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قاَل َتِزَزُعىَن َسِبَع ِسِننَي َدَأّبا َفنا َحَصِدُتِه َفَرُزوُه ِفٌ  )) 

ُثهَّ َيِأِتٌ ِمِن َبِعِد ذِلَك  [74] ُسِنُبِلِه ِإالَّ َقِلًّلا ِمنَّا َتِأُكُلىَن

 ِمنَّا ُتِحِصُنىَنَسِبْع ِشداْد َيِأُكِلَن ما َقدَِّمُتِه َلُهنَّ ِإالَّ َقِلًّلا 

ُثهَّ َيِأِتٌ ِمِن َبِعِد ذِلَك عاْو ِفًِه ُيغاُث النَّاُس َوِفًِه  [78]

 (( [79] َيِعِصُسوَن
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 إقرار المشرف 

المعرفة باالعتماد عمى  مراحل األزمة الصحيةإدارة  )بـ  البحث الموسوم اأشيد أن إعداد ىذ
ي تقدم بو طالب ذال) مرض كورونا المستجدحول إدارة  دراسة في مستشفيات كركوك - الضمنية

وصل/ كمية بإشرافي في جامعة الم ى" قد جر كوسرت احمد عمي محمود البزيني لي "الدبموم العا
 جزء من متطمبات نيل شيادة الدبموم العالي في إدارة األعمال.  واإلدارة واالقتصاد، وى

 التوقيع                                               
 ايياب فخري الشمري م. د .   المشرف:                                                      

                                                                               /      /    التاريخ                                                          

 إقرار المقوم المغوي

المعرفة باالعتماد عمى  إدارة مراحل األزمة الصحية ) ـب ىذا البحث الموسوم إعدادد أن أشي
تقدم بو طالب  ي( الذمرض كورونا المستجدحول إدارة  دراسة في مستشفيات كركوك -الضمنية 

ناحية المغوية وتصحيح ما مراجعتيا من ال تم كوسرت احمد عمي محمود البزيني " "الدبموم العالي
لممناقشة بقدر تعمق األمر بسلمية  مؤىلً  البحث غوية وتعبيرية وبذلك أصبحمن أخطاء ل ورد فيو

 .  األسموب وصحة التعبير

 التوقيع                                                          
  أ.م.د. عبداهلل خميف خضير األسم:                                                           

  / /          التاريخ          
 إقرار رئيس لجنة الدراسات العميا

 أرشح ىذه البحث لممناقشة.بناء عمى توصيتي المشرف والمقوم المغوي 
 التوقيع

 أ. د. معن وعداهلل المعاضيدي :االسم                                                      
  /   التاريخ          /  

 توصية السيد رئيس قسم إدارة االعمال

 بناًء عمى توصيو األستاذ المشرف، ُأرشح البحث لممناقشة. 

 التوقيع 
 أ. د. معن وعداهلل المعاضيدي:  االسم 
  التاريخ          /      /  
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في محتوياتيا و  كوسرت احمد عمي البزينيوناقشنا الطالب  " كورونا المستجد مرضحول إدارة 
وانو جدير لنيل شيادة الدبموم العالي التخصصي في  1212 / 2 / 12فيما لو علقة بيا بتاريخ 
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 شكــــر وعرفان

ىذه الدراسة وان ىيأ لي صفوة من  إلتماملي  إعانتوالشكر هلل سبحانو وتعالى عمى 

  العمم والفكر الذين اخذوا بيدي ، وكانوا لي بمثابة منارًة أىتدي بيا طوال دربي ىذا . أىل

الشمري ( الذي تفضل  فخريوأتقدم بخالص الشكر والثناء إلى الدكتور ) أيياب 

لذي أكسبني باإلشراف عمى البحث ، وبذل وقتو وجيده ، وقدم لي اإلرشاد والتوجيو وا

 لعممي ، أثابو اهلل وجزاه عني خير الجزاء . من ميارات البحث ا اً كثير 

كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى األساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة عمى 

 تفضميم بقبول مناقشة ىذا البحث . 

ىيئة  أعضاءجميع العاممين في جامعة الموصل من  إلىوأتقدم بالشكر والتقدير 

 .  دارييناإلو تدريس ال

واالقتصاد الذي  اإلدارة في كمية السادة التدريسيين بالشكر والتقدير إلىوأتقدم كما 

 الكثير .  وأدبيمأنيل من عمميم وخبرتيم  أن لي الفرصة أتاحوا

الذين تفضموا بتحكيم االستبانة في  األساتذةجميع  إلىبخالص الشكر والتقدير  وأتقدم

ثرائياا واالقتصاد ، وكان ليم الفضل في توجييي اإلدارةكمية   .    وا 

الصلة والتسميم عمى سيدنا ونبينا  وأفضلالحمد هلل رب العالمين ،  أندعوانا  وآخر

  والمرسمين . األنبياءمحمد خاتم 

  الباحث



 و

 

  المستخمص
 
عند األخذ بنظر االعتبار  ات وعمى نحٍو اخصوالمنظم االفرادتعد المعرفة مكونا رئيسا لنجاح    

األسس الفكرية والمنطقية ليا والتي يستخدميا األشخاص في التفكير والمقدرة عمى االبتكار 
، لذا أصبحت تحسس االزمات ومن ثم ادارتياالقيمة المضافة لممنظمة وقدرتيا عمى  تكوينو 

ؤشرات االزمات رصد ماعدىا في المنظمات تسعى إلى البحث عن العناصر والمقومات التي تس
المتنوعة والعمل عمى تشخيصيا وتداركيا وادارتيا بما يؤدي الى تخطييا عمى نحٍو افضل، إذ 
تسمط الدراسة الحالية الضوء عمى مصطمحين ميمين وحاسمين السيما في الظروف التي يمر 

تمثمت و مات، بيا العالم حاليا وما الت اليو األمور متمثمين بالمعرفة الضمنية ومراحل إدارة االز 
، اذ )هل لممعرفة الضمنية تأثيرًا في مراحل إدارة االزمات؟(بـ مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيس 

 األزمات إدارةفي مراحل  هاوأثر  المعرفة الضمنية التعرف عمىيذه الدراسة شمل اليدف الرئيس ل
 .مستشفيات كركوكلمرض كورونا المستجد في 

( فقرة لجمع 36ولتحقيق أىداف الدراسة جمعت بيانات الدراسة من خلل استبانة تضمنت )
( فردا من األفراد الذي يشغمون المناصب 62الدراسة المكونة من )البيانات األولية من عينة 

( مستشفيات، وفي ضوء ذلك جرى جمع 4في المؤسسات الصحية والبالغ عددىا ) اإلدارية
واختبار الفرضيات باستخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية واإلنسانية وتحميل البيانات 

SPSS Ver.19)) وتم استخدام عدد من األساليب اإلحصائية لتحقيق أىداف الدراسة وىي ،
ومعامل  والمتعدد )الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية ومعامل االرتباط البسيط

 .االنحدار(
وجود علقة ارتباط وتأثير بين المعرفة  صمت الدراسة إلى عدد من االستنتاجات أىمياوقد تو 

الضمنية ومراحل ادارة االزمات، فضًل عن ان كل بعد من ابعاد المعرفة الضمنية لو تاثير في 
 مراحل إدارة االزمات. 

