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 لخصالم

، حيث تم استعراض العديد كمفاهيم علمية تطبيقية حشد المصادر وتوليد المعرفةلتتناول هذه الدراسة مراجعة علمية  

من خالل البحث في اإلنتاج الفكري المنشور  .المصطلحين هذينمن الجهود البحثية العربية واألجنبية والتي تطرقت ألهمية 

)حشد المصادر وتوليد المعرفة(  الدراسةلدراسة يتضح أن اإلنتاج الفكري األكثر تداوالً واستخداماً لمصطلحات الموضوع 

ً باللغة اإلنجليزية. رغم ذلك لم يرد مصطلح حشد المصادر وتوليد المعرفة  المعلوماتقواعد  في يتركز بشكل مباشر معا

 .2010ليات إدارة المعرفة وتوليدها في بعض المؤسسات بعد عام وصريح، ولكن جاء في بعض الدراسات التي تناولت عم

-2011م ( والفترة الثانية )2010-2000 ) من عام األعمال البحثية في هذه المراجعة إلى فترتين الفترة األولى الباحثينقسم 

تزخر باإلنتاج الفكري مقارنة بالفترة التي تسبقها بالنسبة للمصطلحين،  2010م(. تم التوصل إلى أن الفترة بعد عام 2022

ومع ذلك لم ترد دراسات  .زادت بشكل أكبر من مصطلح "حشد المصادر" ،مصطلح "توليد المعرفة"  حولإال أن الدراسات 

 وكذلكاللغة العربية تجمع المصطلحين معاً، رغم ارتباط حشد المصادر بالتغييرات الرقمية التي يشهدها العصر مباشرة ب

 بكافة المجاالت ، مما يعطي الموضوع أهميةً كبرى. ارتباطه

 حشد، مصادر، توليد المعرفة. مفتاحية:كلمات 
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Abstract 

This study provides a scholarly review of crowdsourcing and knowledge generation as 

applied scientific concepts. Many Arab and foreign research efforts that emphasized the 

importance of these two concepts were reviewed . By researching the literature, it becomes clear 

that the study's main terminologies (crowdsourcing and knowledge generation) were 

concentrated on the English language information basis. However, the terms were not directly 

linked together, apart from some studies dealing with knowledge management and its 

generation processes in some organizations after 2010 .In this evaluation, the researchers 

classified the study paper into two periods: the first (2000-2010) and the second (2011-2022). 

It was discovered that the period after 2010 has more literature compared to the period before. 

However, the number of studies on "Knowledge generation" has exceeded the studies focused 

on "Crowdsourcing". Despite the relationship between crowdsourcing and the advances in 

information technology, there have been no direct studies in Arabic literature that relate the 

two concepts together. 

Keywords: Crowdsourcing, knowledge generation. 
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 المقدمة

بتغيرات مستمرة في كافة المجاالت والقطاعات، حيث أصبح االهتمام بالمعرفة وتوليدها مصدًرا  الحالييمر عصرنا        

إلى التوجه نحو اقتصاد المعرفة وجعله مصدر قوة للبقاء واالستمرارية والتميز  ىتقوم عليه اقتصاديات الدول، مما أد

 المستمر. والتقنيللمؤسسات في ظل التغير الرقمي 

 القدراتتحسين ل، سيما وأنها تعتبر أحد األدوات الفاعلة اتإن لتوليد المعرفة أهمية كبيرة في خلق قيمة للمؤسس      

تحديد وإنشاء لمن خاللها مجموعة من الممارسات  تطبق، وجذب العمالء ، فهي عملية منهجية عامال األداءوتحسين  اإلبداعية

 .(2018)العماوي،  وتسجيل وتخزين وتمثيل وتوزيع المعارف ألغراض التوعية والتعلم في سائر أجزاء المؤسسة

ت في تقاريرها التي تطرحها في مواقعها، ويعتبر حشد المصادر أحد أساليب تحسين البيانات التي تصدرها المؤسسا        

البيانات، وتسعى  ةمراجعلفهي بذلك تضع بياناتها تحت أعين عمالئها، ومن ثم تستخدمهم كفريق ذو فاعلية عالية 

المؤسسات من وراء ذلك للحصول على مالحظاتهم واقتراحاتهم، سواء لتصحيح األخطاء الواردة في التقارير، أو إلضافة 

 .(2021)العريشي،  يدة عليها، لذا فهو يعتبر أحد سبل التأكد من أن البيانات مكتملة وصحيحةمعلومات جد

في هذه المراجعة العلمية إلى التعرف على أهم المصطلحات ذات الصلة بمصطلح حشد المصادر وتوليد  الباحثين ويسعى      

المعرفة، وتحديد أبعاد التطور لتلك المصطلحات واتجاهاتها البحثية في الموضوع، ومدى اهتمام الجمعيات المهنية بهذه 

لتطور التاريخي لبداية االهتمام بموضوع حشد المصادر الموضوعات، ومدى تغطية المؤتمرات وورش العمل لها، مع تتبع ا

 وتوليد المعرفة، وكذلك إلقاء الضوء على االهتمامات البحثية والنظرية وتطور الموضوع في اإلنتاج الفكري الحديث.

 حدود الدراسة

ئل الجامعية الرسامن خالل النظر في  توليد المعرفةو حشد المصادرللدراسة مصطلحي  الحدود الموضوعيةتشمل 

 للحدودبالنسبة  أعمال المؤتمرات والتقارير والمنشورات للدوريات والجمعيات العلمية.، والكتب، و)ماجستير/ دكتوراه(

 م ، وذلك بهدف التحليل العام للمصطلحات البحثية التي يغطيها أدب الموضوع.2021 و م1995 بينالفترة فتشمل  الزمنية

حيث  ،اإلنتاج الفكري المنشور باللغتين العربية واإلنجليزيةمراجعة  على الدراسة ، فقد عكفتاللغويةحدود بالأما فيما يتعلق 

 ,IEEEالمعلومات العربية، وتحديداً دار المنظومة، ومجموعة من قواعد المعلومات األجنبية مثل ) قواعدتم البحث في 

ProQuest Dissertations and Theses Global, Scopus, Web of Science. هذا باإلضافة الى محركات ،)

البحث العلمية والتي تبحث في األدب المنشور بالغتين العربية واألجنبية مثل )الباحث العلمي لجوجل والمكتبة الرقمية 

 نتائج عمليات البحث في تلك القواعد والمحركات بشيء من التفصيل. نتناولالسعودية(. وفيما يلي 
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 مصطلحات الدراسة

 د المصادر:حش

حشد المصادر بأنه عملية يتم من خاللها طلب محتوى معين من مجتمع كبير على  Bynum (2013)عرف 

إلنجاز عمل ما.  أوقرار معين  اتخاذ في للمساعدةبيانات وللحصول على معلومات  وذلك ،اإلنترنت غالبا ما يكون مجهول

ن مجموعة من األفراد أو المجتمعات عبر اإلنترنت يبأنه عملية يتم من خاللها تمك Zheng (2016) و   Haoكذلك يعرفه 

لحصول على المعلومات أو الخدمات أو المشاركة في سياسات لمن توليد أفكار وابتكارات. كما يمثل حشد المصادر أسلوب 

)العبرية،  مادي مقابللبا ما يكون بدون التطوير عن طريق االستعانة بعدد كبير من الناس، ويتم عادة عبر اإلنترنت، وغا

2018). 

