾبفض، 

ٚعذ اٌجبؽضبْ أْ اٌؾٛافض غ١ش اٌّب١ٌخ  ٚػّب ارا ِب وبْ ِب١ٌبً أٚ ِؼ٠ٕٛبً، ٚلذ

اٌّغزخذِخ فٟ رغشثز١ّٙب وبٔذ غ١ش وبف١خ ثٕبًء ػٍٝ سإ٠خ اٌّؾبسو١ٓ ٌطج١ؼخ 

 اٌؾبفض اٌزٞ ٠غؼٍُٙ ٠ؾؼشْٚ ثبٌشمب اٌزبَ.

ِٓ ٘زا إٌّطٍك فبْ اٌزشو١ض فٟ ثؾٛس اداسح اٌّؼشفخ أ٘زُ ثبٌؾٛافض 

ؽ١ش ارغٙذ رٍه اٌذساعبد ٔؾٛ رٕبٚي  (Wolfe & Loraas 2008)اٌخبسع١خ

اٌؼاللخ اٌّجبؽشح ث١ٓ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ ٚاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّزغ١شاد اٌزٟ ٠ّىٓ إٌظش 

ا١ٌٙب ثٛففٙب أؽذ أٔظّخ اٌؾٛافض اٌخبسع١خ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رؾمك ِؾبسوخ فؼبٌخ 
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ٌٍّؼشفخ  ؽ١ش رٛفٍذ رٍه اٌذساعبد اٌٝ أْ اٌّىبفآد اٌخبسع١خ ٚاٌّىبفآد 

 ٙب رؤص١ش ا٠غبثٟ ػٍٝ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ. اٌزٕظ١ّ١خ ٌ

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اإلعّبع اٌغبثك ؽٛي أ١ّ٘خ اٌؾٛافض اٌخبسع١خ ٌّؾبسوخ 

(Anantatmula 2010 (اٌّؼشفخ اال أْ    
 

٠شٜ أْ اٌؾبفض اٌخبسعٟ لذ ال ٠ىْٛ 

اٌخ١بس األفنً فٟ وً األٚلبد، ؽ١ش ال ٠ّىٓ رغبً٘ سإ٠خ اٌفشد فٟ رؾذ٠ذ 

اٌّؼشفخ ٚرمبعُ ِؼط١برٙب أ٠نبً، ٚثؾغت ٔزبئظ دساعخ  رٛعٙبرٗ ٔؾٛ ِؾبسوخ

((Lin, 2007
(xviii)

فبْ اٌّىبفآد اٌزٕظ١ّ١خ لذ رٛفش ؽٛافض ِئلزخ ٌّؾبسوخ  

اٌّؼشفخ، ٌٚىٕٙب ١ٌغذ اٌمٛح األعبع١خ اٌزٟ عٛف رؾىً عٍٛو١بد ِؾبسوخ اٌّؼشفخ 

ٔٙب٠خ  ٚأّب ِٛلف اٌفشد رغبٖ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ ٘ٛ اٌّؾذد األعبعٟ اٌزٞ ٠ئصش فٟ

 ,Hwang & Kim)األِش ػٍٝ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ ف١ّب أؽبسد ٔزبئظ دساعخ 

2007)
 (xix)

اٌٝ أْ اٌزضاَ اٌفشد رغبٖ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ ٠ؾذد ٔغبػ أٚ فؾً ِؾبسوخ 

 اٌّؼشفخ.

(Ryan & Deci, 2000)٠ن١ف  وً ِٓ 
 

أْ ٘بر١ٓ اٌفئز١ٓ أٞ اٌذٚافغ 

ٍٛن ِخزٍف عذاً، ٚأْ اٌذٚافغ اٌزار١خ ٚاٌؾٛافض اٌخبسع١خ ٠ّىٓ أْ رئد٠ب اٌٝ ع

اٌزار١خ ِٓ ؽؤٔٙب ا٠غبد ّٔو ِخزٍف ِٓ اٌخجشح ٚاألداء ِمبسٔخ ثبٌؾٛافض اٌخبسع١خ، 

ٌزٌه فمذ ُػ١ٕذ ػذد ِٓ اٌذساعبد اٌزطج١م١خ ثزم١١ُ ا٢صبس اٌّؾزٍّخ ٌٍذٚافغ اٌزار١خ 

 ػٍٝ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ ِمبسٔخ ثبٌؾٛافض اٌخبسع١خ.

 (Siemsen et al, 2008: 427)وزٌه أؽبسد دساعخ 
(xx )

اٌٝ ِغّٛػخ 

 ِٓ األعجبة اٌزٟ رجشس دساعخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌذٚافغ اٌزار١خ ِٚؾبسوخ اٌّؼشفخ ٟٚ٘:

  ُٙأؽبسد اٌذساعخ اٌٝ أْ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجبؽض١ٓ ٠ئوذْٚ ػٍٝ أٔٗ ِٓ اٌُّٙ ف

 ٌّبرا ال ٠ؾبسن اٌّٛظفْٛ ِؼبسفُٙ ِغ ألشأُٙ. 

 ِ خزٍفخ رُ رٛظ١فٙب فٟ ِغبي اداسح رئوذ اٌذساعخ ػٍٝ أٔٗ ٕ٘بن ِٕب٘ظ

اٌّؼشفخ، ٚأْ إٌّٙظ اٌغٍٛوٟ ٌُ ٠زُ رٛظ١فٗ فٟ ٘زا اٌّغبي ٠ّٚىٓ أْ ٠ىْٛ 

 ٌٗ ِشدٚد ا٠غبثٟ ػٍٝ اداسح ِٚؾبسوخ اٌّؼشفخ.
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  ٍٝإٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ ٠ّىٓ اػزجبس اٌٍجٕخ األٌٚٝ فٟ رؾغ١غ ٚؽش األفشاد ػ ِٓ

 غبٖ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ.ِؾبسوخ اٌّؼشفخ ٘ٛ اٌزؼشف ػٍٝ دٚس دٚافؼُٙ ر

  ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ األِضٍخ اٌٛالؼ١خ اٌزٟ رئوذ ػٍٝ مشٚسح فُٙ ػاللخ اٌذٚافغ

اٌزار١خ ثّؾبسوخ اٌّؼشفخ ِضً: اٌفغٛح ث١ٓ األع١بي اٌزٟ رقف االخزالفبد 

ث١ٓ ع١ً اٌؾجبة ٚع١ً وجبس اٌغٓ داخً إٌّظّخ وزٌه دٚس ِذساء اٌّٛاسد 

ٓ إٌّٙذع١ٓ ٚاٌّذ٠ش٠ٓ رٚٞ اٌخجشح اٌجؾش٠خ ٌض٠بدح ِؾبسوخ اٌّؼشفخ ث١

ٚفغبس اٌّٛظف١ٓ ٚاٌز٠ٓ رُ رؼ١١ُٕٙ، إٌّظّبد اٌزٟ رؼبٟٔ ِٓ اسرفبع 

 دٚساْ اٌؼًّ فٟٙ رفمذ ِؼبسفٙب ِغ اسرفبع ٘زا اٌّؼذي.  