ات كان من واستنادًا الى ما توصمت اليو الدراسة من نتائج فقد وضعت مجموعة من التوصي
أىميا: ضرورة اىتمام المستشفيات بالمعرفة الضمنية وذلك لما ليا اثر في مراحل ادارة االزمة، 
والسيما وان نتائج الدراسة الميدانية قد اوضحت تباين ابعاد متغير المعرفة الضمنية في التأثير 

لفائدة المرجوة منيا، بمراحل إدارة االزمات، وعميو فإذا ما أرادت المنظمة المبحوثة ان تحقق ا
 فعمييا ان تضع الحمول المناسبة لتعزيزييا. 
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 المقدمة 
 فكرية قوة يمثمون فيم،  البشري العنصر في االستثمار أىمية إلى الحديثة الدراسات تشير     

 ليذه الضروري من بات لقد،  أنواعيا بجميع المنظمات وتشغيل إدارة في تساعد ومعرفية
 ماليا رأس ىو حالًيا المنظمة أصول أىم ألن الموضوع ىذا إلى واالنتباه االلتفات المنظمات

 جيًدا المعرفة استغلل في تكمن تطويرىا وسائل أىم وألن البشري المال برأس المتمثل الفكري
لما ليا من  الطرق بشتى واكتسابيا عمييا والحصول استثمارىا ومحاولة الضمنية المعرفة وتحديًدا

 . أىمية ودور بارز في إدارة األزمات

منذ أن اقترح بوالني مفيوم المعرفة ، و لممنظمات اً أساس اً الضمنية موردالمعرفة تعد 
ويصعب ودراستيا،  المعرفة الضمنيةاستقصاء  الضمنية، بدأ العمماء من جميع أنحاء العالم في

والطريقة الوحيدة لتعمم المعرفة الضمنية  ، أن المعرفة الضمنية غير متوفرةالحصول عمييا اذ
ن المعرفة الضمنية مشتقة جزئًيا من المشاعر والتجارب التي يحصل ، وا  ىي الفيم والممارسة

 .  الحركات الجسدية أو القبول الحسي في عممية ممارسة الحياة عن طريقعمييا األفراد 
نتيجة  وتأتي  ،رد وخبراتوفي تصرفات الف أساس عمى نحوٍ أن المعرفة الضمنية مضمنة  

 الفاعل، والتبادل في المنظمات لثروةا مصادر أىم منالمعرفة الضمنية ، لتعد تراكم طويل األجل
المعرفة ، وتشير الكامل لممعرفة الضمنية ىي مفتاح نجاح األعمال واالستعمالوالمشاركة 

ويصعب مشاركتيا مع ، ، ويصعب تكوينيا أو توصيميااً عمى نحٍو تامفردية الالضمنية إلى 
، والفيم الضمني يكون ذلك من خلل الخبرة الشخصية، واالنطباعات، والرؤى، وعادة ما اآلخرين

.ادات، والع، والثقافة التنظيميةلمفريق، والمعرفة الفنية

 أزماتمنيا  األزمات، وتتنوع  اإلنسانيةقديمة قدم  األزمات إدارة، فان  أخرىومن ناحية      
المالية  األزماتكتمك التي حدثت في اليابان ، وىناك  واألعاصيرطبيعية كالبراكين والزالزل 

مثل  األعمالالتنظيمية لمنظمات  األزمات، وىناك  أسياكالتي حدثت في دول جنوب شرق 
 .  األعمالمنظمات  فياالضطرابات واالعتصامات مما يؤثر 

 نظام وع دراستنا والتي ىي حالة صعبة أوالصحية التي ىي موض األزماتوكذلك ىناك  
البشر في منطقة أو عدة مناطق جغرافية ، وان لألزمات الصحية عموما  فيمعقد يؤثر  صحي

آثار كبيرة عمى صحة المجتمع، والخسائر في األرواح واالقتصاد ، والتي قد تنجم عن األمراض 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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 إلىالمختمفة تحتاج  بأشكاليا األزماتأو العمميات الصناعية أو سوء السياسات . وجميع ىذه 
  المختمفة. األزمةخلل مراحل  األزمات ىذه إلدارةعممية  إدارة

 إدارةفان دور  المنظمات،ولتحقيق الفائدة المرجوة من اعتماد المعرفة الضمنية في 
الفاعل ليذا النوع من المعرفة وذلك من خلل توظيفو  عماللمنظمة يجب ان يركز عمى االستا

أفرادىا وتعزيز قدرات المنظمة المختمفة وميارات  ىدف البقاء واالستمرارية،باتجاه تحقيق 
والميارات باتجاه كل مرحمة من ، وتحقيق التطور والتحسين واالستدامة ليذه القدرات العاممين

 . األزماتمراحل إدارة 
ومن ىذا المنطمق تضمنت الدراسة الحالية أربعة فصول أساسية شمل الفصل األول 

الفصل الثاني الجانب النظري لمدراسة ليشمل المعرفة تضمن اسة، نيجية الدر مالدراسات السابقة و 
دارة  ( الميدانيشمل الفصل الثالث الجانب العممي ) حينومراحميا، في  األزماتالضمنية وا 

   شمل االستنتاجات والمقترحات. فقد الفصل الرابع أمالمدراسة، 
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 األولالفصل 

 الدراسات السابقة ومنهجية البحث

 المبحث األول

 دراسة ذات عالقة بمتغيرات الدراسة

يتناول ىذا المبحث بعض الدراسات المرجعية المرتبطة بـ المعرفة الضمنية ومراحل إدارة األزمات      
والتي أجريت في بيئات وأوقات متباينة وذلك لغرض االطالع عمى أىم النتائج والمتغيرات التي توصمت 

. وعبر تمك  إلييا تمك الدراسات بغية االستفادة منيا في إعداد مخطط الدراسة وتشخيص مشكمتيا
الدراسات لم يجد الباحث عمى حد اطالعو عمى الدراسات التي تناولت المعرفة الضمنية بوصفيا عامالً  
مؤثراً  ذات تأثير في مراحل إدارة األزمات ولم يكن ىناك دراسات عديدة تناولت كل متغير بمفرده وفيما 

 ستنا ومن خالل المحاور اآلتية : يأتي بعض الدراسات التي تناولت بعض الجوانب المرتبطة بدرا

 أواًل : بعض الدراسات المرتبطة بالمعرفة الضمنية 

 ( 1) جدول

   بعض الدراسات المرتبطة بالمعرفة الضمنية

  7112العازمي  1الدراسة رقم 
 المعرفة الضمنية وأثرىا في القرارات اإلستراتيجية في الشركات الصناعية الكويتية عنوان الدراسة

ىدفت الدراسة إلى قياس اثر المعرفة الضمنية في القرارات اإلستراتيجية في الشركات  الدراسةىدف 
 الصناعية الكويتية ، حيث تتمثل أبعاد المعرفة الضمنية في ) الخبرة والميارة والتفكير ( 

 الصناعية الكويتيةال يوجد اثر لممعرفة الضمنية في القرارات اإلستراتيجية في الشركات  فرضية الدراسة
( شركة صناعة عاممة في دولة الكويت ، وتم اخذ عينة 94تكون مجتمع الدراسة من ) أداة الدراسة

 ( فردًا وتمثمت وحدة البحث بالعاممين في اإلدارة العميا واإلدارة الوسطى  943عددىا ) 
ي صنع القرارات اإلستراتيجية ، توصمت الدراسة إلى إن متغير التفكير كان األكثر أثرًا ف  االستنتاجات

 تاله متغير الخبرة ، وكان متغير الميارات األقل تأثيرًا . 
وقد وصت الدراسة إلى المحافظة عمى المستوى المرتفع لكل من التفكير والخبرة والميارة  التوصيات

سقاط نتائج الدراسة عمى عممية ات خاذ وعمى المستوى المرتفع لمقرارات اإلستراتيجية ، وا 
 القرارات في الشركة بناءًا عمى ما أظيرتو نتائج الدراسة .
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 7116حسين  7الدراسة رقم 
 فاعمية أداء بعض مكاتب المفتشين العامين المعرفة الضمنية لممدققين وانعكاسيا عمى عنوان الدراسة
ىل استطاع المفتشين العامين عكس المعرفة الضمنية لممدققين في تحقيق فاعمية اداء  مشكمة الدراسة

 مكاتبيم
ىدفت الدراسة إلى تشخيص مدى انعكاس المعرفة الضمنية بأبعادىا عمى األداء  ىدف الدراسة

  المنظمي لمكاتب المفتشين العامين 
فة الضمنية في ابعاد االداء المنظمي لمكاتب يوجد تأثير ذو داللة معنوية البعاد المعر  فرضية الدراسة

 المفتشين العامين .
تمثل مجتمع البحث في األشخاص الذين يستخدمون تقارير المدققين وعددىم بالمكاتب  أداة الدراسة

( فرد وتمثمت وحدة البحث في 72( وتم اختيار عينة متكونة من )113المبحوثة )
 قسم الرقابة والتدقيقالمفتش العام ومعاون مفتش عام ومدير 

توصمت الدراسة إلى وجود توظيف عالي لممعرفة الضمنية لممدققين في مكاتب المفتشين  االستنتاجات
 المتجسدة في تخصيص الوقت لمتعمم من تجارب اآلخرين ، 

أوصت الدراسة إلى العمل عمى اإلفادة من تفاعل عنصر الخبرة والحدس والميارة  التوصيات
ير لممدققين في إحداث التغيير االيجابي في معدالت النمو والتعمم لمكاتب وقدرات التفك

 المفتشين العامين .
 