الطريقة التي يتم من خاللها الحصول على المعلومات والقيام  احشد المصادر إجرائياً بأنه الحالية الدراسة عرفتو

جموعة ، وذلك من خالل ممعين اقتراح حل أو المشاركة في مشروع شكل المنظمة إما في احتياجبتوظيفها توظيفًا مناسباً وفق 

من خالل احدى تطبيقات أو  آرائهميقدمون  لكيلعمل مع المنظمة برغبتهم لمن المشاركين "الحشود"، الذين يتم اختيارهم 

 منصات اإلنترنت.

 توليد المعرفة:

العمليات الداعمة لتوليد  في يعرف توليد المعرفة بأنه عبارة عن إبداع معرفي ينشأ من خالل مشاركة أفراد المنظمة      

المشكالت وإيجاد الحلول الجديدة لها بصورة  على التعرفرأس مال معرفي جديد في قضايا وممارسات جديدة تساهم في 

حيث  ،بأنها عملية تعلم واكتساب معارف جديدة (2013) سميرة . كما عرفتها(2012)العلي و قنديلجي،  ابتكارية مستمرة

 تبادل المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة. من خاللها لتفاعل يتعين على األفراد ال

توليد المعرفة إجرائيًا بأنها عملية إبداع األفراد نتيجة للتعاون فيما بينهم والعمل على  عملية الدراسة الحالية وتعرف 

 ما يولد رأس مال  معرفي جديد.يرتبط ذلك بتبادل المعرفة بشقيها الضمني والصريح مو ،في إنجاز المهام واألعمال االبتكار

المرتبطة بالدراسة وللتعرف على المصطلحات األكثر استخداًما في اإلنتاج الفكري  المهمة المصطلحات استعراضبعد       

باللغتين العربية واإلنجليزية تم تتبع مصطلح "حشد المصادر وتوليد المعرفة" في قواعد البيانات العربية واألجنبية 

ين العربية واإلنجليزية لكل مصطلح باللغت المنشور األدبالبحث في محددين هامين هما ضرورة مراعاة  معوتوضيحها، 

ويمكننا توضيح نتائج  والمستخلصات فقط. ةالمنشور األبحاث عناوينالبحث عن الكلمات الرئيسية في ، إضافة الى ة  على حد

 اآلتي: لمصطلحات في القواعد العربية واألجنبية كما هو موضح بالجدولل الدراسةاليها  تالبحث التي توصل
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 صطلحات الدراسة باللغة العربية واألجنبيةم (:1جدول رقم )

 عدد نتائج البحث عنوان قاعدة البيانات المصطلح

 قواعد البيانات باللغة العربية

 حشد المصادر

 44 قاعدة دار المنظومة

 22.077 قاعدة المكتبة الرقمية السعودية

 513 محرك بحث جوجل )الباحث العلمي(

 توليد المعرفة

 413 المنظومةقاعدة دار 

 33.864 قاعدة المكتبة الرقمية السعودية

 835 محرك بحث جوجل )الباحث العلمي(

 قواعد البيانات باللغة اإلنجليزية

Crowdsourcing 

ProQuest Dissertations and Theses Global, 55.649 

IEEE 4.692 

Google Scholar 316,000 

Scopus 18.176 

Web of Science 11.392 

knowledge generation 

ProQuest Dissertations and Theses Global 3.303.514 

IEEE 15.769 

Google Scholar 5430 

Scopus 82.875 

Web of Science 79.067 

 

األكثر استخداما وتداوال )قاعدة المكتبة الرقمية السعودية( هي العربيالبحث  محرك( أن 1تبين من خالل الجدول رقم )      

 دار معلومات، ثم يليه قاعدة  835محرك البحث جوجل  بمجموع  ه، يليبحث 33.864لمصطلح "توليد المعرفة" بمجموع 

البحث في  نتائجبلغ مجموع ف، أما فيما يخص مصطلح "حشد المصادر" 413المنظومة حيث بلغ تكرار تداول المصطلح 

ويليها محرك بحث جوجل )الباحث العلمي( في المرتبة الثانية بمجموع  بحث، 22.077ية  قاعدة المكتبة الرقمية السعود

 بحث فقط. 44وأخيراً دار المنظومة بعدد  بحث 513

أن مصطلح حشد المصادر  Google Scholar من خالل باللغة اإلنجليزية المعلوماتبينما يتضح لنا في قواعد       

Crowdsourcing  يليه في المرتبة الثانية  316.000جاء في المرتبة األولى بمجموع ،ProQuest Dissertations 

and Theses Global  قاعدة فأما المرتبة الثالثة  55.649حيث بلغScopus  قاعدة  ثم 18.176بمجموعWeb of 

Science  وجاءت في المرتبة األخيرة  قاعدة  11.392بمجموعIEEE  حثب 4.692بمجموع. 

باللغة اإلنجليزية،  المعلومات قواعداألكثر تداوال في  knowledge generationبينما مصطلح توليد المعرفة       

، يليها في المرتبة الثانية 3.303.514بمجموع بلغ  ProQuest Dissertations and Theses Globalجاءت قاعدة ف

Scopus  قاعدة أما المرتبة الثالثة فجاءت  82.875بمجموعWeb of Science  بينما المرتبة الرابعة  79.067بمجموع

 بحث. 5.430بمجموع  Google Scholarمحرك البحث  تالمرتبة األخيرة فكانو 15.769بمجموع  IEEEفجاءت قاعدة 
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ومن خالل هذا االستعراض يتضح أن اإلنتاج الفكري األكثر تداوال واستخداما لمصطلحات الدراسة )حشد       

 باللغة اإلنجليزية. المعلوماتقواعد  في يتركزالمصادر وتوليد المعرفة( 

 : 1995وموضوع )توليد المعرفة( عام    2005بداية ظهور موضوع )حشد المصادر( عام  

 :Crowdsourcingحشد المصادر:  -

مع تطور شبكة اإلنترنت وظهور خدماتها التفاعلية تجلت ظاهرة أصبحت الحقًا إحدى سمات الجيل الثاني من الويب        

( من المستخدمين لشبكة اإلنترنت  Wisdom of Crowdجمهور )ال، تقوم تلك الظاهرة على االستفادة من حكمة 2.0

" ومن Crowdsourcingبشكل كلي أو جزئي في عملية تسيير المواقع وخدماتها، وقد ُعرفت هذه الظاهرة بــ " وإشراكهم

 (. 2012)صالح،  موسوعة الويكيبديا  اأشهر أمثلته

لوصف   ،من قبل جيف هاو ومارك روبنسون 2005"حشد المصادر" في عام أو  Crowdsourcingتم صياغة مصطلح 

ألول  Howe نشرو خارجية"،  كمصادر  بالجمهور"االستعانة  فياإلنترنت  من لالستفادةالشركات  اتتبعه التي الطريقة

 The Rise"بعنوان 2006يونيو  في Wired لمقاله مرة تعريفًا لمصطلح حشد المصادر في منشور مصاحب على مدونة

" of Crowdsourcing. 