 

(Rahimli, 2012: 754-755) أِب
 (xxi)

ف١ئوذ ػٍٝ أ١ّ٘خ ِؼشفخ دٚافغ  

ُ فٟ اٌؼًّ، ٚأْ ِؾبسوخ األفشاد ٚاعزؼذادُ٘ ٌّؾبسوخ ِؼبسفُٙ ِغ صِالئٙ

اٌّؼشفخ ال ٠ّىٓ أْ رؾذس ثذْٚ ٚعٛد اٌذافغ اٌزارٟ ؽ١ش ٠ؼزجش اٌؼبًِ األُ٘ فٟ 

وً ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽً ِؾبسوخ اٌّؼشفخ، ٚرمزشػ اٌذساعخ خّغخ أٔٛاع ِٓ 

 اٌّزغ١شاد رئصش ػٍٝ اٌذافغ ٔؾٛ اٌّؾبسوخ ٟٚ٘:

 وض اٌٛظ١فٟ ٌٍفشد اٌّشوض اٌٛظ١فٟ: رئوذ اٌذساعخ ػٍٝ أٔٗ وٍّب اسرفغ اٌّش

 وٍّب صادد ٌذ٠ٗ اٌذافؼ١خ ٌٍزؼٍُ ٚاٌّؾبسوخ ٚسفغ اٌّٙبسح اٌؾخق١خ.

  ِٓ اٌفٛائذ اٌّزٛلؼخ: رئوذ اٌذساعخ ػٍٝ أٔٗ وٍّب صادد اٌفبئذح اٌّزٛلؼخ

 ِؾبسوخ اٌّؼشفخ وٍّب صادد دٚافغ اٌفشد ٔؾٛ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ.

  ُِٙ ًِإلؽذاس اٌذافغ ٔؾٛ إٌّبؿ اٌزٕظ١ّٟ: رفزشك اٌذساعخ أْ إٌّبؿ ػب

ِؾبسوخ اٌّؼشفخ، ؽ١ش أْ األفشاد اٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ فٟ ث١ئبد راد ِٕبؿ 

 رٕظ١ّٟ ع١ذ ٠ىٛٔٛا أوضش دافؼ١خ ٌّؾبسوخ ِب رؼٍّٖٛ.

  ٔزبئظ اٌّؾبسوخ: رئوذ اٌذساعخ ػٍٝ أْ ٕ٘بن ػاللخ ث١ٓ ٔزبئظ ِؾبسوخ

اٌفشد ٔؾٛ  اٌّؼشفخ ٚاٌذٚافغ فىٍّب وبٔذ ٘زٖ إٌزبئظ ا٠غبث١خ وٍّب صادد دٚافغ

 ِؾبسوخ اٌّؼشفخ.

  .اٌشغجخ اٌم٠ٛخ فٟ اعز١ؼبة اٌّؼشفخ رض٠ذ ِٓ اٌذافغ ٔؾٛ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ 
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ثْبًء ػيٚ ٍب عجق ٝخيض اىجبحش إىٚ ػذد ٍِ اىْقبط اىشئٞغخ اىزٜ رزؼيق 

 ثؼالقخ اىذٗافغ اىزارٞخ ثَشبسمخ اىَؼشفخ ٗرىل ػيٚ اىْح٘ اىزبىٜ:

  ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذساعبد اٌزٟ ؽممذ فٟ اِىب١ٔبد ٚلذساد ٚػ١ٍّبد اداسح

اٌّؼشفخ، ثبإلمبفخ اٌٝ اٌذساعبد اٌزٟ أوذد ػٍٝ مشٚسح فُٙ ػاللخ 

اٌغٍٛن اٌفشدٞ ثبٌّؼشفخ هبٌّب ٚأْ اٌّؼشفخ ِقذس٘ب اٌفشد وؤؽذ أُ٘ 

 اٌّجشساد ٌذساعخ ٘زٖ اٌؼاللخ. 

 ١ٍٙب ٔمً ِٚؾبسوخ اٌّؼشفخ ِٓ إٌّظّبد ٌىٟ رىْٛ فش٠ذح ِٓ ٔٛػٙب فؼ

اٌّغز٠ٛبد اٌفشد٠خ اٌٝ اٌّغز٠ٛبد اٌزٕظ١ّ١خ، ػٍٝ أْ ٔمً ِٚؾبسوخ اٌّؼشفخ 

اٌقش٠ؾخ ٠ّىٓ أْ ٠زُ ِٓ خالي اٌزمبس٠ش ٚاٌؾجىبد اإلٌىزش١ٔٚخ، ٚفٟ ؽبي 

ٔمً ِٚؾبسوخ اٌّؼشفخ اٌن١ّٕخ رجشص أ١ّ٘خ اٌذٚافغ اٌزار١خ ٚاٌزفبػالد 

ضش أثذاػبً ػٕذِب ٠ىْٛ اٌذافغ رار١بً ٠ٚىْٛ ٕ٘بن اٌؾخق١خ، ٠ٚىْٛ األفشاد أو

ِغز٠ٛبد ػب١ٌخ ِٓ االٌزضاَ اٌزٕظ١ّٟ ٚاالٔخشاه فٟ اٌغٍٛو١بد اٌزٟ رٙذف 

 اٌٝ رؾم١ك األ٘ذاف اٌزٕظ١ّ١خ. 

  ُٚفمبً ٌٕظش٠خ اٌفؼً اٌؼمالٟٔ فبْ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ رؼشف "ثؤٔٙب دسعخ اٌزم١١

 اإل٠غبثٟ ٌّؾبسوخ اٌفشد ٌّؼبسفٗ".

  ِؼزمذاد اٌىفبءح اٌزار١خ ٠ٛفش فشفخ ٌألفشاد ٌزؾغ١ٓ صمزُٙ ف١ّب ٌذ٠ُٙ رؼض٠ض

ِٓ لذساد ٠ّٚىٓ رؾم١مٗ ِٓ خالي اٌزذس٠ت ٚفشؿ اٌز١ّٕخ إٌّبعجخ 

ٌٍّٛظف١ٓ، فبرا رٛافشد ٌٍّٛظف اٌمذسح ػٍٝ اعزضّبس اٌٛلذ فٟ عذ اٌضغشاد 

 اٌّؼشف١خ ٌذ٠خ ٚاوزغبة ِؼبسف عذ٠ذح فبْ رٌه ِٓ ؽؤٔٗ أْ ٠ئصش ثؾىً

ا٠غبثٟ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌىفبءح اٌزار١خ ٌذ٠ُٙ ٠ٚئدٞ اٌٝ رٕبِٟ ؽؼٛس اٌّٛظف١ٓ 

 ثبٌضمخ فٟ لذسرُٙ ػٍٝ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ ِغ ا٢خش٠ٓ داخً إٌّظّخ.   