 7117المنيراوي  9الدراسة رقم 
 دور المعرفة الضمنية في تحسين جودة التعميم العالي عنوان الدراسة
 المعرفة دور ىو ما : التالي التساؤل عمى اإلجابة محاولة في تكمن الدراسة مشكمة مشكمة الدراسة

 الفمسطينية الجامعات في التعميمية الخدمة جودة تحسين في الضمنية
ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقق من مدى العالقة بين المعرفة الضمنية وجودة التعميم  ىدف الدراسة

  العالي في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة .
 جودة عمى) الخبرة ، الميارة ، التفكير(  الضمنية المعرفة ألبعاد جوىري تأثير يوجد ال فرضية الدراسة

 الخدمة التعميمية في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي ويتمثل مجتمع الدراسة في الجامعات  أداة الدراسة

األقصى ، جامعة القدس المفتوحة ( الفمسطينية في قطاع غزة ) جامعة األزىر ، جامعة 
( فردًا وتتمثل وحدة البحث في أعضاء الييئة التدريسية 937وتم اخذ عينة قدرىا ) 

 والطمبة .
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أىم النتائج التي تم التوصل إلييا ىو وجود عالقة ذو داللة إحصائية بين أبعاد المعرفة   االستنتاجات
الضمنية والمتمثمة بـ ) الميارة والخبرة والتفكير ( وبين أبعاد جودة خدمة التعميم العالي 

 )الجوانب المادية ، التعاطف ، االعتمادية ، االستجابة ، الثقة ، األمان ( 
لدراسة بالعمل عمى خمق ثقافة مشجعة ومحفزة وداعمة إلنتاج المعرفة أوصت ا التوصيات

 ومشاركتيا ، وتبني المعرفة الضمنية كمدخل لتطوير وتحسين جودة خدمة التعميم العالي 
 

 7117الصالح  4الدراسة رقم 
االدارة المعرفة الضمنية ودورىا في تنمية وتطوير الموارد البشرية في ظل مفيوم  عنوان الدراسة

 المعولمة
 في الجنسيات متعددة الشركة في البشري المورد تنمية في الضمنية المعرفة دورما ىو  مشكمة الدراسة

 االدارة المعولمة مفهوم ظل
ىدفت الدراسة الى معرفة دور المعرفة الضمنية في تنمية وتطوير الموارد البشرية ،  ىدف الدراسة

 المعرفة الضمنية وتطبيقيا في الشركة الذي يعممون بياومعرفة مدى ادراك استخدام 
ال توجد فروقات ذو داللة احصائية بين اراء عينة الدراسة نحو استخام المعرفة  فرضية الدراسة

 الضمنية يعزي للمتغيرات التالية : المؤهل العلمي ، سنوات الخبرة ، المستوى الوظيفي
في مدينة  شخاص العاممين في شركات متعددة الجنسياتتمثل مجتمع البحث في األ أداة الدراسة

وكان االستمارات الصالح استمارة عمى عينة الدراسة  171اذ وزعت الباحثة  عمان ،
 استمارة استبيان 171لغايات لمتحميل 

ودورًا في  أىم النتائج التي تم التوصل إلييا ىو ان لممعرفة الضمنية بصفة عامة تاثيرا االستنتاجات
 تحقيق التنمية لممورد البشري 
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 بإدارة األزمات المرتبطةثانيا : بعض الدراسات 

 (2) جدول

 بإدارة األزمات المرتبطةبعض الدراسات 

 7116 الجديمي 1الدراسة رقم 
 واقع استخدام اساليب ادارة االزمات في المستشفيات الحكومية الكبرى في قطاع غزة  عنوان الدراسة
واقع استخدام اساليب ادارة االزمات في  تتمثل مشكمة الدراسة في السؤال عن مشكمة الدراسة

المستشفيات الحكومية الكبرى في قطاع غزة ، ومدى توافر العناصر التي تتصف بيا 
 مات في تمك المستشفيات .االدارة الناجحة لالز 

ىدفت الدراسة الى التعرف عمى اتجاىات العاممين نحو مدى توفر نظام الدارة االزمات  ىدف الدراسة
في المستشفيات الحكومية الكبرى في قطاع  –منفردة و مجتمعة  –في مراحمو المختمفة 

ستعداد والجاىزية غزة  ) دار الشفاء ، ناصر ، االوروبي ( وذلك وصواًل لتحديد مدى اال
التي تتمتع بيا ىذه المستشفيات في التعامل مع االزمات ، وكذلك تحديد مدى العالقة 

 القائمة بين مراحل نظام ادارة االزمات بعضيا مع بعض . 
تتوافر في المستشفيات الرئيسية الكبرى في قطاع غزة العناصر االساسية التي تتصف  فرضية الدراسة

 لة لالزمات بدرجة متوسطة نسبيًا منفردًة و مجتمعًة . بيا االدارة الفعا
تمثل مجتمع الدراسة عمى االفراد العاممين في المستشفيات حيث تم عمل استبانة مناسبة  اداة الدراسة

لخدمة اىداف الدراسة وتوزيعيا عمى عينة عشوائية طبقية من المستشفيات المذكورة 
ظف لكل مستشفى . وقد اظيرت الدراسة انو ( مو 711( موظف وبواقع ) 611مقدارىا )

يوجد ضعف شديد في نظام ادارة االزمات في المستشفيات المذكورة في كل مرحمة من 
مراحل ىذا النظام وفي مراحمو الخمسة مجتمعة والتي تمثل المنظور الكامل الدارة 

 االزمات .
أىم النتائج التي تم التوصل إلييا الدراسة ىو ان المستشفيات الكبرى في قطاع غزة  االستنتاجات

 مستيدفة لالزمات وغير مستعدة ليا 
اوصت الدراسة بضرورة انشاء وحدات الدارة االزمات في وزارة الصحة الفمسطينية ،  التوصيات

 وبضرورة توفير اناس مؤىمين الدارة االزمات .
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  7117ميخائيل  7الدراسة رقم 
دور الوعي االجتماعي في مواجية االزمات والكوارث الطبيعية : دراسة ميدانية لدور  عنوان الدراسة

 الوعي االجتماعي في مواجية ازمة التموث البيئي في مدينة المينا 
 تتمثل مشكمة الدراسة في السؤال عن دور الوعي االجتماعي في مواجية االزمات مشكمة الدراسة

 والكوارث والتموث البيئي .
ىدفت الدراسة الى التعرف عمى دور الوعي االجتماعي في مواجية االزمات والكوارث  ىدف الدراسة

البيئية وخاصة ازمة التموث البيئي حيث ان لموعي االجتماعي دورا ىامًا في التقميل من 
 اثار ىذه االزمة واضرارىا عمى االنسان والبيئة . 