بحثا لمشروع رسالة الدكتوراه بالمعهد الوطني للصحة بأمريكا،  أعدتالتي و  Claudiaحددت الباحثة  2006عام  في      

إذ احتاجت صوًرا تعبر عن األنفلونزا، واستعانت بمجموعة من هواة التصوير عبر موقع لألوراق المالية تعرض فيه الصور 

ً بقيمة رمزية ال تتجاوز خمسة دوالرات،  تدرسها بتكلفة تزيد عن تصوير الحاالت التي لعن استئجار خدمات مصور  عوضا

الطريقة الجديدة التي تتم بها ممارسة األعمال وتوظيف الهوايات، فأطلق  Jeff Howeدوالر، وبذلك الحظ الصحفي  150

 .(2018)العبرية،  "Crowdsourcingعليها ظاهرة "

، فمثال الميالدية السبعينيات إلىوترجع  قديمة المهامبعض  انجازمن أجل توكيلهم  الجماهير إلىإن فكرة اللجوء 

 إدخاالت بإرسال ساهمواالذين  المتطوعينمن  اآلالفبواسطة  كانت Oxford ليزيجاإلنمن القاموس  األولى اإلصدارات

 .(2018)تكفي، القاموس في تجميعها تم والتي ورقية

ومنحهم  المستفيدين التواصل معيهدف إلى توسيع نطاق   Flickrمشروعا على 2008عام  الكونجرس مكتبة اطلقت وقد

مع  مجموعاتها وكسب ثقتهم من خالل مشاركة صور من المنشأة هذه ، ورفع الوعي لديهم بأهميةمعها فرصة أكبر للتفاعل

لجمع المعلومات  Flickr مجموعتين من الصور التاريخية على المكتبة األشخاص الذين يحتفظون بصور تاريخية، فنشرت

حساب  2.518عالمة بواسطة  67.176أضيفت  حيثور إلضافة عالمات وتعليقات على هذه الصور، حولها، ودعت الجمه

 المستفيدينإلى عدد  تلك حساب وتشير أعداد الحسابات 2.562صورة بواسطة  2.873تعليق على  7.166و Flickr على

 .(2018)العبرية،  المكتبة  المحتملين الذين كسبتهم
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التي أطلقت عام و Coca Colaهذا وقد اهتمت العديد من المنظمات والمؤسسات بمصطلح "حشد المصادر" فمنها مؤسسة 

بإطالق مسابقة على  2009التي قامت عام و Hewlett Packarsوكذلك مؤسسة  Hero Xمنصة حشد المصادر  2017

، وأثبتت الدراسات بها الخاصة الكمبيوتر أجهزة امالنصائح حول طريقة استخد تبادلبهدف  eYakaموقع حشد المصادر 

 2006% من الماركات العالمية الكبرى أصبحت تستخدم طريقة حشد منذ عام 85أن  2015لسنة  Interbrandحسب تقرير 

 .(2018)تكفي،  طرح منتجات وخدمات جديدةبتسمح لها  مبتكرةالمصادر بهدف الحصول على أفكار 

بحشد المصادر لنسخ ستين  UCLالمعلومات بمنأى عن هذا التوجه، حيث قامت مكتبة كلية لندن الجامعية  إدارةولم تكن       

مح للمتطوعين بالحصول على صور بمشروع رقمنة أعمال الفيلسوف "جيرمي بينثام"، حيث سُ  foliosألف ورقة مخطوطة 

وصيانتها بمستودع المجموعات  تخزينهاالخبراء للنصوص تم  اعتماد، وبعد  TEIالمخطوطات لتكويد نصها وفق لمعيار

 (.2012)صالح، ةالرقمية للمكتب

وظهرت مبادرات حشد المصادر في العالم العربي في عدد من الدول في مجاالت مهنية متعددة، إذ قدمت إمارة دبي بدولة 

نيا االتحادية لتوفير حلول علمية مبتكرة لعدد اإلمارات العربية دعوة مفتوحة للعموم في معرض هانوفر الصناعي في ألما

 .(2018، ة)العبري من القضايا المتعلقة بالطاقة المستدامة، والمدن المستدامة والقضاء على الجوع وتقليص الفجوة الرقمية

أمثلة   "The Raise of Crowdفي مقالته الشهيرة بعنوان " 2006في يونيو من عام  Jeff Howe قد سرد و

سواء على الصعيد الرسمي المتمثل في المنظمات  ،عدة لتوظيف حشد المصادر في مجاالت مختلفة لتحقيق غايات متعددة

الرغم من االختالفات  وعلى .على الصعيد الخاص المتمثل في المشاريع الفردية اويمثلها باحثين وغيرهم،  والتيالحكومية 

و يرتكز حشد المصادر  .(Bynum, 2013) أغلب األدبيات في حشد المصادر باإلنترنت ترتبطفي اشكال التطبيق وغاياته 

 :على ثالث أطراف فاعلة هي

 جغرافية مناطقفي  الموزعينمن األفراد  من مجموعة كبيرة جداً  عادة يتكون والذياألفراد الذين يشكككككككلون الحشككككككد،   -

 . الحشد يمثلون، وهذا ما يؤدي إلى استحالة التمييز بين األفراد الذين لالتصال والذين يستخدمون األنترنت كوسيلة مختلفة

 ؛اإلنترنت على اتمفتوحة عبر منص مساهمةمؤسسة تقوم باإلعالن عن  بالعادة وتكونالمستفيد من مساهمات الحشد،   -

ؤسكككسكككة امكانية اسكككترجاع نترنت تعمل كوسكككيط بين مقدمي الخدمات والمسكككتفيدين منها، وتتيح للماإل ىمنصكككة رقمية عل  -

 (.2018األفكار الجيدة من الجماهير)تكفي،

 :knowledge generationتوليد المعرفة:  -

عام  Boisotوتبعه نموذج  1995عام Takeuci و  Nonakaلقد ظهر مصطلح توليد المعرفة منذ ظهور نموذج 

، حيث جاء النموذج األول ليناقش عملية توليد المعرفة من حيث التفاعل بين األبعاد الضمنية والصريحة 1995-1998

بحسب وللمعرفة، وأن المعرفة تتدفق من خالل ثالث مستويات هما الفرد والجماعة والمؤسسة، أما النموذج الثاني 

من خالل المرور عملية تحويل المعلومات المستخرجة من البيئة المعقدة إلى معرفة جديدة فهو  (2013) سميرةماذكرت 

 ستة مراحل تشمل:ب
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 مسح البيئة واستخراج معلومات محددة مثيرة لالهتمام -

 تهاوهيكل هاترميز المعلومات المستخرجة من البيئة في هذه المرحلة مع تحديد -

 حاالت متعددة أو أكثر تحديدا في المؤسسة تطبيق المعرفة الجديدة على نطاق واسع في -

 نشر المعارف الجديدة من قبل عدد كبير من األفراد أو الجماعات أو حتى المؤسسة -

 المعارف الجديدة ونشرها عبر استيعابها استخدامها من طرف المجتمع التقاط -

 ة والمجتمعتأثير المعرفة الجديدة على الممارسات والمعتقدات واألعراف والمعايير للمجموع -

حيث أشار إلى أنه يجب االعتماد على عمليات إدارة المعرفة،  ،على أهمية عملية توليد المعرفة في المنظمات Nonakaأكد 

هناك نوعان  Nonakaظرية نوهذا يتم من خالل التفاعل اإليجابي بين المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة. وفي صميم 

ؤدي إلى توسيعها من تعلى أن عملية توليد المعرفة  Nonakaمن المعرفة: المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة، حيث أكد 

األولى تركز على تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة ظاهرة، أما الثانية فتتضمن تحويل المعرفة من  طريقتين،خالل 