  اٌّغضٜ ٠ؼذ دافؼبً ِّٙبً الرغبٖ األفشاد ٔؾٛ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ، فؼٕذِب ٠غذ

ٌٗ ل١ّزٗ  اٌفشد ِغضٜ ٌّؾبسوخ ِؼبسفخ فغٛف ٠ؼزجش ٌه عٍٛوبً ؽخق١بً 

ثبٌٕغجخ ٌٗ ٚ٘زا عٛف ٠ىْٛ ٌٗ رؤص١ش ا٠غبثٟ ػٍٝ ارغب٘ٗ ٔؾٛ ِؾبسوخ 

 ِؼبسفخ.
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  ِٓ ٚػٓ اٌزؤص١ش ٠ّىٓ اٌمٛي اْ اٌفشد ارا أ٠مٓ أْ عٙٛدٖ فٟ ِؾبسوخ ِب ٌذ٠خ

ِؼشفخ ِٓ ؽؤٔٙب أْ رؾذس فشلبً )وؤْ ٠غبػذ ص١ٍِٗ فٟ اٌؼًّ، أٚ رغُٙ فٟ 

اعزؼذاداً ٌّٕٛ ِؾبػش ا٠غبث١خ رغبٖ رؾغ١ٓ اعشاءاد اٌؼًّ( فبٔٗ ٠ىْٛ أوضش 

 ِؾبسوخ اٌّؼشفخ.  

  ٚفمؤ ٌٕظش٠خ رمش٠ش اٌّق١ش فّؾبسوخ اٌّؼشفخ رؼٕٟ "دسعخ اػزمبد اٌفشد

 ثنشٚسح اٌؼًّ ػٍٝ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ".

 

 اىجضء اىضبىش: ٍْٖجٞخ اىذساعخ

 

 أٗالً: أعي٘ة اىذساعخ:

اٌزٞ ٠ٙزُ ثذساعخ رُ االػزّبد فٟ اٌذساعخ ػٍٝ إٌّٙظ اٌٛففٟ اٌزؾ١ٍٍٟ 

اٌظب٘شح ٚرؾ١ٍٍٙب ٌٍٛفٛي اٌٟ االعزٕزبعبد اٌذل١مخ ؽٛي اٌظب٘شح ٚرفغ١ش٘ب ، 

ٌٚزؾم١ك أ٘ذاف اٌذساعخ رُ االػزّبد ػٍٝ ِقذس٠ٓ أعبع١١ٓ ٌٍج١بٔبد، ٠ّٚىٓ 

 رٛم١ؾّٙب وّب ٠ٍٟ:

اٌّقبدس اٌضب٠ٛٔخ: اػزّذ اٌجبؽش فٟ رى٠ٛٓ اإلهبس إٌظشٞ ػٍٝ اٌىزت  -1

اٌؼشث١خ ٚاألعٕج١خ، ٚاٌذٚس٠بد ٚاألثؾبس اٌؼ١ٍّخ،  اٌؼشث١خ ٚاٌذساعبد

اٌّٛعٛدح فٟ اٌغبِؼبد، أٚ ِٕؾٛسح ػجش اإلٔزشٔذ ٚاٌزٟ رٕبٌٚذ ِٛمٛع 

 اٌذساعخ أٚ ثؼل عٛأجٙب.

اٌّقبدس األ١ٌٚخ: ٌمذ لبَ اٌجبؽش ثبعزمقبء األساء ؽٛي ِٛمٛع اٌذساعخ،  -3

ٌّفشداد  ٚأػزّذ فٟ رٌه ػٍٝ لبئّخ اعزمقبء فّّذ ٌٙزا اٌغشك ِٛعٙخ

ػ١ٕخ اٌذساعخ فٟ اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ ٚرٌه الخزجبس فؾخ اٌفشك اٌخبؿ 

 ثبٌذساعخ.
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 صبًّٞب: ٍجزَغ ٗػْٞخ اىذساعخ: -3

  ٍجزَغ اىذساعخ:

٠زىْٛ ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ أػنبء ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ ِٚؼب١ُٔٚٙ، فٟ صالس 

عبِؼبد ؽى١ِٛخ ١ّٕ٠خ ٟ٘ )عبِؼخ فٕؼبء، ٚعبِؼخ ؽنشِٛد، ٚعبِؼخ 

 ػّشاْ( ٚاخز١بس ٘زٖ اٌغبِؼبد ثٕبًء ػٍٝ ػذح اػزجبساد ٟ٘:

 ( اٌّغزّغ اٌىٍٟ ٌٍغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ ا١ّٕ١ٌخ. 41رّضً ٘زٖ اٌغبِؼبد ِٓ )% 

  رؼذ عبِؼخ فٕؼبء أوجش اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ ِٓ ؽ١ش أػذاد أػنبء ا١ٌٙئخ

اإلداس٠خ، ٚأػذاد اٌطالة اٌٍّزؾم١ٓ ثٙب، فٟ ؽ١ٓ رّضً عبِؼخ ؽنشِٛد 

بد اٌّؾبفظبد اٌغٕٛث١خ، ف١ّب رّضً عبِؼخ ػّشاْ اٌغبِؼبد إٌبؽئخ عبِؼ

 ؽذ٠ضب، وّب رخذَ ٘زٖ اٌغبِؼخ ِٕبهك ٔبئ١خ. 

  ل١بَ ٘زٖ اٌغبِؼبد ثؤداء اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخذِبد فٟ إٌّبهك اٌزٟ رزّٕٟ ا١ٌٙب

عٛاء ػٍٝ فؼ١ذ إٌّطمخ اٌّشوض٠خ أٚ ِٕبهك أخشٜ ؽ١ش رزٛصع ثؼل 

غبِؼبد فٟ ِؾبفظبد أٚ ِٕبهك أخشٜ، ٚاٌغذٚي اٌى١ٍبد اٌزبثؼخ ٌٙزٖ اٌ

 اٌزبٌٟ ٠ٛمؼ رٛص٠غ ِغزّغ اٌذساعخ ٚفمبً ٌّغ١ّبرُٙ اٌٛظ١ف١خ ثىً عبِؼخ.