 ىل ىناك دور لموعي االجتماعي في مواجية االزمات والكوارث البيئة سةفرضية الدرا
استخدم الباحث اسموب العينة العشوائية بالطريقة المنتظمة كاسموب لسحب عينة الدراسة  اداة الدراسة

، وقد حدد الباحث العينة من ارباب االسر وذلك في ثالثة احياء في مدينة المينا بواقع 
 ( فردًا . 714وبذلك يبمغ مجموع العينة ) ( اسرة لكل حي63)

توصمت الدراسة الى ان السبب الجوىري في حدوث ازمة التموث البيئي في مجتمع  االستنتاجات
الدراسة ىو ضعف الوعي االجتماعي بين افراد العينة بالرغم من ارتفاع نسبة معرفتيم 

انخفاض مشاركتيم في بيا عمى المستوى النظري بينما تبين عمى المستوى العممي 
التصدي ليا وان النسبة الغالبة منيم تعتقد ان الناس ليس ليم دور في تفاقم ازمة التموث 

 البيئي وان ىذا من مسؤولية الحكومة وحدىا .
اوصت الدراسة بضرورة صياغة خطط لتوعية الناس لمتعامل السميم مع االزمات  التوصيات

مج اعالمية مدروسة عن طريق االذاعة والتمفزيون والكوارث البيئية وذلك من خالل برا
ىذه االزمات والكوارث وضرورة والصحافة والندوات العممية لتبصير الناس بخطورة 

 تجاوبيم مع االجيزة الحكومية واالىمية المعنية بالكوارث لمتقميل من اضرارىا عمى المجتمع
 

  7111حجازي  9الدراسة رقم 
 اثر الثقافة التنظيمية عمى فاعمية نظام ادارة االزمات في البنوك التجارية السعودية  عنوان الدراسة
ىدفت الدراسة الى التعرف عمى اتجاىات المديرين نحو قدرة البنوك التجارية السعودية  ىدف الدراسة

في مراحمو المختمفة  عمى ادارة االزمات من خالل مدى توافر نظام فعال الدارة االزمات
وذلك وصواًل لتحديد مستويات االستعداد والجاىزية التي تتمتع بيا ىذه البنوك في 

مواجية االزمات المحتممة ، كذلك ىدفت الدراسة الى التعرف عمى طبيعة وقوة العالقة 
ت بين الثقافة التنظيمية السائدة في ىذه البنوك ومدى جاىزيتيا وقدرتيا عمى ادارة االزما
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 بفاعمية واثر ىذه الثقافة عمى مدى ىذه الجاىزية والقدرة . 
ىل ىناك اثر لمثقافة التنظيمية عمى فاعمية نظام الدارة االزمات في البنوك التجارية  فرضية الدراسة

 السعودية 
( بنوك وتمثمت عينة 11اعتمد الباحث اسموب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة والبالغ ) اداة الدراسة

لدراسة في افراد االدارة العميا بالمركز الرئيسي لمبنوك )مديري العموم ومساعدييم ا
 ومديري االدارات الرئيسية ومديري المناطق واالدارات االقميمية ( 

اسفرت نتائج الدراسة عمى انو ال يوجد نظام الدارة االزمات في البنوك محل الدراسة  االستنتاجات
تتوافر العناصر االساسية الواجب توافرىا في االدارة الفعالة بدرجة متوسطة نسبيًا حيث 

لالزمات بدرجة متوسطة في كل مرحمة من مراحل ىذا النظام وفي المراحل مجتمعة 
والتي تمثل المنظور المتكامل الدارة االزمات وبالتالي فان جاىزية ىذه البنوك لالزمات 

طة الى حد ما . كما اثبتت الدراسة بان المحتممة والقدرة عمى ادارتيا تتسم بانيا متوس
البنوك محل البحث تعطي اىتمامًا اكبر لمجيود العالجية في ادارة االزمات والتي ىي رد 
 فعل في معظم االحيان مقارنة بالجيود الوقائية والتخطيطية لما يمكن حدوثو من ازمات 

سية التي تتسم بيا االدارة الناجحة اوصت الدراسة بضرورة تفعيل او زيادة العناصر االسا التوصيات
لالزمات في مراحميا المختمفة لكي يكون ىناك توازن كامل فيما بينيا ولكي يكون ىناك 
نظام متكامل الدارة االزمات في البنوك التجارية السعودية يمكنو التعامل وقائيًا وعالجيًا 

 مع االزمات المحتممة بدرجة عالية من الكفاءة والفاعمية .
 

 : مجال االستفادة من الدراسات السابقة:ثالثاً 

الدراسات السابقة توجو الدراسة الحالية بما تمخضت عنو تمك الدراسات من نتائج مما  تعزز -1
 اختيار الوسائل اإلحصائيةفييا، والعمل عمى  يفضي إلى تناول المجاالت وقضايا لم يتم البحث

 .التي تتوافق والدراسة الحالية

النتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة، مما سيل عمى الدراسة الحالية التعرف عمى  -7
االنطالق من حيث انتيى اآلخرون، وتختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناوليا 

 وربطيا بمراحل إدارة االزمات. لممعرفة الضمنية

الصحي فيو جعميا تختمف عن  أجريت ىذه الدراسة في البيئة العراقية وما تناولو من قطاع -9
 متغيرات الدراسة بأبعادىا. كن من تناولالدراسة لسابقة التي م
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 المبحث الثاني

 الدراسةمنهجية 

يتطمب التمييد لإلطار الميداني عرض المنيجية التي تضمنت مشكمة الدراسة وأىميتيا وأىدافيا والفرضية 
 واألساليب المتبعة في جمع البيانات والمعمومات وتحميميا وعمى النحو األتي :   

  الدراسةمشكمة  أواًل:

الخبرة والمشاىدة والدراسة وتكون عممية اكتساب المعرفة  عن طريقالمعرفة فيم يكتسب  تعني    
التي ترتبط باألشخاص و تشخص بالخبرة والميارة والتفكير والحدس، ، والمعرفة الضمنية  بوساطة الحواس

بأن المؤسسات الصحية  الواضح ، ومنوبإدراكاتيم الفكرية الكتساب المعرفة الجديدة التي ىم بحاجة إلييا
ثر وتتأثر، وربما قد تتسبب في ؤ انيا في بيئة ت إذبمختمف مجاالتيا  األزماتالكثير من  ىإلكافة تتعرض 

تعيش في  أنيا إذ، أصحاب المصمحةفقدان وانييار سمعتيا وصورتيا الذىنية لدى  إلىبعض الحاالت 
معرفة ال إلىبيئة ديناميكية تتسم بالتغير المستمر وتواجو العديد من التحديات لذلك ظيرت الحاجة 

وىي انتشار متعددة ومنيا اليزة األخيرة ولقد تعرض العالم الى ىزات  األفراد،الضمنية الذي يمتمكيا 
المستجد قد ظير في بادئ  (14 )كوفيدفايروس  إنذكرت منظمة الصحة العالمية  ، إذ 14مرض كوفيد 

اليمع  أثاراألمر الذي العالم،  أرجاءوباء وانتشر في كل  إلىاألمر في جميورية الصين ومن ثم تحول 
اإلجابة عن التساؤل   الدراسة الحاليةعالج لو، ويحاول  أوبسبب عدم وجود لقاح  الجميعوالخوف لدى 
ما هو اثر المعرفة الضمنية عبر ابعادها في مراحل إدارة االزمات في مستشفيات كركوك الرئيس األتي )

 لنابعة من التساؤل الرئيس وعمى النحو اآلتي:ويمكن صياغة مجموعة من األسئمة الفرعية ا (

 ىل لممعرفة الضمنية عالقة بمراحل إدارة االزمات؟ .1
  ىل تؤثر المعرفة الضمنية بابعادىا في مراحل إدارة االزمات؟ .7
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 دراسة: أهمية الثانيا ً 