 .(2020)حفاظ،  اعيالمستوى الفردي إلى المستوى الجم

 :Crowdsourcing and knowledge generationحشد المصادر وتوليد المعرفة:  -

حشد المصادر وتوليد المعرفة  يمصطلحل ربطلدراسة لم يرد لموضوع امن خالل البحث في اإلنتاج الفكري المنشور       

معاً بشكل مباشر وصريح، ولكن جاء في بعض الدراسات التي تناولت عمليات إدارة المعرفة وتوليدها في بعض المؤسسات 

ولعل مما يؤكد ذلك بعض الدراسات العربية التي جمعت بشكل غير مباشر بين المصطلحين مثل دراسة  2010بعد عام 

جاءت بعنوان "أثر عمليات توليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري: الدور الوسيط لرأس المال ( والتي 2018العماوي )

( و 2014)ohta و   Kuwabaraالنفسي في البنوك التجارية األردنية"، بينما في الدراسات األجنبية ارتبطت دراسة 

Dimitrova  و  Scarso (2017والتي جاءت لدراسة أثر حشد المصادر عل ).ى إدارة المعرفة 

 المؤتمرات وورش العمل والجمعيات المهتمة بموضوع حشد المصادر وتوليد المعرفة:

شعبية كبيرة لدى  ىتمثل المؤتمرات العلمية وورش العمل المقامة معها أحد اهم وسائل النشر العلمي التي أصبحت تلق      

في حضور المؤتمرات العلمية من  المشاركةرش العمل وكذلك العلماء والمفكرين، فالباحثين دائًما ما يهتمون بحضور و

خالل مشاركتهم بأواق علمية تتناسب مع الموضوعات التي تتفق مع محاور المؤتمر، ومن ثم يقومون بعرضها أثناء جلسات 

المثال ال الحصر  سبيلالمؤتمر العلمي الُمقام. وهنا سوف نقوم بعرض للمؤتمرات والندوات العلمية المرتبطة بالدراسة على 

 ، والتي يمكن عرضها كاآلتي:Googleسواء من خالل البحث عبر قواعد معلومات دار المنظومة ومحرك البحث 
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 المؤتمرات وورش العمل: -

  نظمت جامعة الزيتونة باألردن مؤتمًرا علميًا وهو المؤتمر العلمي الدولي السنوي  ،2004عام من ال 26في أبريل

العديد من األوراق العلمية حول إدارة المعرفة  تضمن والذي"إدارة المعرفة في الوطن العربي"  بعنوانالرابع 

 وتنظميها وتوليدها ومشاركتها.

  ورشة العمل األولى للشبكة البحثية  ، عقدتللطوبوغرافياالمكتب الفيدرالي السويسري بالتعاون مع  2009وفي عام

 دراسةفي تحديث قواعد البيانات الوطنية، بهدف  المصادر حشدحول دور  Euro SDRاألوربية للبيانات المكانية 

ومناقشة استخدام تقنيات الجيل الثاني من الويب، واالستخدام التعاوني للمحتوى المنشأ بواسطة المستفيد ضمن عمل 

بيانات والخبرات التطبيقات المستخدمة في الورشة، وعمليات إدارة ال استعراض تمقواعد البيانات الوطنية، وقد 

 (.2012)صالح،  المرافقة المكتسبة والتوقعات المستقبلية والتحديات

  بعنوان "مراجعة منهجية  2015عام  ألنظمة المعلوماتكما عقد مؤتمر هاواي الدولي السنوي الثامن واألربعين

الخامس حول خدمات لألدب لبحوث حشد المصادر من منظور إدارة الموارد البشرية"، وكذلك المؤتمر الدولي 

تناول موضوع "تشريح منصة حشد المصادر"  والذيالمبتكرة في الحوسبة  والحلول الهاتف المحمول واإلنترنت

 م.2011عام 

  المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات مؤتمرها  والجمعيةأكاديمية السادات للعلوم اإلدارية  نظمتكما

 (2003)أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية، العلمي العاشر بعنوان "إدارة المعرفة في حقبة العولمة" 

 الجمعيات المهنية واألقسام العلمية: -

أما ما يخص الجمعيات المهنية واألقسام العلمية فلم نجد من خالل المراجعات السابقة في اإلنتاج الفكري العربي واألجنبي 

مباشر إال من خالل تقديم أوراق علمية متفرقة تخص حشد المصادر وتوليد المعرفة، وفيما بشكل ما يخص مجال الدراسة 

 يلي نعرض أبرز ما تم التوصل إليه.

 ة المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي:جمعي 

م من خالل المبادرة التي قام بها موظفي المكتبة 1992الخليج العربي عام  في هاجمعية المكتبات المتخصصة فرع تم إنشاء

ع في عدد من المهتمين في منطقة الخليج، ثم قامت وزارة اإلعالم البحرينية باعتماد الفر لهاالطبية لشركة أرامكو وانضم 

الفرصة لجميع المختصين إلتاحة مملكة البحرين، ولعل من أهم الفعاليات التي تنظمها الجمعية هو إقامة مؤتمرها السنوي 

تبادل األفكار المتعلقة بأحدث الممارسات المهنية في التخصص، كما يعقد فرع وفي مجال المكتبات والمعلومات بالمشاركة 

الخليج عددًا من ورش العمل والندوات بالتعاون مع الجامعات ومراكز المعلومات الخليجية مثل الفهرس العربي الموحد، 

كز من خاللها على تحسين أداء أخصائي ، والتي ترذات العالقةمعالجة أحدث الموضوعات والقضايا البحثية لوأكاديمية نسيج، 

على تعزيز روح التعاون والمشاركة والقدرة على طرح  والعملمهاراته مهنيًا،  ةالمكتبات والمعلومات والعمل على تنمي

 الحلول التقنية التي تسهم في تنمية الوصول للمجموعات الرقمية.
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 :الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة 

المصرية للقراءة والمعرفة بعنوان " القراءة وتنمية التفكير" وكان من أبرز أوراق العمل  للجمعيةالرابع  قد المؤتمر العلميعُ 

بعنوان " الميول القرائية االعتيادية وااللكترونية لدى تلميذات الصف التاسع  (2004)البلوشي، في المؤتمر ورقة علمية لــ 

 ت توليد األفكار لديهن".من التعليم العام بسلطنة عمان وعالقته بقدرا

 :االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 

يعقد االتحاد العربي للمكتبات مؤتمره السنوي ويتناول من خالله أبرز القضايا المعاصرة في التخصص، ولعل من أهم 

 المؤتمرات التي تم تناولها من خالل االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، ومنها:

والعشرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )أعلم( بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والتراث  المؤتمر الثالث -

-18قطر بتاريخ –القطرية بعنوان "الحكومة والمجتمع والتكامل في بناء المجتمعات المعرفية العربية " الدوحة 

 .2012نوفمبر  20

لعمل ودور الجمعيات والمهنية المتخصصة فإنه لم نجد بشكل صريح مما سبق ومن خالل العرض للمؤتمرات وورش ا      

ومباشر أي مؤتمرات وورش عمل أو فعاليات قامت بها الجمعيات المهنية تتناول حشد المصادر وتوليد المعرفة، إال أن أغلب 

عرفة بشكل عام وكان موضوع األنشطة والفعاليات التي تمت في هذا اإلطار كانت فعاليات علمية ومؤتمرات تناولت إدارة الم

 "توليد المعرفة" يمثل أحد المحاور الفرعية لها.