 

 (1عذٚي سلُ )

 رٛص٠غ ِغزّغ اٌذساعخ ٚفمبً ٌٍّغّٝ اٌٛظ١فٟ فٟ وً عبِؼخ

 أػضبء اىٖٞئخ اإلداسٝخ اىجبٍؼخ

 295 جبٍؼخ طْؼبء

 195 جبٍؼخ حضشٍ٘د

 123 جبٍؼخ ػَشاُ

 939 اإلجَبىٜ

 اىَظذس: ٍِ إػذاد اىجبحش فٜ ض٘ء ثٞبّبد اىذساعخ اىَٞذاّٞخ

 



              

566 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 رابعالعدد الملحق                            المجلد الثامن                                     

2017 

 "دراسة ميدانية " التحفيز الداخلي وأثرة على السلوك الفردي لمشاركة المعرفة
 عبدالناصر عبدالرحمن ناصر سودان

 
 ػْٞخ اىذساعخ: -5

رُ رؾذ٠ذ ػ١ٕخ اؽزّب١ٌخ ِٓ ِغزّغ اٌجؾش، ؽ١ش رُ اخز١بس ػ١ٕخ هجم١خ 

ػؾٛائ١خ ٚرٌه  ٔظشا ٌزجب٠ٓ ِغزّغ اٌذساعخ ٚإٌبرظ ػٓ أزّبء أػنبء ا١ٌٙئخ 

ٚاخزالف ِئ٘الرُٙ، ٚٚعٛد اهبس وبًِ ٚغ١ش ِزمبدَ اإلداس٠خ اٌٝ اداساد ِخزٍفخ 

ٌّفشداد ِغزّغ اٌذساعخ، ؽ١ش رٛعذ عغالد ثؤعّبء ٚػٕب٠ٚٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ 

اٌغبِؼبد اٌضالس ٚلذ رُ رؾذ٠ذ ؽغُ اٌؼ١ٕخ ثٕبًء ػٍٝ اٌغذاٚي اإلؽقبئ١خ ٚاٌزٟ ثٍغ 

( ٚثذسعخ 749( ٌّغزّغ دساعخ ٠زىْٛ ِٓ )394ؽغّٙب ألػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ)

(531: 3117%، )ع١ىبساْ، 6% ِٚغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ لذسح 76مخ ص
 (xxii)

وّب ،  

( رٛص٠غ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌغبِؼبد ِؾً اٌذساعخ ٚفمبً 3-٠5ٛمؼ اٌغذٚي سلُ )

عٍٛة اٌزٛص٠غ اٌّزٕبعت، ٚوزٌه ػذد االعزّبساد اٌّٛصػخ ٚاٌّؼبدح اٌٝ اٌجبؽش أل

 ٚاٌقبٌؾخ ٌٍزؾ١ًٍ:

 (3عذٚي سلُ )

رفق١الد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٚفمبً ألعٍٛة اٌزٛص٠غ اٌّزٕبعت ٚػذد لٛائُ االعزمقبء 

 اٌّٛصػخ ٚاٌّؼبدح اٌٝ اٌجبؽش ٚاٌقبٌؾخ ٌٍزؾ١ًٍ

 اىجبٍؼخ
 اىَجزَغ

 اىؼْٞخ

ػذد ق٘ائٌ 

االعزقظبء 

 اىَ٘صػخ

ػذد ق٘ائٌ 

االعزقظبء 

اىَؼبدح 

ٗاىظبىحخ 

 ىيزحيٞو

 ّغجخ ػذد ّغجخ ػذد

 91 155 195 195 33 295 جبٍؼخ طْؼبء

جبٍؼخ 

 حضشٍ٘د
195 51 23 23 52 08 
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جبٍؼخ 

 ػَشاُ
123 13 52 52 51 91 

 %93 580 593 593 %188 939 إجَبىٜ

 اىَظذس: ٍِ إػذاد اىجبحش فٜ ض٘ء ثٞبّبد اىذساعخ اىَٞذاّٞخ      

 

 صبىضًبً: أداح اىذساعخ:

رُ اػذاد اعزّبسح اعزج١بْ ؽٛي ِزغ١شاد اٌذساعخ ، ٚلذ رىْٛ االعزج١بْ 

 ِٓ اٌّؾبٚس اٌزب١ٌخ:

( فمشاد ٚلذ اػزّذد 11: اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ ٠ٚزىْٛ ِٓ )اىجضء األٗه -1

 ,Spreitzer)اػزّذد اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ػٍٝ ِم١بطاٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ػٍٝ 

1995)
 (xxiii)

( 1.69، ٚلذ وبٔذ ِؼبِالد صجبد اٌّم١بط ثٙزٖ اٌذساعخ )

( ٌٍىفبءح اٌزار١خ ٚاالعزمال١ٌخ، وّب أوذد 1.61( ٌٍزؤص١ش، ٚ)1.66ٌٍّغضٜ، ٚ)

اٌزٟ رجٕذ ٘زا اٌّم١بط اسرفبع  ,et al 2012) (Welschenدساعخ 

( 1.76( ٌٍّغضٜ، ٚ)1.73ٔذ ل١ُ أٌفب وشٚٔجبؿ )ِؼبِالد اٌضجبد ؽ١ش وب

( ٌالعزمال١ٌخ، ٚلذ لبَ اٌجبؽش 1.76( ٌٍىفبءح اٌزار١خ، ٚ)1.74ٌٍزؤص١ش، ٚ)

ثزؼش٠ت اٌّم١بط ٚاٌزؼذ٠ً فٟ ثؼل ػجبسارٗ ٚثبٌؾىً اٌزٞ ٠زفك ٚع١بق 

اٌذٚافغ اٌزار١خ مّٓ اٌج١ئخ اٌغبِؼ١خ ا١ّٕ١ٌخ، ٚرُ اعزخذاَ ِم١بط ١ٌىشد رٞ 

( ٚغ١ش ِٛافك ػٍٝ 6اٌخّظ اٌزٞ ٠زشاٚػ ث١ٓ ِٛافك رّبِب )اٌذسعبد 

( ؽ١ش ٠مَٛ اٌّغزمقٝ ِٕٗ ثبخز١بس اؽذا٘ب، ٠ٚمبط ٘زا اٌغضء 1اإلهالق )

 ( ِٓ لبئّخ االعزمقبء.11-1ثبٌؼجبساد )

فمشح(  13: اٌغٍٛن اٌفشدٞ ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ ٠ٚزىْٛ ِٓ )اىجضء اىضبّٜ -5

بسوخ اٌّؼشفخ اٌقش٠ؾخ ٚثٛالغ ِٛصػخ ػٍٝ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ اٌن١ّٕخ ِٚؾ

( فمشاد ٌىً ِغبي ٚلذ اػزّذد اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ػٍٝ ػذد ِٓ اٌذساعبد 7)

 ( ٠ٛمؼ رٌه.5اٌغبثمخ فٟ رق١ُّ ٘زا اٌغضء ٚاٌغذٚي االرٟ سلُ )
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 (5عذٚي سلُ )

ِم١بط اٌغٍٛن اٌفشدٞ  ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ ٚاٌذساعبد اٌزٟ هجمذ اٌّم١بط ٚل١ّخ 

 اٌذساعبد أٌفب وشٚٔجبؿ فٟ ٘زٖ

 اىَقٞبط اىجؼذ
اىذساعبد اىزٜ طجقذ 

 اىَقٞبط

قَٞخ أىفب 

مشّٗجبخ فٜ 

اىذساعبد 

اىزٜ طجقذ 

 اىَقٞبط

 اىؼجبساد

اىَؼشفخ 

 اىضَْٞخ

(Lee, 2001) 
(Zhang et al, 

2014) 
0.90 

1-6 

(Subramaniam & 

Venkatraman, 

2001) 

(Pérez-Luño, et 

al, 2011) 
8.99 

(Bock et al, 2005) 
(Yang & Farn, 

2009) 
0.87 

اىَؼشفخ 

 اىظشٝحخ

(Lee, 2001) 
(Zhang et al, 

2014) 
0.78 

9-15 

(Bock et al, 2005) 
(Jiacheng et al, 

2010) 
0.89 

 اىَظذس : ٍِ إػذاد اىجبحش فٜ ض٘ء ٍب ٗسد ىذٙ اىذساعبد اىغبثقخ.