المرتبطة بالمعرفة الضمنية ومضامينيا يستمد البحث اىميتو من خالل توضيح المفاىيم النظرية  -1
وىي  تعزيزىا لدى االفراد العاممين،بما يسيم في المتنوعة فضاًل عن مداخل مفاىيميا وابعادىا 

مضامين معقدة جدا ألنيا مرتبطة بالفرد ذاتو، وييتم البحث الحالي بإدارة االزمات ومراحميا 
 .التأثير الذي تؤثر بو المعرفة الضمنية في مراحل إدارة االزمة وماىو

تدعيم المعرفة الضمنية لدى محافظة كركوك نحو  المستشفيات فييسيم البحث في توجيو اىتمام  -7
 .إدارة االزمات ومن ثم معالجتيا وتجاوزىا مراحل افرادىا العاممين والعمل عمى استثمارىا في

 دراسةال أهداف: ثالثا ً 

الى التمحيص في األثر الذي تؤثر به المعرفة الضمنية في إدارة  عمى نحٍو رئيستيدف الدراسة 
 :ويمكن تحديد اىداف الدراسة الى اآلتياالزمات الصحية، 

دارة االزماتمفاىيمي اً إطار  داعدا    -1  .ًا لممعرفة الضمنية وا 

 .ابعاد المعرفة الضمنية ومراحل إدارة االزمات التعرف عمى -7
تشخيص العالقة بين المعرفة الضمنية ومراحل إدارة االزمات في بعض مستشفيات مدينة  -9

 .كركوك
لممعرفة الضمنية في مراحل إدارة االزمات في بعض مستشفيات مدينة التأثير طبيعة تشخيص  -4

 . كركوك
   الفرضيمخطط الدراسة رابعًا : 

 تأثيرليعكس كيفية  عداد مخطط فرضيقام الباحث في ضوء مشكمة الدراسة وأىميتيا وأىدافيا بإ
( مبينًا المتغير المستقل 1المعرفة الضمنية في مراحل ادارة االزمات وكما موضح في الشكل رقم )
بوصفو متغيراً   األزمات إدارةوالمعتمد اذ يعد متغير المعرفة الضمنية متغيرًا مستقاًل يؤثر في مراحل 

  معتمدًا.
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 التفكير الحدس المهارة الخبرة

 المعرفة الضمنية

 مراحل إدارة االزمة

 (1شكل )

 مخطط الدراسة الفرضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 تمثل عالقة التأثير     _ _ _ _ _             تمثل عالقة االرتباط    

 

 فرضيات الدراسة  خامسًا:

وصواًل لتحقيق أىداف الدراسة فقد صنفت الفرضيات لتوضح مشكمة البحث وتساعد في اإلجابة عن    
 تساؤالتيا وعمى النحو االتي: 

 الفرضية الرئيسية األولى: ىناك عالقة ارتباط معنوية بين المعرفة الضمنية ومراحل إدارة األزمة 

ية بين كل بعد من أبعاد المعرفة الضمنية ومراحل إدارة الفرضية الرئيسية الثانية: ىناك عالقة ارتباط معنو 
 األزمة . 

 الفرضية الرئيسية الثالثة: توثر المعرفة الضمنية في مراحل إدارة األزمة. 

 الفرضية الرئيسية الرابعة: يؤثر كل بعد من أبعاد المعرفة الضمنية في مراحل إدارة األزمة. 
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 سادسًا: أساليب جمع البيانات والمعمومات وتحميمها 

بغية الحصول عمى البيانات المعمومات التي تتطمبيا إتمام ىذه الدراسة من حيث اإلجابة عمى   
تساؤالتيا وتحقيق أىدافيا وتأشير نتائجيا وبناء استنتاجاتيا وتقديم توصياتيا اعتمد الباحث عمى األساليب 

 اآلتية: 

ت والمعمومات المرتبطة بالجانب النظري لمدراسة: اعتمد الباحث في إعداده لمبحث الحالي البيانا – 1
فيما يرتبط بمحتواه النظري عمى استخدام ما متوفر من مراجع عربية و أجنبية من دراسات وبحوث 

ددة عممية، فضالً  عن االطاريح والرسائل الجامعية، والكتب والبحوث التي حصل عمييا من مصادر متع
 كالمكتبات الرقمية وشبكة االنترنيت. 

البيانات والمعمومات المرتبطة بالجانب الميداني لمدراسة: تعتمد دقة نتائج الدراسة في جانبيا  – 7
الميداني عمى سالمة إعداد المقياس المعتمد لقياس الظاىرة، وقد اعتمدت الدراسة عمى استمارة االستبانة، 

رة االستبانة بوصفيا أداة رئيسية لجمع البيانات والمعمومات وقياس متغيرات اذ اعتمد الباحث عمى استما
الدراسة، وتم تصميميا عمى نحو يتالءم مع عينة الدراسة . وقد سعى الباحث إلى بناء مقياس يتالءم مع 

 طبيعة المتغيرات وبما ينسجم مع بيئة الميدان المبحوث.  

 سابعًا: منهج الدراسة 

ث المنيج الوصفي التحميمي لمتحقق مما تتبعو ىذه الدراسة في تحميل ما يستمزم من اعتمد الباح    
البيانات، ولغرض تحقيق اىداف البحث ضمن جانبيا النظري فقد تم اعتماد مجموعة من االساليب لجمع 

ابعاد ( يوضح 9البيانات والمعمومات المتوافرة من المراجع واالدبيات العربية واالجنبية والجدول رقم )
 المعرفة الضمنية ومراحل ادارة االزمة والمصادر التي اعتمدىا الباحث في تصميم االستبيان. 

اعتمد الباحث في قياس استجابة المبحوثين عمى مقياس ليكرت خماسي الوزن في اختيار مدى االتفاق 
بشدة ، أتفق ، محايد  مع العبارات او عدميا عمى مستوى جميع فقرات االستبانة والمرتبة من عبارة )اتفق

( عمى التوالي وقد تم اعداد 5,4,3,2,1، ال اتفق ، ال اتفق بشدة ( والذي حصل عمى االوزان االتية ) 
مقاييس الدراسة من خالل المؤشرات التي قدميا الباحثون وطورت اعتمادًا لمتطمبات الدراسة في الواقع 

 الميداني وكما يمي : 

 المتغيرات الخاصة بــ ) ابعاد المعرفة الضمنية (  –أ   

 المتغيرات الخاصة بــ ) مراحل ادارة االزمة (  –ب   
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    وقد اشتممت استمارة االستبيان عمى ثالثة اجزاء رئيسية ، تضمنت الجزء االول معمومات تعريفية    
ل الدراسي  ، سنوات الخدمة( تضمنت ) الجنس ، العمر ، التحصي اذالمبحوثين  األفراد  ) خصائص(

ويركز الجزء الثاني من استمارة االستبيان عمى ابعاد المعرفة الضمنية ، اما الجزء الثالث من االستمارة 
 ( متغيرات الدراسة الرئيسية والفرعية .  9فقد تمثمت بمراحل ادارة االزمة . اذ يبين الجدول رقم )

 (9جدول )

 ومؤشراتيا تمارة االستبيانمتغيرات الدراسة الواردة في اس

 القسم
المتغيرات 
 االساسية

 المتغيرات الفرعية
ارقام العناصر 
 في االستبانة
 ورموزىا

 مؤشراتيا

  4 – 1 بيانات تخص االفراد المبحوثين بيانات عامة االول

 الثاني
ابعاد المعرفة 

 الضمنية

)الشيخمي والكبيسي  X1 - X4 الميارة
()السعيدي 7117

(، 7116 والبيرقدار
)الكبيسي وحسين 

(، )مرىج 7112
(، )عيدان 7113
 (7114وحسين 

 X 5- X8 الخبرة
 X9 - X12 الحدس والتخمين

 X13-X16 التفكير

مراحل إدارة  الثالث
 األزمة

(، 1447)الحمالوي  X 17- X20 اكتشاف االزمة
 (7116)االمي 

(Karandikar & 

Tamboli, 2020) 

 X21 - X24 والوقايةاالستعداد 
 X25 - X28 احتواء االزمة

 X29 - X32 استعادة النشاط
 X33 - X36 التعمم
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 ثامنًا : صدق االستبانة 

قدرة االستبانة عمى قياس ما صممت من اجمو اذ يعد ىذا من اىم الشروط الواجب توفرىا في بناء      
 المقاييس، والختبار صدق المقاييس فيناك طرائق متعددة اعتمد الباحث قسما منيا وىي: 

 قياس الصدق الظاهري والشمولية .1

بيـــدف التأكـــد مـــن قـــدرة اســـتمارة االســـتبانة عمـــى قيـــاس متغيـــرات الدراســـة تـــم إخضـــاعيا الختبـــار الصـــدق 
الظـــاىري والشـــمولية، وذلـــك بعرضـــيا عمـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــين والخبـــراء فـــي مجـــال إدارة اإلعمـــال. 