 تطور االهتمامات البحثية لموضوع )حشد المصادر وتوليد المعرفة( وبداية الدراسات وتطوها:

 العلمي لنتاجا استعراض وتمها اتفي هذا الجانب التطورات البحثية في محوري الدراسة ومصطلح الباحثينتناول 

م، 2022وإلى وقتنا الحالي  2000أي منذ عام  ،حسب تاريخ النشر للدراسات وذلك من حيث بدء االهتمام بالموضوعب

 -سالفة الذكر – المعلوماتمن حيث عرض اإلنتاج باللغتين العربية واإلنجليزية، وذلك من خالل البحث في أهم قواعد 

 سواء العربية أو األجنبية، وفيما يأتي نتناول ذلك بشكل تفصيلي.
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 (:2022-2000المحور األول: اإلنتاج الفكري العربي منذ عام )

العربية واألجنبية لم يتم  المعلوماتمن خالل البحث والتدقيق في مصطلحات الدراسة في محركات البحث وقواعد       

، وأن أغلب األبحاث والدراسات جاءت منفردة حول مصطبح مباشراسة جمعت المصطلحين معًا بشكل التوصل إلى در

وفيما يلي نعرض أهم ما تم التوصل إليه وفقا  "توليد المعرفة" ، مع قلة الدراسات التي توفرت حول "حشد المصادر".

 للمحاور والتي يتم ترتيبها سنويًا من األقدم إلى األحدث.

 :2010إلى عام  2000الفكري منذ عام اإلنتاج  -1

المعرفة"  توليد"وومحركات البحث باستخدام المصطلحين "حشد المصادر"  المعلوماتتبين من خالل البحث في قواعد       

 يقرنفي اإلنتاج الفكري باللغة العربية، كما أنه ال يوجد من اإلنتاج الفكري ما  أكبر تغطية على حصلأن المصطلح الثاني 

وفيما يأتي نتناول  ،المصطلحين معًا بصورة واضحة، حتى أن كلمة توليد المعرفة جاءت في أغلب الدراسات بإدارة المعرفة

 أبرز تلك الدراسات.

كتاب حول توليد المعرفة بعنوان "بعض المجتمعات تفوق غيرها في توليد األفكار الجديدة:  2003صدر في عام  -

 .(2003)قاسم، الذاكرة واإلبداع" 

كتاب بعنوان " التعهيد الشامل لتكنولوجيا المعلومات: سعيا إلى تنمية األعمال" للمؤلف ماري  2003صدر عام  -

المعلومات، الستغالل  تقنيةفي تعهيد( الماهية )حيث يعرض الكتاب  ،ترجمة محمد شاهين  ،بي لسلي وسي، 

)سي و  التنفيذيين من مستوى رئيس تنفيذي فما فوقالمديرين من قبل ، وبصورة خاصة التي تقدمها التقنيةمزايا ال

 .(2003لي.بي، لس

 المعرفة خلق جانب من المعرفة إدارة عمليات تفعيل في االتصال عن الرضا دور( بعنوان " 2009) مقدادي دراسة -

 االتصال عن الرضا دور دراسة خالل من فعال، بشكل المعرفة إدارة تطبيق مقوماتوبحثت  ،"التنظيمي األداء على

 .المؤسسي واألداء التنظيمي االبتكار في ذلك وأثر المعرفة خلق جانب من المعرفة إدارة عمليات تفعيل في

 

 م:2022إلى عام  2011اإلنتاج الفكري العربي منذ عام  -2

تزخر باإلنتاج الفكري مقارنة بالفترة التي تسبقها، وذلك  2010دائرة البحث تم التوصل إلى أن الفترة بعد عام  توسيععند      

مصطلح "توليد المعرفة" زادت بشكل أكبر من مصطلح "حشد المصادر"،  حولبالنسبة للمصطلحين، إال أن الدراسات 

لحين بشكل غير مباشر، وفيما يأتي عرض ألهم اإلنتاج بعض الدراسات التي قد ترتبط بالمصط حصرحاول الباحثين و

 كاآلتي: وهوالصادر 
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"دور توليد المعرفة في تعزيز اإلبداع التنظيمي" حيث تعمل الدراسة على توضيح  (  بعنوان2011) الغالبي دراسة -

تعظيم توليد األفكار المتأنية من معرفة رصينة لتصب في صيرورة عمليات إبداعية تقدم منتجات وخدمات ممتازة، 

 تستهدف توليد المعرفة بإطار العمليات اإلبداعية في المنظمة.

بالمشروعات الرقمية: دراسة استكشافية  Crowdsourcingالتعهيد الجمعي "ن: ( بعنوا2012) صالح دراسة -

المصادر بالمشروعات  حشد، حيث هدفت الدراسة إلى رصد أشكال "آلفاق التطبيق وضوابطه في البيئة العربية

 بالمشروعات العربية. هالرقمية األجنبية والعربية والتعرف على أسس تطبيق

حيث تناولت الدراسة  "مهارات توليد المعرفة وتطبيقاتها لدى طلبة كلية التربية" ان:( بعنو2012) مهدي دراسة -

الحاجة إلى استراتيجية جديدة لمجموعات التشارك والتعليم والتعلم االلكتروني  تقنياتفي تطور  الحديثةاالتجاهات 

 للمقررات االلكترونية عن بعد.

"دور توليد المعرفة في تحسين األداء البشري: دراسة حالة مركز البحث العلمي  :بعنوان( 2013) سميرة دراسة -

حيث اقترحت الدراسة تدعيم التشارك المعرفي من خالل تدعيم نشاطات المشاركة  ،والتقني للمناطق الجافة"

ة لتقييم األداء من بين األفراد، وتشجيع التعلم المستمر وزيادة الخبرة، مع وضع معايير جديد االجتماعيوالتفاعل 

 .أجل زيادة رضا الباحثين. وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات المرتبطة بالمصطلحين معا

والتي هدفت  ،"توليد المعرفة في شركة االتصاالت السعودية: دراسة استكشافية" :بعنوان (2017) الحارثيدراسة  -

إلى فحص عملية توليد المعرفة في الشركات السعودية عن طريق استخدام نموذج نوناكا وتاكوشي وتحديدًا في 

 .الدراسات المرتبطة بالمصطلحين معا من الدراسة هذه وتعتبر شركة االتصاالت السعودية.

"حشد المصادر ودوره في تحسين القدرة االبتكارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : (  بعنوان2018) تكفي دراسة -

إلى تحديد العوامل التي يجب أخذها بعين االعتبار من طرف المؤسسات الصغيرة  ت الدراسةهدفوالجزائرية" 

 والمتوسطة حتى تتمكن من حشد المصادر بنجاح.