 

 ساثًؼب: أعبىٞت اىزحيٞو اإلحظبئٜ:

االعزج١بْ ِٓ خالي االعزؼبٔخ ثبٌؾبعت ا٢ٌٟ رُ رفش٠غ ٚرؾ١ًٍ ٌمذ 

إلعشاء اٌزؾ١ًٍ اإلؽقبئٟ إٌّبعت ٌزؾ١ًٍ  (SPSS)ٚثبالػزّبد ػٍٝ ثشٔبِظ

رُ اعزخذاَ األعب١ٌت اإلؽقبئ١خ اٌج١بٔبد ٚالخزجبس فؾخ فشك اٌذساعخ ، ٚلذ 

 اٌزب١ٌخ :
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أعب١ٌت اإلؽقبء اٌٛففٟ، ِضً اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ، ٚاالٔؾشافبد  -1

 .ٌزٛف١ف ِزغ١شاد اٌذساعخ ِٓ خالي اٌج١بٔبد اٌزٟ رُ عّؼٙبخ اٌّؼ١بس٠

رؾ١ًٍ االٔؾذاس اٌخطٟ اٌجغ١و ٌّؼشفخ اٌؼاللخ االرغب١٘خ "رؤص١ش" ِزغ١ش   -3

ٚاؽذ ِغزمً ػٍٝ ِزغ١ش ٚاؽذ ربثغ ، ٚاخزجبس ِذٜ اٌزؤص١ش ثبعزخذاَ ِؼبًِ 

Rاٌزؾذ٠ذ "
2

 "، ٚثبعزخذاَ اؽقبئ١خ )د(.

 

 اإلحظبئٜ ّٗزبئج إخزجبس اىفشعاىجضء اىشاثغ : اىزحيٞو 

 : اىزحيٞو اإلحظبئٜ اى٘طفٜ ىْزبئج اىذساعخ اىَٞذاّٞخ: أٗالً 

 رحيٞو فقشاد اىزحفٞض اىذاخيٜ:    -أ

 (2جذٗه سقٌ )

ىيزحفٞض  األَٕٞخ اىْغجٞخ، ٗاىَز٘عطبد اىحغبثٞخ، ٗاالّحشافبد اىَؼٞبسٝخ

 اىذاخيٜ

 اىؼجبسح ً
اى٘عظ 

 اىحغبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ

األَٕٞخ 

 اىْغجٞخ

رشرٞت 

 األَٕٞخ

1 

ٗاصق ٍِ قذسرٜ ػيٚ ٍشبسمخ 

اىَؼشفخ ٍغ أػضبء آخشِٝ فٜ 

 اىجبٍؼخ .

5.11 1.995 61 3 

5 

أرقِ اىَٖبساد اىالصٍخ ىَشبسمخ 

اىَؼشفخ ٍغ أػضبء آخشِٝ فٜ 

 اىجبٍؼخ .

4.93 1.665 95.5 5 

3 

ىذٛ صقخ ثبىْفظ ح٘ه إٍنبّٞبرٜ 

ٍغ  اىزٜ رؤٕيْٜ ىَشبسمخ اىَؼشفخ

 أػضبء آخشِٝ فٜ اىجبٍؼخ.

5.16 1.694 61 1 

ٍشبسمزٜ ىيَؼشفخ ٍغ أػضبء  5

آخشِٝ فٜ اىجبٍؼخ َٝضو ٕذف 
4.59 1.137 77.5 7 
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 شخظٜ ثبىْغجخ ىٜ.

2 

ٍشبسمزٜ ىيَؼشفخ ٍغ أػضبء 

آخشِٝ فٜ اىجبٍؼخ ٌٍٖ جذاً  

 ثبىْغجخ ىٜ.

3.91 8.993 95.5 2 

3 

ٍشبسمزٜ ىيَؼشفخ ٍغ أػضبء 

رأصٞش مجٞش ػيٚ ٍب ٝحذس آخشِٝ ىٔ 

 فٜ جبٍؼزْب.

3.23 1.819 91.5 0 

9 

ٍشبسمزٜ ىيَؼشفخ ٍغ أػضبء 

آخشِٝ ٝحقق ىْب قذس ٍِ اىغٞطشح 

 ػيٚ ٍب ٝحذس فٜ جبٍؼزْب.

3.55 1.819 30.0 18 

0 

ٍشبسمزٜ ىيَؼشفخ ٍغ أػضبء 

آخشِٝ فٜ اىجبٍؼخ ٝحقق ىْب ٍضٝذاً 

 ٍِ اىْجبح.

3.95 1.813 95.0 3 

9 

أقشس ثْفغٜ مٞفٞخ  أعزطٞغ أُ

اىز٘جٔ ّح٘ اىقٞبً ثَشبسمخ 

 اىَؼشفخ.

3.29 1.815 91.0 9 

18 

ىذٛ قذس مجٞش ٍِ االعزقالىٞخ 

ٗاىحشٝخ ػْذ ٍشبسمخ اىَؼشفخ ٍغ 

 أػضبء آخشِٝ فٜ اىجبٍؼخ.

3.35 1.832 95.5 3 

  93.0 8.313 3.39 اعّبٌٟ اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ

ٍِ إػذاد اىجبحش فٜ ض٘ء ّزبئج اىزحيٞو اإلحظبئٜ ىجٞبّبد اىذساعخ اىَظذس: 

 اىَٞذاّٞخ.                                  
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 ( ٠زنؼ ا٢رٟ:3-6ِٓ خالي لشاءح ث١بٔبد اٌغذٚي اٌغبثك سلُ )

 ( ِٓب ٠ؾ١ش 5.16( ٚ)4.55رزشاٚػ ل١ُ ِزٛعطبد اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ  ث١ ٛ٘ٚ )

ثؾىً ػبَ اٌٝ  ٚعٛد ِغزٜٛ ع١ذ ِٓ اٌذٚافغ اٌزار١خ ٌذٜ أػنبء ا١ٌٙئخ 

اإلداس٠خ ف١ّب ٠زؼٍك ثّؾبسوخ اٌّؼشفخ، وّب رؼىظ ٘زٖ إٌزبئظ ٔغت ا٠غبث١خ 

ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ  رغبٖ ٘زا اٌّزغ١ش، ٚ٘زا ٠ئوذ ٚعٛد عب٘ض٠خ ٚاعزؼذاد أػنبء

 ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ.   