ا لفرضـيات ( لمتأكد من صحة الفقرات الواردة في االسـتمارة ومالءمتيـ 7ويتضح ذلك من خالل الممحق ) 
الدراســة وأىــدافيا، واســتطالع  رائيــم بشــان قــدرتيا عمــى قيــاس متغيــرات الدراســة بمــا يضــمن وضــوح فقراتيــا 
ضــافة بعــض الفقــرات وعمــى  وشــموليتيا ودقتيــا مــن الناحيــة العمميــة، وفــي ضــوء ذلــك تــم حــذف وتعــديل وا 

 تالءم مع فرضيات الدراسة.النحو الذي اكسب بموجبو رأي األكثرية في صحة فقراتيا وشموليتيا بما ي
 قياس ثبات استمارة االستبيان .2

بـاخ الفـا( نلغرض التعرف عمى مدى صـالحية المقيـاس وثبـات اسـتمارة االسـتبانة تـم اسـتخدام مقيـاس )كرو 
( عمــى المســتوى اإلجمــالي لممتغيــرات، وتعــد ىــذه النســبة مقبولــة فــي 0.9154واتضــح أن معامــل الفــا بمــغ )

 الدراسات الوصفية.
 تاسعًا: أساليب التحميل االحصائي

واستنادا إلى طبيعة توجيات الدراسة الحالية وأىدافيا و ليات  ،التوصل إلى مؤشرات دقيقة بيدف
)الجاىزة  البرمجيةفقد تم االعتماد عمى  ،اختبار فرضياتيا

1
SPSS Ver.19) فضالً عن التطبيق الجاهز ،

 ساليب باآلتي:وتتمثل ىذه األ ،إلجراء التحميل اإلحصائي المطموب Excelالجاهز 
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،  .1
 : يستخدم لقياس قوة العالقة وطبيعتيا بين األبعاد التفسيرية والمستجيبة.معامل االرتباط .7
في الُبعد المعتمد  يستخدم لقياس تأثير األبعاد المستقمة )المفسرة( معامل االنحدار الخطي البسيط: .9

 )المستجيب(.
لتحديد معنوية تأثير األبعاد والمتغيرات التفسيرية في البعد  معامل االنحدار الخطي المتعدد: .4

 المستجيب.
 

 

                                                           
 SPSS بـ البرمجيت اإلحصائيت المعروفت  ليصف من األحرف األولى ا  مكىن ا  : اختصار(Statistical Package for the Social Sciences)  الحزمت اإلحصائيت للعلىم

 االجتماعيت. 
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 المبحث الثالث

 وصف مجتمع الدراسة 

 (4) جدول

 وصف مجتمع الدراسة مجتمع الدراسة ت
يقع مستشفى كركوك العام في مركز محافظة كركوك ، وقد تم  مستشفى كركوك العام 1

، يتضمن المستشفى قسم  1446تأسيس ىذا المستشفى سنة 
الوبائية وعدد من الشعب  باألمراضالطوارئ وقسم خاص 

والوحدات منيا الجراحية و الوالدة والباطنية والكمية االصطناعية 
سرير لرقود  913 والمختبرات ، الطاقة االستيعابية لممستشفى ىي

 1697المرضى ، عدد الكوادر العاممة في المستشفى يتكون من 
موظفًا من األطباء والممرضين واإلداريين وعمال الخدمة والصيانة 

تحويل المستشفى إلى مركز لمرضى ، وبسبب الوضع الراىن تم 
كورونا باإلضافة إلى إجراء فحص كورونا لممواطنين وبشكل يومي 

 تشفى ىي تقديم العناية الصحية لممرضى .. رسالة المس
مستشفى أزادي  7

 التعميمي
التعميمي في الجزء الشمالي الشرقي من  أزادييقع مستشفى 

،  1437محافظة كركوك ، وقد تم تأسيس ىذا المستشفى سنة 
يتضمن المستشفى قسم الطوارئ واالستشارية والتوليد وقسم الجراحة 

المختبرات ، كذلك يحتوي عمي  إلى باإلضافةوالباطنية والكسور 
اختبار كورونا حيث يتم اجراء فحص  إلجراءمختبر خاص 

(PCR لممراجعين في المستشفى . تبمغ عدد االسرة في )
سرير متضمنا الجناح الخاص والعام .  471المستشفى حوالي 

 7111يبمغ العدد الكمي لمكوادر العاممة في المستشفى حوالي 
 اإلداريالكادر  إلى باإلضافةوالممرضين  طباءاألوالتي تتكون من 

 والخدمي .
يقع مستشفى االطفال في مركز محافظة كركوك ، وقد تم تأسيس  مستشفى األطفال 9

. يحتوي المستشفى عمى قسم خاص  1434المستشفى سنة 
بالطوارئ وكذلك عدد من االقسام منيا الجراحة واالشعة وعدد من 

ة خاصة بالخدج . تتراوح العدد الكمي المختبرات ويحتوي عمى وحد
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شخصًا من االطباء  671الى  611لمعاممين في المستشفى مابين 
والممرضين والكادر االداري . تم افتتاح جناح خاص الختبار 

 ( لممراجعين .PCRكورونا )
لوالدة مستشفى ا 4

واألمراض النسائية 
   واالطفال

المحافظة ، وقد تم  يقع المستشفى في الجزء الجنوب الشرقي من
، الطاقة االستيعابية لممستشفى تبمغ  7114تأسيسو في اكتوبر 

سرير لرقود المرضى .تحتوي المستشفى عمى عدد من  161
الشعب والوحدات منيا جراحة االطفال والنسائية والباطنية 

واالستشارية والطوارئ وغيرىا . يبمغ عدد العاممين في المستشفى 
االطباء والممرضين واالداريين . يحتوي  شخص من 1111حوالي 

 ( PCRالمستشفى عمى مختبرات الختبار فحص كورونا )
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 الفصل الثاني
 المبحث األول 

 واالبعادالمعرفة الضمنية المفهوم، واالهمية، والخصائص، 
 المعرفة الضمنية مفهوم : اوالً 
 الذي أرسى االساس النظري(   Polany)نشأت دراسة المعرفة الضمنية مف العمؿ الفمسفي لػ     

"المعرفة الضمنية" ألوؿ مرة في الفمسفة ـ إدخاؿ مصطمح ت إذ (Taylor , 2007, 61) لممعرفة الضمنية 
في عممو  1958( في عاـ 1976-1891الطبيب والكيميائي مايكؿ بوالني )و  مف الفيمسوؼ المجري

بتمخيصو لفكرة المعرفة الضمنية في كتابو البعد الضمني مع  ، ويشتير بوالني الرائع المعرفة الشخصية
 لػ         ووفقا  ،(Mohajan, 2017, 3) يمكننا أف نقوؿ"التأكيد عمى أنو "يمكننا أف نعرؼ أكثر مما 

 (Nanoka  ) البعد الفني الذي يمثؿ )الدراية( والبعد المعرفي  مااف ىناؾ بعديف لممعرفة الضمنية وى
  . ( Alwis & Hartman , 2008, 135)  .الذي يتألؼ مف المعتقدات واالفكار والقيـ 

يرى اف المعرفة الضمنية ىي غير مرمزة وصعبة االنتشار فانو (  Herschel, 2000, 41)  فبحسب
 ويصعب لفظيا الف التعبير عنيا يكوف عبر ميارات معتمدة عمى العمؿ ويتـ تعمميا خالؿ العمؿ نفسو . 