أسلوب حشد المصادر في تحسين خدمات المعلومات بمؤسسات "فاعلية استخدام  :بعنوان (2018)العبرية  دراسة -

حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام أسلوب حشد المصادر لتطوير ، المعلومات في سلطنة عمان"

خدمات المعلومات بمؤسسات المعلومات في سلطنة عمان، والتعرف على العوامل المؤثرة في فاعلية استخدام 

تويتر لتطوير خدمات المعلومات بمؤسسات المعلومات في سلطنة عمان مع  منصةادر عبر أسلوب حشد المص

 تويتر. منصةاستكشاف فاعلية أسلوب حشد المصادر عبر 

"أثر عمليات توليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري:  :أطروحة ماجستير بعنوان وهي (2018) العماوي دراسة -

ي في البنوك التجارية األردنية"، حيث هدفت الدراسة إلى بيان األثر غير المباشر الدور الوسيط لرأس المال النفس

يتم التوصل ألي دراسات  لموعند البحث بالمصطلحين معًا  ،والمباشر لتوليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري

 .الحالية الدراسة معتتفق هذه الدراسة  ولكن
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التعهيد الجماعي في تفعيل االستبصار االستراتيجي للقيادات نحو اختبار اعتماد  بعنوان: " (،2019) حسندراسة  -

دور المجتمعات في االصالح  "، والتي تقصتاستراتيجية لإلصالح االداري :دراسة مقترحه للقيادات اإلدارية

 المجتمعات تمارسها التي األدوار دائرةاألمر الذي يوسع من  ،االداري عن طريق االستبصار االستراتيجي للقيادات

بدوره يوضح أهمية القيادة ببعدها االستراتيجي في استقراء  هذا، وةالرقابيو الريادية األدوار في المشاركة لتشمل

تبني فرضيتين ب قام دراستههداف أل الباحثتحقيق ولالمطروحة.  اكلمعالجة المشوالمؤشرات اتجاه المجتمعات، 

تأثير الغير ال على تركزاستراتيجيات االصالح االداري، والثانية  علىمباشر ال المصادر حشدأساسيتين هما تأثير 

 استراتيجيات االصالح االداري من خالل االستبصار االستراتيجي. على  المصادر لحشدمباشر 

أهمية توليد المعرفة في دعم مستويات التعلم التنظيمي: دراسة ميدانية بمؤسسة ": بعنوان( 2020)  حفاظدراسة  -

CONDOR  إلى التعرف على دور عمليات توليد المعرفة  الدراسة هدفتببين المصطلحين. حيث  جمعت"، والتي

في دعم مستويات التعلم )الفردي، والجماعي، والتنظيمي( وذلك من خالل النموذج المقترح الذي يُظهر أهمية دعم 

عمليات بعرفية الداعمة من خالل االهتمام في ظل توفير البيئة الم CONDORات التعلم التنظيمي بمؤسسة يمستو

 توليد المعرفة.

 (:2022-2000المحور الثاني: اإلنتاج الفكري األجنبي منذ عام )

 :2010إلى عام  2000اإلنتاج الفكري األجنبي من عام  -1

حيث ال يوجد العديد من الدراسات التي تناولت  ،أن اإلنتاج الفكري باللغة اإلنجليزية قليل إلى حد ما للباحثين اتضح

فقط، في حين أن الدراسات التي تناولت الموضوع تكاد  2006خاصة وأن المصطلح بدأ ظهوره منذ عام  المصادر حشد

 هم الدراسات كاآلتي:ألتكون نادرة في هذا التوقيت، وفيما يأتي استعراض 

حددت أمثلة متعددة لتوظيف حشد المصادر ،  "The Raise of Crowdبعنوان " Jeff Howe  (2006 ) دراسة  -

 في مجاالت مختلفة.

 The mediating effect of knowledge creation on entrepreneurial " :بعنوان Li (2008)دراسة  -

orientation and firm performance ،" والتي تتناول دور توليد المعرفة في بيان أثر توجه ريادة األعمال

مجتمع الدراسة الشركات التابعة لمعهد تايوان لألوراق كان و Nonakaعلى أداء الشركات استنادا إلى نظرية 

 المالية والعقود اآلجلة وتعد من الدراسات المرتبطة بمصطلحين الدراسة.

 Create Value with " :بعنوان Lobre Katia  (2010)و  Lebraty Jean-Fabriceدراسة -

Crowdsourcing: The Innovation-Authenticity Dyad" ، لحشدوالتي هدفت إلى معرفة كيف يمكن 

 أن يخلق قيمة للمؤسسة. المصادر
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 Towards crowdsourcing translation tasks in library :"بعنوان Corney (2010)دراسة  -

cataloguing" ، إنشاء في يساعدمن خالل اإلنترنت قد  المصادر حشدوتهدف إلى تناول االعتقاد المتزايد بأن 

 نظم الترجمة اآللية. فيها تقع قد التي اللغويةمشكالت الحلقات عمل يمكنها التغلب على 

 Crowdsourcing the Indexing of Film and Television" :بعنوان Geisler (2010)دراسة  -

Media"،  فيتطبيق تقنيات المعلومات على األفالم السينمائية والوسائط التلفزيونية  دوروالتي هدفت إلى دراسة 

في  المصادر حشدالمحتوى واالستمتاع به، وتحديد كيفية تطبيق  ذلكوأساليب جديدة لتعلم ودراسة  طرق ايجاد

 المشروعات واسعة النطاق.

-  

 م:2022حتى عام  2011اإلنتاج الفكري األجنبي من عام  -2

إلى أن اإلنتاج الفكري األجنبي في هذه الفترة يزخر بالعديد من الدراسات والبحوث التي تناولت  ينتوصل الباحث

موضوع حشد المصادر وكذلك توليد المعرفة سواء بشكل منفصل بين المصطلحات أو جمع المصطلحين معا بشكل غير 

 من رصدها وتناولها وهي كاآلتي: الباحثين تمكنالتي مباشر، وفيما يأتي استعراض ألهم الدراسات 

 Social networks and knowledge creation in the " :بعنوان Brown (2011)و   Farshchiدراسة  -

built environment: a case study"تناقش. حيث من الدراسات التي دمجت بين المصطلحين معا تعتبر، و 

( كأداة لفهم عملية رعلى أسلوب حشد المصاد بطبيعتها التفاعلية استخدام تحليل الشبكات االجتماعية )والتي تعتمد

سعت إلى مناقشة جدوى استخدام تحليل الشبكات االجتماعية كأداة لفهم عملية تكوين المعرفة ضمن ، وتوليد المعرفة

 فريق العمل الواحد في المشاريع اإلنشائية.

 Knowledge creation in universities and some related": بعنوان Siadat (2012)ة ودراس -

factors" ،من اآلثار المترتبة عليها  منتقديم صورة نظرية لمفهوم توليد المعرفة ومن ثم التحقق  سعت الى والتي

 المال االجتماعي والثقافة التنظيمية. سمتغيرات رأ خالل النظر في

 The Relationship between the Full Range of Leadership ": بعنوان Al-Araimi (2012)دراسة  -

Styles and Employees’ Creative Performance in Civil Service Organizations: A Field 

Study of Omani Civil Service Managers" ،  الدراسة إلى التعرف على مدى ممارسة مدراء  هدفتحيث

الخدمة المدنية العمانيين ألسلوب القيادة الكاملة وأثر ذلك على األداء االبتكاري للموظفين، وقد تم استخدام قطاع 

 المصطلحين.ربطت بين وتعد من الدراسات التي  ،الخدمة المدنية العماني كدراسة حالة

 rowdsourcing is an innovation process for the"  :بعنوان Abdellatif  (2014) و Sonia دراسة -

execution of creative tasks and complex tasks"، إلى فحص خصائص عملية حشد  هدفت والتي



 
 

15 
 

تساهم في إنجاز المهام المعقدة  المصادر لحشدوكان من أبرز نتائج الدراسة أن خصائص عملية االبتكار  .المصادر

 ية.واإلبداع

 Knowledge Generation for Regional Competitive Advantage ": بعنوان Erkut (2017) دراسة -