  ٍٝرؾ١ش ل١ُ االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ اٌٝ ػذَ ارفبق ث١ٓ أػنبء ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ ػ

أوضش ػجبساد ٘زا اٌجؼذ، ؽ١ش ٠الؽع ػذَ ارفبق ػٍٝ اٌؼجبساد سلُ 

( اٌزٟ عبء االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌٙزٖ اٌؼجبساد أوجش ِٓ 5،7،9،6،7،11)

ٚعٛد رجب٠ٓ ٌذٜ أػنبء ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ فٟ ِب  اٌٛاؽذ فؾ١ؼ، ِّب ٠ذي ػٍٝ

٠زؼٍك ثٙزٖ اٌؼجبساد، ٚ٘زا ٠زفك ِغ ٚعٙخ إٌظش اٌزٟ رز٘ت ثبٌمٛي اٌٝ أْ 

اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ ٠ظٙش عٍٛو١بد اٌفشد ػٕذِب ٠ىْٛ اٌغٍٛن لبئّبً ثزارٗ 

ثغشك اٌؾؼٛس ثبٌشمب ٚ٘زا ِٕطمٟ اٌٝ ؽذ وج١ش ؽ١ش ال ٠ّىٓ اٌغضَ ثؤْ 

ساعخ ِٓ اإلداس١٠ٓ ٌذ٠ُٙ ؽؼٛس ثبٌشمب ٚدافغ رارٟ ٔؾٛ ع١ّغ ػ١ٕخ اٌذ

 ِؾبسوخ اٌّؼشفخ ِغ صِالئُٙ.

 رحيٞو فقشاد اىغي٘ك اىفشدٛ ىَشبسمخ اىَؼشفخ:  -ة

 (3جذٗه سقٌ )

األٗعبط اىحغبثٞخ ٗاالّحشافبد اىَؼٞبسٝخ، ٗاألَٕٞخ اىْغجٞخ، ٗرشرٞت 

 اىغي٘ك اىفشدٛ ىَشبسمخ اىَؼشفخاألَٕٞخ ىؼجبساد 

 اىؼجبسح ً
اى٘عظ 

 اىحغبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ

األَٕٞخ 

 اىْغجٞخ

رشرٞت 

 األَٕٞخ

 اىغي٘ك اىفشدٛ ىَشبسمخ اىَؼشفخ اىضَْٞخ

1 
أدسك رَبٍبً 

إَٔٞخ ٍشبسمخ 

ٍؼشفزٜ ٍغ 

4.79 1.114 94.5 6 



              

575 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 رابعالعدد الملحق                            المجلد الثامن                                     

2017 

 "دراسة ميدانية " التحفيز الداخلي وأثرة على السلوك الفردي لمشاركة المعرفة
 عبدالناصر عبدالرحمن ناصر سودان

 

صٍالئٜ 

ىزحغِٞ 

إجشاءاد اىؼَو 

 فٜ جبٍؼزٜ.

5 

ػْذٍب أفنش/ 

أرحذس ػِ 

ٍشبسمخ 

ٍؼبسفٜ ٍغ 

صٍالئٜ فٜ 

جبٍؼزٜ أمُ٘ 

ٍزحَظ 

 ىيَشبسمخ.

4.79 1.761 94.5 5 

3 

أعؼٚ دائَبً 

ّح٘ االعزفبدح 

ٍِ اىَؼبسف 

اىزٜ َٝزينٖب 

اىضٍالء 

ٍٗشبسمزٖب 

 ٍؼٌٖ.

4.66 1.749 99.7 4 

5 

أّب ػيٚ 

اعزؼذاد 

ىَشبسمخ 

اىَؼشفخ فٜ 

عجٞو حو 

اىَشبمو ثْبًء 

ػيٚ طيت 

صٍالء آخشِٝ 

 فٜ اىجبٍؼخ.

4.73 1.663 96.5 1 
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 (3ربثغ جذٗه سقٌ ) ٠زجـــغ

 اىؼجبسح ً
اى٘عظ 

 اىحغبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ

األَٕٞخ 

 اىْغجٞخ

رشرٞت 

 األَٕٞخ

2 

أحشص ػيٚ 

االّزَبء 

ىَجَ٘ػخ 

ٍؼشفٞخ 

رؼبّٗٞخ رَنِ 

ٍِ اىزفبػو 

االجزَبػٜ ٍغ 

اىضٍالء 

ٍٗشبسمخ 

 اىَؼشفخ ٍؼٌٖ.

3.33 1.839 95.3 3 

3 

أحبٗه 

ٍشبسمخ 

خجشارٜ ٍِ 

اىزؼيٌ أٗ 

اىزذسٝت ٍغ 

صٍالء فٜ 

جبٍؼزٜ ثشنو 

 أمضش فبػيٞخ.

4.96 1.779 96.7 3 

اعّبٌٟ ػجبساد 

اٌغٍٛن اٌفشدٞ 

ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ 

 اٌن١ّٕخ

5.166 1.611 64.1  

 اىغي٘ك اىفشدٛ ىَشبسمخ اىَؼشفخ اىظشٝحخ

 4 97.7 1.714 ٠4.64ّىٕٕٟ أْ  9
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اؽبسن رمبس٠ش 

ػٍّٟ ٚاٌٛصبئك 

اٌشع١ّخ ِغ 

صِالئٟ لذس 

 اإلِىبْ.

6 

أعؼٝ دائّبً 

ٌؾنٛس 

اٌّئرّشاد 

ٚٚسػ اٌؼًّ 

اٌزٟ رؼمذ 

داخً اٌغبِؼخ 

 ٚخبسعٙب.

4.67 1.736 99.3 3 

7 

ال أعذ فؼٛثخ 

فٟ اٌٛفٛي 

اٌٝ اٌّؼٍِٛبد 

اٌزٟ اؽزبعٙب 

 فٟ ػٍّٟ.

4.15 1.133 73.6 7 

 (3ربثغ جذٗه سقٌ )٠زجغ 

 اٌؼجبسح َ
اٌٛعو 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

األ١ّ٘خ 

 إٌغج١خ

رشر١ت 

 األ١ّ٘خ

11 

أؽبسن اٌّؼبسف 

ٚإٌّبرط اٌزٟ ٚفشرٙب ٌٟ 

اٌغبِؼخ ٚأفجؾذ 

ثبٌٕغجخ ٌٟ أفٛي 

ٚامؾخ )لبدس ػٍٝ 

 فّٙٙب ٚاٌؼًّ ثٙب(.

4.94 1.661 95.7 5 
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11 

أٔب ٚصِالئٟ ٔزؾبسن 

اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ ثؼٍّٕب 

ٚاٌزٟ ؽقٍٕب ػ١ٍٙب ِٓ 

خالي )اٌّغالد 

ٚإٌّؾٛساد 

 ٚاٌىزت،...(.