الخبرة الشخصية  ىنية بأنيا المعرفة التي تعتمد عمالمعرفة الضم(  Daft, 2001, 259)  بينما يرى
والقواعد االستداللية والحدس والحكـ الشخصي ، وعادة ما يصعب وضعيا في رموز او كممات ، وتشير 

( . فيي مرتبطة باالحاسيس والخبرات الكامنة في  Know-Howكيؼ )  - معرفةػ الى ما لو صمة ب
 ء االشخاص . ىوال ىخبرات نوعية تكاد تكوف مقتصرة عماذىاف االشخاص المميزيف ، وىي 

( فيشيراف الى اف المعرفة الضمنية ىي تمؾ المعرفة المختزنة في  5:  2004اما ) دىمش و ابوزر ، 
خريف الى االعقوؿ االفراد والتي تتصؼ بالميارات والقدرات الشخصية التي ال يمكف نقميا او تحويميا 

 ويصعب الرقابة عمييا .  
انيا المعرفة غير المكتوبة والمخزونة في عقوؿ االفراد (  37:  2007في حيف يقوؿ ) ياسيف ، 

والمستقرة في نفوسيـ وىي المعرفة التي يحفظيا العقؿ وتحتوييا الذاكرة االنسانية وتحاوؿ في فترات 
متباعدة اف تستذكرىا عبر اليات التفكير المعروفة ، وىي معرفة غير مرمزة وغير مكتوبة وىي اشبو بما 

 امتة المكتسبة والمسجمة في العقؿ .تكوف بالمعرفة الص
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عقوؿ يتـ تضمينو في  عمى انيا ماالمعرفة الضمنية  الى (Ngah & Jusoff, 2009, 218)وأشار 
عف شكؿ التعمـ بالممارسة والتعمـ  عمىيتـ نقميا ل تطبيقات القدرةعف طريؽ ويمكف التعبير عنيا االفراد 
 .المشاىدة طريؽ
تشمؿ المعرفة الضمنية جميع المعارؼ الجينية  (Puusa & Eerikäinen, 2010, 308)لػػػ وفقًا 

  .الخبرة التي لدينا والتي ال يمكف التعبير عنيا المستندة الىوالجسدية والحدسية واألسطورية والنموذجية 
( اف المعرفة الضمنية ترتبط بما يكمف في نفس الفرد مف معارؼ متنوعة 10، 2012وأكدت )الصالح، 

راكية وسموكية وىذه المعرفة مف الصعب تقاسميا مع االخريف او نقميا عمى نحٍو سيؿ، ويمكف فنية واد
كانت متجذرة في القدرات المعرفية أواء سالقوؿ اف جممة مف ابعادىا اليمكف جعميا عمى نحٍو تاـ معمنة 

 اـ المادية.
( فقد اشار اليو بانو المعرفة التي تعتمد عمى الخبرة الشخصية والقواعد  24:  2014اما ) الكبيسي ، 

االستداللية والحسية والحكـ الشخصي ، وعادة ما يصعب وضعيا في رموز او كممات وتشير الى مالو 
 (. Know-Howصمة بمعرفة كيؼ ) 

عرفة الضمنية بوصفيا المعرفة المستندة الى الخبرات ( الى الم300، 2016وأشار )السعيدي والبيرقدار، 
ما، ومف ثـ ال يمكف التعبير عنيا بسيولة مما  البدييية والمكتسبة بيدؼ أداء عمؿالشخصية والقواعد 

  يصعب نقميا الى االخريف اال بعد تحفيز مشاركتيا بطرائؽ متنوعة.
( الى اف المعرفة الضمنية تتجمى في الميارة والتفكير والخبرة التي يمتمكيا 322، 2016واكد )حسيف، 

والتي تمتمؾ قابمية التحسيف المستمر والتي تمكنيـ مف أداء المياـ والواجبات الموكمة الييـ عمى  العامموف
 نحٍو افضؿ.

، ؽ متنوعسياذات شخصية لمغاية، و المعرفة الضمنية عمى انيا  (Mohajan, 2017, 2)يصؼ 
التصورات و معتقدات، القيـ و العقمية و النماذج وىي مزيج مف الويصعب إضفاء الطابع الرسمي عمييا 

 .واألفكار واالفتراضات
العامموف ؾ الكامنة في عقوؿ ار المعرفة الضمنية تعني حاالت االداف الى ( 10، 2018ر )مرىج، ااش

الخبرة والتجربة والمعرفة المتراكمة المستندة الى شخصية االفراد والقواعد البدييية في المنظمة والناتجة مف 
 . والمكتسبة الداء االعماؿ
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( الى اف المعرفة الضمنية بانيا حالة ذىنية ممتصقة 52، 2019وتوصؿ )الشيخمي و الكبيسي، 
اإلنجاز ومف الصعوبة  باالشخاص تشتمؿ عمى الخبرة والتقدير والحكـ عمى األشياء والحدس وميارة

 تقاسميا مع االخريف عمى نحٍو كامؿ.  
المعرفة الضمنية ىي ذاتية ويصعب تقاسميا رسميا ألنيا تحمؿ تجارب  (Awada, 2019, 2)واكد 
 .فردية
يصعب التعبير إذ  ،فيـ وتطبيؽ الالوعيمرتبطة ب تشير المعرفة الضمنية إلى المعرفة غير المكتوبةو    

تفاعمية لمغاية ال اتمحادثال عف طريؽ وعادة ما يتـ مشاركتيا ،مباشرةالتجربة المف  اتطويرىتـ يو عنيا 
 (Palmu, 2020, 18) ورواية القصص والتجارب المشتركة

 المعرفة الضمنية عمى انيا المعرفة المستندة الى(Subashini& Lourthuraj, 2020, 544) ويصؼ 
متجذرة بعمؽ في العمؿ وااللتزاـ ، و السياؽ وذات طبيعة شخصيةعمى نحٍو كبير التي ترتبط ب الخبرة

في  واليياكؿ ت والمنتجات والثقافة واإلجراءاتفي العمميا متجذرة وممزوجةمعرفة ، وىي والمشاركة
 . المنظمة
مف الصعب ، و المعرفة التي ال تزاؿ في أذىاف البشر وىي شخصية لمغاية انياالمعرفة الضمنية  تعرؼ

متجذرة في أفعاؿ الفرد  وىي  تفاعاًل شخصًيا تحويميايتطمب ، إذ  طبيعي ومشاركتيا عمى نحوٍ صياغتيا 
 (Agistiawati . et al , 2020, 63) وخبراتو، بما في ذلؾ ُمثمو وقيمو وعواطفو

مرتبطة المعرفة الضمنية عمى انيا  (Wethyavivorn & Teerajetgul, 2020, 48)ووصف 
إنشاؤىا إال في الممارسة الفعمية التي يشارؾ فييا األفراد ويخمقوف المعرفة الضمنية مف بالعممية وال يمكف 

 .خالؿ الخبرة المباشرة في العمؿ
ذات طابع  ةلفظيغير  اإني ،المعرفة الضمنية ىي "معرفة غير رسمية وليس اعتقاًدا منيجًيا صريًحا