 .ذلك تحقيقح أهمية إدارة األصول غير الملموسة في الشركات والمؤسسات من أجل يوضتالى  وسعت"، 

 Crowdsourcing for Research:Perspectives From a Delphi " :بعنوان Bassi (2020) دراسة -

Panel. ،"حشد المصادر كدعوة مفتوحة للجمهور للتعاون والمشاركة في حل المشكالت. تتناولو 

 How to Manage Crowdsourcing Platforms " :بعنوان (2020)وآخرون   Ivo Blohmدراسة -

Effectively.المساهمين  بينكيفية إدارة حشد المصادر في المنصات القائمة على التعاون المفتوح  ت" و التي تناول

 . المصادر حشدمراقبة آليات الحوكمة الخاصة  منصات   علىالدراسة  وأكدت. لحل المشكالت المعقدة

 Empirically Analysing Knowledge Generation " :بعنوان Oubibi  (2021) و  ,Jin, Liدراسة  -

Framework in Student Homophily Through Crowdsourcing"، العالقة بين توليد المعرفة  وتناولت

في توليد المعرفة وفهم مشكالت  الكبير ودورها للطالبوجهات النظر المختلفة   على ركزتوحشد المصادر، حيث 

الطالب أكثر  ميل رغمتوفير مناهج جديدة لحصاد المعرفة الموزعة  فيمصادر حشد ال دور ووضحتالتعلم، 

للتواصل مع األشخاص ذوي الخصائص المتشابهة، وقد وضحت الدراسة إن دمج إطار توليد المعرفة في حشد 

 المصادر له تأثير إيجابي على توليد االبتكار.

 Knowledge-based program generation approach for( بعنوان "2020) وآخرون  Zhengدراسة -

robotic manufacturing systems "، تناولتمن أحدث الدراسات التي تناولت توليد المعرفة حيث  وتعتبر 

، حيث يوفر هذا المنهج دعًما فعاال لتوحيد القواعد الروبوتيةمنهج توليد البرامج القائم على المعرفة ألنظمة التصنيع 

 رامج التصنيع مما يؤدي إلى زيادة كفاءة اإلنتاجية في ظل توليد المعرفة.والمعرفة المتعلقة بب

 Balancing openness and control to improve the " :بعنوان (2022)وآخرون   Shihui Fuدراسة  -

performance of crowdsourcing contests for product innovation: A configurational 

perspective"، بشكل استقرائي شكل التفاعل بين االنفتاح  لتوضحعلى تحليل أدبيات حشد المصادر  وعملت

 مثل متعددة محاور الدراسة وتناولت ،والتحكم وتأثيرهما على أداء مسابقات حشد المصادر البتكار المنتجات

 المكافآت، وردود الفعل، وبناء المجتمع، وقيود الوصول، وتعليمات المهام وحقوق التقييم.
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باللغتين  المعلوماتتتيع زمني ورقمي لالتجاهات الموضوعية لحشد المصادر وتوليد المعرفة لقواعد  :(2جدول رقم )

 العربية واإلنجليزية

التغطية 

 الزمنية

 قاعدة البيانات

 محرك البحث
 التغطية الموضوعية

عدد الدراسات 

 المسترجعة
 نوع اإلنتاج الفكري

2000-

قاعدة بيانات دار  2010

 المنظومة

حشد المصادر وتوليد 

 المعرفة
أبحاث  ورسائل علمية  0

وعروض كتب وبحوث 

 مؤتمرات
 0 حشد المصادر

 35 توليد المعرفة

ProQuest 

Dissertations and 

Theses Global 

حشد المصادر وتوليد 

 المعرفة
307 

أطروحات ورسائل علمية 

 1848 حشد المصادر ماجستير ودكتوراه

 714.364 توليد المعرفة

محرك بحث )الباحث 

 العلمي(

حشد المصادر وتوليد 

 المعرفة
0 

 أبحاث وكتب ورسائل علمية
 0 حشد المصادر

 71 توليد المعرفة

Google Scholar 

حشد المصادر وتوليد 

 المعرفة
2850 

 أبحاث وكتب ورسائل علمية
 5810 حشد المصادر

 1.960.000 توليد المعرفة

2011-

قاعدة بيانات دار  2022

 المنظومة

حشد المصادر وتوليد 

 المعرفة
أبحاث  ورسائل علمية  0

وعروض كتب وبحوث 

 مؤتمرات
 6 حشد المصادر

 376 توليد المعرفة

ProQuest 

Dissertations and 

Theses Global 

حشد المصادر وتوليد 

 المعرفة
15.601 

علمية أطروحات ورسائل 

 53.805 حشد المصادر ماجستير ودكتوراه

 2.065.324 توليد المعرفة

محرك بحث )الباحث 

 العلمي(

حشد المصادر وتوليد 

 المعرفة
0 

 أبحاث وكتب ورسائل علمية
 2 حشد المصادر

 657 توليد المعرفة

Google Scholar 

حشد المصادر وتوليد 

 المعرفة
17500 

 ورسائل علميةأبحاث وكتب 
 143000 حشد المصادر

 1.910.000 توليد المعرفة

وتوليد المعرفة لقواعد  المصادر لحشد( التوزيع الزمني والرقمي لالتجاهات الموضوعية 2الجدول رقم ) يوضح      

(  2010-2000باللغتين العربي واإلنجليزية. حيث تم تقسيم هذا التوزيع إلى مرحلتين األولى تغطي الفترة من ) المعلومات

في المرتبة   Google Scholarحيث جاء  ،منها المرتبة األولى األجنبيةعربية وأجنبية أحتلت  معلوماتوضمت قواعد 

-2011( أما الفترة من )2010-2000ضوع في الفترة من )األولى من حيث شموليته للمصطلحات المرتبطة بأدب المو



 
 

17 
 

 أمافي المرتبة األولى من حيث تغطيتها للمصطلحات المرتبطة بأدب الموضوع.   ProQuestقواعد( فقد جاءت 2022

من ( و2010-2000قواعد المعلومات العربية فقد جاء الباحث العلمي في المرتبة األولى خالل الفترتين من عام )ل بالنسبة

 ( وهذا ما يوضحه الرسم البياني التالي.2022-2011عام )

 

إلى عام  2011ومن عام  2010إلى  2000اإلنتاج الفكري األجنبي من عام  كثافة يوضحرسم بياني  :(1شكل رقم )

 الدراسة )حشد المصادر وتوليد المعرفة( لمصطلحيم  2022

 

إلى عام  2011ومن عام  2010إلى  2000اإلنتاج الفكري العربي من عام  كثافة يوضحرسم بياني  :(2شكل رقم )

 الدراسة )حشد المصادر وتوليد المعرفة( لمصطلحيم 2022

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

google Scholar Proquest Dissertations and Thesess
Global

2000-2010

2011-2021

0

100

200

300

400

500

600

700

قواعد بيانات دار المنظومة (الباحث العلمي)محرك بحث 

2000-2010 2011-2022



 
 

18 
 

)حشد  الدراسة لمصطلحاتالفكري األجنبي  اإلنتاج غزارة( أن 2( و)1من خالل الرسم البياني للشكل رقم ) يتبين

 نتيجةحيث وصلت ألثنين مليون  ،اإلنتاج الفكري العربي في مثيلتها تتجاوزوكال على حده(  المصادر وتوليد المعرفة معاً 

 .2022-2011 ومن 2010 -2000من  للفتراتوذلك  ،ــبحث

 