4.77 1.659 94.6 6 

13 

أؽبسن صِالئٟ رغبسة 

اٌغبِؼخ ) لقـ إٌغبػ 

ٚاٌفؾً ػٍٝ ؽذ عٛاء( 

 ٌالعزفبدح ِٕٙب ِغزمجالً.

4.67 1.711 99.3 1 

اعّبٌٟ ػجبساد اٌغٍٛن اٌفشدٞ 

 ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ اٌقش٠ؾخ
4.76 1.676 94.9  

اعّبٌٟ ػجبساد اٌغٍٛن اٌفشدٞ  

 ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ
4.73 1.575 96.5  

ِٓ اػذاد اٌجبؽش فٟ مٛء ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽقبئٟ ٌج١بٔبد اٌذساعخ اٌّقذس: 

 ا١ٌّذا١ٔخ.

 ( ا٢رٟ:7رٛمؼ ث١بٔبد اٌغذٚي اٌغبثك سلُ )

 ( ِٓ 4.73( اٌٝ )4.74رزشاٚػ ل١ُ ِزٛعطبد ِؾبسوخ اٌّؼشفخ اٌن١ّٕخ )

ٚ٘ٛ ِب ٠ؾ١ش ثؾىً ػبَ اٌٝ ادسان أػنبء ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ أل١ّ٘خ ِؾبسوخ 

ِؼبسفُٙ اٌن١ّٕخ ٚرؤو١ذُ٘ ػٍٝ اٌؾبعخ ٌّؾبسوخ ِؼبسفُٙ اٌن١ّٕخ، 

ٚسغجزُٙ فٟ رٌه، وّب ٠الؽع أْ ل١ُ ِزٛعطبد ِؾبسوخ اٌّؼشفخ اٌقش٠ؾخ 

( ٟٚ٘ ل١ُ ِٕخفنخ ؽ١ش ٠الؽع أْ ٕ٘بن 4.63( اٌٝ )3.75وبٔذ ِٓ )

ٔٛػبً ِٓ اٌقؼٛثخ فٟ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ؾزبعٙب ػنٛ ا١ٌٙئخ 

خ فٟ ػٍُّٙ، وّب أْ ٕ٘بن ٔٛع ِٓ ػذَ اٌّؾبسوخ ٌٍّؼبسف اٌقش٠ؾخ اإلداس٠

ٚ٘زا لذ ٠ؼٛد فٟ اٌقؼٛثخ اٌّزؼٍمخ ثبٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ اٌقش٠ؾخ داخً 

 اإلداسح أٚ اٌى١ٍخ أٚ اٌغبِؼخ.
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  ٌٝرؾ١ش ل١ُ االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌؼجبساد ِؾبسوخ اٌّؼشفخ )اٌن١ّٕخ( ا

ٚعٛد لذس ِٓ االرفبق ث١ٓ أػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ ادساوُٙ ٌٙزا اٌّزغ١ش، 

( فٟ اٌّؼشفخ اٌن١ّٕخ، ٚع١ّغ ػجبساد 1،6ثبعزضٕبء اٌؼجبسر١ٓ سلُ )

ِٓ اٌّؼشفخ اٌقش٠ؾخ اٌزٟ عبء االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ٌٙزٖ اٌؼجبساد أوجش 

اٌٛاؽذ فؾ١ؼ، ِّب ٠ذي ػٍٝ ٚعٛد رجب٠ٓ ٌذٜ أػنبء ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ فٟ ِب 

٠زؼٍك ثٙزٖ اٌؼجبساد، ٚ٘زا ٠ئوذ ِب روش عبثمب فؼٍٝ اٌشغُ ِٓ ٚعٛد 

اٌغب٘ض٠خ ٌذٜ أػنبء ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ فٟ ِؾبسوخ ِؼبسفُٙ اٌن١ّٕخ اال أُٔٙ 

بِؼخ أٚ ٠ٛاعْٙٛ فؼٛثخ فٟ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼبسف اٌقش٠ؾخ داخً اٌغ

 اٌى١ٍخ أٚ اإلداساد اٌزٟ ٠ٕزّٟ ا١ٌٙب أػنبء ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ. 

 

 صبًّٞب: اخزجبس فشع اىذساعخ:

ٝ٘جذ رأصٞش ٍؼْ٘ٛ ىيزحفٞض اىذاخيٜ ػيٚ اىغي٘ك اىفشدٛ ٠ٕٚـ ػٍٝ أٔٗ 

ٚالخزجبس ٘زا اٌفشك رُ اعزخذاَ رؾ١ًٍ ىَشبسمخ اىَؼشفخ )اىضَْٞخ ٗاىظشٝحخ(. 

هش٠مخ   Simple Linear Regression Analysisاالٔؾذاس اٌخطٟ اٌجغ١و

( ٔزبئظ رؾ١ًٍ االٔؾذاس 9( ٠ٚٛمؼ اٌغذٚي سلُ ) OLSاٌّشثؼبد اٌقغشٜ )

 ( ٌٙزا اٌفشك:OLSاٌجغ١و هش٠مخ اٌّشثؼبد اٌقغشٜ )

 (9عذٚي سلُ )

ٔزبئظ رؾ١ًٍ االٔؾذاس اٌخطٟ اٌجغ١و ٌغٍٛن ِؾبسوخ اٌّؼشفخ اٌن١ّٕخ ٚاٌقش٠ؾخ 

 ػٍٝ اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ

 F Sig.fل١ّخ  T. Sig.t D_Wل١ّخ  Beta R R2 Adj R2 اٌّزغ١ش

اىَؼشفخ 
 اىضَْٞخ

0.713 0.713 0.508 0.505 14.664 8.888** 1.658 191.91 80888** 

اٌّؼشفخ 
 اٌقش٠ؾخ

0.531 0.531 0.282 0.278 8.542 80888** 1.756 72.964 80888** 

: ِٓ اػذاد اٌجبؽش فٟ مٛء ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽقبئٟ ٌج١بٔبد اٌذساعخ اٌّقذس

 p<0.05  ** p<0.01 *     ا١ٌّذا١ٔخ  
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 ( ٍب ٝيٚ:3ٝالحظ ٍِ اعزؼشاع اىْزبئج اىَ٘ضحخ ثبىجذٗه سقٌ )

( اٌٝ ٚعٛد ػاللخ ا٠غبث١خ ث١ٓ اٌّزغ١ش Rرؾ١ش ِؼبِالد االسرجبه )

 اٌزار١خاٌّغزمً اٌجؼذ اإلدسوٟ ٚاٌذٚافغ 

%( 61.5اٌٝ أْ اٌذٚافغ اٌزار١خ رفغش ) R2)٠ؾ١ش ِؼبًِ اٌزؾذ٠ذ اٌّؼذي )

%( ِٓ اٌزجب٠ٓ فٟ ِؾبسوخ 36.6ِٓ اٌزجب٠ٓ فٟ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ اٌن١ّٕخ، ٚ)

%( ِٓ اٌزجب٠ٓ فٟ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ اعّبالً، وّب ٠ؾ١ش 57.6اٌّؼشفخ اٌقش٠ؾخ، ٚ)

٘زٖ إٌزبئظ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ اٌٝ ِؼ٠ٕٛخ  (Sig.f)ِؼبًِ عٛ٘ش٠خ إٌّٛرط 

(1011.) 

( ٌٍّؼشفخ DW=1.658وبٔذ ) Durbin–Watsonاٌم١ّخ اإلؽقبئ١خ 

( ٌٍّؼشفخ اٌقش٠ؾخ، ٚرٌه الخزجبس ِؾىٍخ االسرجبه DW=1.756اٌن١ّٕخ، ٚ)

اٌزارٟ ث١ٓ ثٛالٟ ِؼبدٌخ االٔؾذاس، ِٚٓ خالي اٌشعٛع اٌٝ اٌم١ُ اٌغذ١ٌٚخ ٔغذ أْ 

(  N=21( ٚدسعخ ؽش٠خ اٌخطبء )K=1زغ١شاد اٌّغزمٍخ )٘زٖ اٌم١ُ ٚفمب ٌؼذد اٌّ

( ؽ١ش ٠زنؼ أٔٗ ال DL 1.22- DU 1.42)  رزشاٚػ ث١ٓ اٌم١ّز١ٓ اٌغذ١ٌٚز١ٓ

٠ٛعذ اسرجبه رارٟ ث١ٓ اٌجٛالٟ ٚثبٌزبٌٟ رؾمك ؽشه اعزخذاَ هش٠مخ اٌّشثؼبد 

 اٌقغشٜ.

لجٛي اٌفشك اٌزٞ ٠ٕـ ػٍٝ أٔٗ ٠ٛعذ رؤص١ش ِؼٕٛٞ ٍَٗب عجق ٝقزضٜ: 

 )اٌن١ّٕخ، ٚاٌقش٠ؾخ(.ٌٍزؾف١ض اٌذاخٍٟ ػٍٝ اٌغٍٛن اٌفشدٞ ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ

 

 اىجضء اىخبٍظ: اىْزبئج ٗاىز٘طٞبد

 أٗالً: اىْزبئج:

رج١ٓ ِٓ اٌذساعخ ٚعٛد رؤص١ش ا٠غبثٟ ِٚؼٕٛٞ ٌٍزؾف١ض اٌذاخٍٟ ػٍٝ اٌغٍٛن  -1

 اٌفشدٞ ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ فٟ اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ ِؾً اٌذساعخ.

ّْ ِغزٜٛ اٌزؾف١ض اٌذاخٍٟ ٌذٜ أػنبء ا١ٌٙئخ رٛفٍذ مَب  -5 اٌذساعخ اٌٝ أ

 اإلداس٠خ فٟ ثذا٠خ اٌّٛافمخ ٚال ٠ضاي ٘زا اٌّغزٜٛ ثؾبعخ اٌٝ رؼض٠ض.
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ّْ ٕ٘بن ِغز٠ٛبد ِمجٌٛخ ِٓ اٌغٍٛو١بد اٌفشد٠خ ٌّؾبسوخ  -3 ث١ٕذ اٌذساعخ أ

 اٌّؼشفخ ٌذٜ أػنبء ا١ٌٙئخ االداس٠خ فٟ اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ ِؾً اٌذساعخ.

 

 ثًؼب: اىز٘طٞبد:سا

اال٘زّبَ ثؤػنبء ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ فٟ اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ وؼٕقش ٘بَ ِٓ  -1

ػٕبفش اٌغبِؼخ ٚرٌه ِٓ خالي اٌم١بَ ثبٌّغٛؽبد اٌذٚس٠خ ٌٍزؼشف ػٍٝ 

 سغجبرُٙ ٚاؽز١بعبرُٙ ٚاٌؼًّ ثمذس اإلِىبْ ػٍٝ رؾم١مٙب ٚاؽجبػٙب.

اإلٔغبٟٔ ٕٚ٘ب ٠ظٙش دٚس رط٠ٛش ث١ئبد اٌؼًّ ٌزىْٛ أوضش ا٘زّبِبً ثبٌغبٔت  -3

اٌزفبػً االعزّبػٟ ثبػزجبسٖ اٌٛع١ٍخ اٌّّٙخ ٌزؼض٠ض اٌؼاللبد اٌؾخق١خ 

 ٚرمذ٠ُ اٌذػُ االعزّبػٟ داخً اٌغبِؼبد.

ِؾبٌٚخ خٍك ِٕبؿ رٕظ١ّٟ ا٠غبثٟ ِٕبعت ٌٍؼًّ ٚاٌمنبء ػٍٝ اٌشٚر١ٓ  -4

ٚاٌشربثخ، ٚرؾم١ك اٌؼذاٌخ فٟ فشؿ اٌزشلٟ ٚا١ٌّّضاد األخشٜ وبٌزذس٠ت 

 ٌّؾبسوخ فٟ اٌّئرّشاد اٌخبسع١خ، ٚرٛف١ش االعزمشاس ٚاٌنّبْ اٌٛظ١فٟ. ٚا

أ١ّ٘خ رؼض٠ض دٚافغ أػنبء ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ ِٓ خالي ص٠بدح اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ  -5

عٛاء اٌف١ٕخ أٚ اٌغٍٛو١خ اٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ أْ رئدٞ اٌٝ ص٠بدح لذسارُٙ 

 بسوخ اٌّؼشفخ.ِٚٙبسارُٙ ٚثّب ٠ٕؼىظ ا٠غبث١ب ػٍٝ ص٠بدح دٚافؼُٙ ٔؾٛ ِؾ

ثزي ألقٝ اٌغٙٛد ٌزٛف١ش أفٛي اٌّؼشفخ أِبَ ع١ّغ أٚ أوجش ػذد ِٓ  -6

ِٕزغجٟ اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ ٌإلفبدح ِٕٙب ِٚٓ رٌه رٛف١ش لٕبح ٌّؾبسوخ اٌّؼشفخ، 

أؾبء ثٛاثخ اٌىزش١ٔٚخ ٌىً عبِؼخ، رنُ  ػذداً ِٓ اٌجبؽض١ٓ، ٚاإلداس١٠ٓ، 

د اداسح اٌّؼشفخ، ٚرؾغ١غ ٚاألوبد١١ّ٠ٓ ٌم١بدح ٚرغ١ًٙ رٕف١ز ِجبدسا

اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ ِؾبسوخ اٌّؼشفخ، ثؾ١ش ٠ّىٓ رخض٠ٓ اٌّؼشفخ اٌن١ّٕخ 

ٚاٌقش٠ؾخ ثغٌٙٛخ ٚ وزٌه اٌٛفٛي ا١ٌٙب فٟ أٞ ٚلذ ٚٔؾش٘ب ث١ٓ 

اإلداس١٠ٓ داخً اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ ثؾىً خبؿ ِٚئعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

 ا١ٌّٕٟ ثؾىً ػبَ.
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