مصطلحات موضوع حشد المصادر وتوليد المعرفة في قواعد البيانات ومحركات للمؤشر الرقمي ا -

 البحث الرقمية:

الفكري على مدار  اإلنتاجبعد عرض طبيعة المصطلحات في أدب الموضوع والتعريف بها ومراحل تطورها حسب 

ومحركات البحث العلمية، وذلك بهدف معرفة  المعلوماتتلك المصطلحات رقميًا في عدد من قواعد  تتبع تمعشرين عاًما، 

منشورات العلمية، حيث يتم البحث باللغتين العربية واإلنجليزية بداية ظهور هذه المصطلحات ومدى االهتمام بها في عناوين ال

 اآلتية: المعلوماتفي قواعد 

 طريقة البحث بالعنوان لإلنتاج الفكري األجنبي: .1

تم البحث بالعنوان وتحديد سنوات  Scopusحيث تم البحث في قاعدة  ،باللغة اإلنجليزية المعلوماتفي قواعد  -

 شر، ونوع المصدر.نال

تم استخدام البحث بطريقة العنوان والموضوع نظًرا لقلة النتائج  حيث ،Web of Science معلوماتفي قاعدة  -

 التي تم الحصول عليها عند البحث بالعنوان فقط.
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 باللغة اإلنجليزية بطريقة البحث بالعنوان والموضوع ةالعالمي المعلوماتتتبع الموضوع رقميا في قواعد  :(3جدول رقم )

عنوان قاعدة 

 البيانات
 نوع المصدر نطاق السنوات عدد النتائج مصطلح البحث

Scopus 

Crowdsourcing and 

knowledge generation 
163 

2011-2022 

أبحاث ورسائل 

علمية وفصول من 

 كتب
Crowdsourcing 17.918 

knowledge generation 55.568 

Web of 

Science 

Crowdsourcing and 

knowledge generation 
132 

2011-2022 

أبحاث ورسائل 

علمية وفصول من 

 كتب
Crowdsourcing 11.392 

knowledge generation 58.122 

IEEE 

Crowdsourcing and 

knowledge generation 
13.462 2011-2022 

مقاالت علمية 

 وبحوث مؤتمرات

 وكتب
Crowdsourcing 

knowledge generation 

  

جاءت في المرتبة األولى من  Scopusبين أن قاعدة بيانات ويت الفكري لإلنتاج( المؤشر الرقمي 3ستعرض جدول رقم )ي

نتيجة بحث يليها في المرتبة الثانية قاعدة بيانات  236.486حيث بلغت   الدراسة،حيث اإلنتاج الفكري المرتبط بمصطلحات 

Web of Science  نتيجة بحث. بينما جاءت قاعدة بيانات  201.784مجموع الوالتي بلغIEEE  في المرتبة الثالثة لتشمل

في المرتبة  knowledge generationمصطلح  األجنبية المعلومات، وقد جاء في جميع قواعد 13.462إنتاج مجموعه 

 Crowdsourcing and knowledgeثم في النهاية جاء مصطلح  Crowdsourcingاألولى يليه مصطلح 

generation التالية ةالبياني الرسوم، وهذا ما توضحه. 
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لمصطلح  Web of Scienceاألجنبية  المعلومات لقواعدرسم بياني يوضح التتبع الزمني والرقمي  :(3رقم ) شكل

Crowdsourcing and knowledge generation 

 

 knowledgeلمصطلح  Scopus األجنبية المعلومات لقواعدرسم بياني يوضح التتبع الزمني والرقمي  :(4شكل رقم )
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  Crowdsourcingلمصطلح  Scopus األجنبية المعلومات لقواعدرسم بياني يوضح التتبع الزمني والرقمي  :(5شكل رقم )

 

لمصطلح   Scopus األجنبية المعلومات لقواعدرسم بياني يوضح التتبع الزمني والرقمي  :(6شكل رقم )

Crowdsourcing and knowledge generation 

 طريقة البحث بالعنوان لإلنتاج الفكري العربي: .2

تم  ثم)قواعد دار المنظومة( ولم تظهر أي نتيجة مطابقة ألي عنصر،  من خاللالعربية  المعلوماتقواعد  تم البحث في

البحث بالعنوان، وتحديد سنوات النشر ولم تظهر إال نتائج قليلة جدا خاصة فيما يرتبط بمصطلح حشد المصادر وتوليد 
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فة وحشد المصادر ، بينما تم الوصول للمصطلحات المرتبطة بتوليد المعرنتائج تذكرفلم يتم الوصول إلى  ،المعرفة

 كمصطلحات منفردة، ويوضحها الجدول اآلتي:

تتبع الموضوع رقميا وموضوعيا في قواعد البيانات باللغة العربية بطريقة البحث بــ )العنوان(  :(4جدول رقم )

 في قاعدة بيانات دار المنظومة

 المحتوينوع  نطاق سنوات النشر عدد النتائج مصطلح البحث عنوان قاعدة البيانات

 قاعدة دار المنظومة

حشد المصادر 

 وتوليد المعرفة
0 - - 

 حشد المصادر

1 2020 

بحوث ومقاالت ورسائل 

 جامعية

1 2019 

2 2018 

2 2015 

 توليد المعرفة

، 350بحوث مقاالت 45 2011-2013

، 19وبحوث مؤتمرات

، 6ورسائل جامعية

 1وعروض كتب

2014-2016 166 

2017- 2019 133 

2020-2022 82 

  376 2022-2011 المجموع

 

مصطلح "توليد  هي المعلومات( أن أغلب المصطلحات التي وردت في قواعد 4تبين من خالل الجدول رقم )ي

كتب جاءت أكثرها في وشملت مقاالت وبحوث مؤتمرات، ورسائل علمية  ،نتيجة بحث 376المعرفة" حيث جاء بمجموع 

بمجموع  2013-2011وكان أقلهم إنتاجا عام  133بمجموع  2019-2017يليها من عام  166بمجموع  2016-2014عام 

، بينما لم 2015إلى  2020( نتائج بحث انحصرت في السنوات من عام 6، بينما جاء مصطلح حشد المصادر ليشمل )45

 .التالية ةسم البيانيووهذا ما توضحه الر، فة( ترد أي نتيجة بحث تحوي المصطلحين معا )حشد المصادر وتوليد المعر
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 لقاعدة دار المنظومة  2022 -2011مؤشر زمني رقمي لمصطلح حشد المصادر من عام  :(7شكل رقم )

 

 لقاعدة دار المنظومة  2022 -2011مؤشر زمني رقمي لمصطلح توليد المعرفة من عام  :(8شكل رقم )
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 :الخاتمة

يمثل هذا الموضوع موضوًعا حيويًا هامة، لذا تم تناوله بالبحث والدراسة والعمل على رصد طبيعة اإلنتاج الفكري عنه سواء 

األجنبية، أو المنشور عنه باللغة العربية وكذلك تم رصده من خالل قواعد  المعلوماتالمنشور باللغة اإلنجليزية في قواعد 

الهامة التي تتطلبها كافة مؤسساتنا وكذلك حشد المصادر الذي  الممارسات كأحدتوليد المعرفة  يبرزالعربية، حيث  المعلومات

يرتبط بالتطور الرقمي الذي يشهده العصر وارتباطه بكافة المجاالت، مما يعطي الموضوع أهميةً كبرى في تغطيته والعمل 

 على توضيح طبيعة اإلنتاج حوله.
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