ًا . بع الرسمي عمييا أو التعبير عنيا شفييليس مف السيؿ إضفاء الطااذ  رسميةالغير بعممي، مرتبطة 
(Parolin & Mattozzi , 2020 : 4) 

جيد  عمى نحوٍ  عناصر البصيرة التي يمتمكيا األفراد والتي تكوف غير محددةتشير المعرفة الضمنية الى 
كامؿ والتي تختمؼ مف شخص عمى نحٍو وغير مقننة وغير منشورة ، والتي ال يمكنيـ التعبير عنيا 

 Maurseth) ولكف قد يتـ مشاركتيا إلى حد ما مف المتعاونيف والزمالء الذيف لدييـ خبرة مشتركة خر،آل

& Svensson, 2020, 3)  
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( فاف المعرفة الضمنية يمكف اف يؤطر مفيوما عبر 52-51، 2019)الشيخمي و الكبيسي،  ػووفقا ل
 أربعة مناىج فكرية وعمى النحو اآلتي:

ليصؼ المعرفة الضمنية عمى انيا نوع مف البصيرة المتراكمة عند ممارسة الخبرة . المنيج االدراكي: 1
 ومات والخبرة في التفكير وما يمكف االحتفاظ بو نتيجة لمتفكير.مواستخداـ المع

وعية الدقيقة الفرادىا ة الضمنية عمى انيا الشخصية الموض. المنيج التقني: يصؼ ىذا المنيج المعرف2
 الميارات والحرؼ بصور متنوعة.العامميف متضمنة 

. المنيج الفكري: ليتضمف االتجاىيف االدراكي والتقني مف نماذج وقيـ ومعتقدات واشارات وافتراضات 3
 متفاعمة مع النماذج التقنية بيدؼ ادراؾ عمميات الذكاء الشعوري.

ضمنية باالشخاص وادراكيـ . المنيج الشمولي: ىذا المنيج تتبناه المدرسة الشرقية التي تربط المعرفة ال4
 والتفكير والحدس.ة جديدة لتصؼ الخبرة، والميارة، الفكري الكتساب معرف

 
 اهمية المعرفة الضمنية انيًا: ث

تيا منظمة سوؼ تفقد بالضرورة مف قيم متمكيا أيتتعود أىمية المعرفة الضمنية الى اف المعرفة التي 
في ادلة ووثائؽ عمؿ لذلؾ فاف المنظمات تسعى جاىدة الى بمجرد ترميزىا وتخزينيا او بمجرد توزيعيا 

االحتفاظ باسرار المعرفة وجوىر المعرفة التي قامت بابتكارىا والقياـ فقط بترميز القدر اليسير منيا الذي 
فة الضمنية التي يجب الييدد مصالح المنظمة لذا مف الواجب عمى المنظمات تحديد أنماط المعر 

بيذا العنصر  العنايةية والتي تكوف موجودة عند اىـ اصؿ في المنظمة فاذا ما تـ دقة وعنااستقطابيا ب
تحقيؽ المنظمات ماتسعى اليو مف اىداؼ، اذ اف الطبيعة الذاتية لممعرفة  وتنميتو ساعد ذلؾ عمى

 دراً الضمنية وصعوبة تقميدىا ونمذجتيا ونقميا لالخريف مما يمنح ىذا النوع مف المعرفة ميزة تنافسية ومص
 . (5 :2012)الصالح،   لمتميز بالنسبة لممنظمات دائماً 
 ,Al-Qdah & Salim, 2013)استدامة نجاحيا األىمية لبقاء الشركات و  ةبالغتعد المعرفة الضمنية    

تقاف مستويات و ميمة لتحقيؽ التميز المعرفة الضمنية اذ ان  (2  كفاءةمتنوعة مف الميارات وتعزيز ا 
تحسيف جعؿ العمؿ يسير بسالسة وتعزيز جودتو، فضال عف  ىالمنظمة ، وتعمؿ المعرفة الضمنية عم

المعرفة  عماؿـ تحسيف دقة أداء الميمة باستكما يت ،أو اإلنتاجالزبائف  كفاءة اتخاذ القرارات، وخدمة
 . (Mahroeian & Forozia, 2012, 333)الضمنية 
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لممنظمات كما ىي بالنسبة لالفراد والشعوب والمجتمعات وىي بالتالي روة الحقيقية ثاف المعرفة ىي ال
اداتيا الحيوية في القياـ بوظائفيا او مباشرة انشطتيا مف اجؿ تحقيؽ اغراضيا وغاياتيا ، اذ تساعد نظـ 

 ( 21:  2007الخبرة عمى توظيؼ الخبرات السابقة في حؿ المشكالت وتطوير االعماؿ )درويش ، 
منية أىمية في تنمية موارد المنظمة وكفاءاتيا االستراتيجية وتعزيز االليات والوسائؿ ولممعرفة الض

المناسبة لتكويف موجوداتيا الفكرية والتركيز عمى قيمة المعرفة وما يمكف تكوينو مف قدرات وميارات 
  (100، 2018)زياف ودحماني، 

واإلجراءات المتبعة مف المنظمة ومقاربتيا  وتؤدي المعرفة الضمنية دورًا ميمًا في تحسيف أساليب العمؿ
 (170، 2013)خصيب وأبو فضة، ى األساليب الناجحة ال

وليا اىمية واضحة بتحقيؽ التميز في الوظيفة ، وتمثؿ الكفاءة االساسية لممنظمة اذ تجعؿ تنفيذ العمؿ 
كميزة  يـبعضيا . في حيف تناوؿ اىميت(  mahroelan, 2003, 305) بسالسة وتزيد مف جودة العمؿ 

واف المعرفة الضمنية مف ناحية اخرى تميؿ الى اف يكوف حجبيا عف النقؿ المباشر فاف ىذا  ، تنافسية
. واف (  Busch, 2003, 2)  يسيـ او يمعب دوراً  كبيراً  في تمكيف المنظمة مف تحقيؽ الميزة التنافسية

 ,Mishra)% مف اجمالي معرفة المنظمة 80اغمبية المعرفة الموجودة في المنظمة ىي ضمنية اذ تمثؿ 

التي يتـ بيا اتخاذ القرارات مف لدف  كيفيةال تشخيصفي المعرفة الضمنية  وتساعد، (  50 ,2009
المعرفة الضمنية مف العوامؿ  عماؿفرص است دتع ائيا، إذوالتأثير في السموؾ الجماعي العض المنظمات

، فضاًل عف كونيا الحفاظ عميياالتي يتـ الرئيسة في جذب القوى العاممة الموىوبة والمخمصة والمنتجة و 
 (Subashini& Lourthuraj, 2020, 544)التراكـ المعرفي مف أىـ األمور في عممية التعمـ و 

 (52، 2011)الشيخمي والكبيسي، وىناؾ ثالثة ابعاد ألىمية المعرفة الضمنية كما اعتمدىا كؿ مف 
لممنظمات في  غير ممموس استراتيجياً : يعد ىذا البعد المعرفة الضمنية موردا  األهمية اإلستراتيجيةبعد 

  تمكينيا لتحقيؽ الميزة التنافسية

قية تنافسية، فضال عف إنيا المصدر الرئيس ب: أف المعرفة الضمنية تعد أس اإلبداع االستراتيجيبعد 
 . لمتفكير االستراتيجي والذي يكوف بدوره الركيزة األساسية لإلبداع االستراتيجي

التشارؾ فييا المنافع االقتصادية راؾ المعرفة الضمنية واكتسابيا و : يحقؽ إد بعد المنفعة االقتصادية 
 .لممنظمة والمالكيف 
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 خصائص المعرفة الضمنية ثالثًا: 
 ( 245،  2010البغدادي ، العبادي ،  ): تقسـ خصائص المعرفة الضمنية إلى عدة تقسيمات منيا

: النيا تخضع لممؤشرات الشخصية ، وتكوف دقيقة المحتوى ، صعبة التمقيف او التوصيؿ  الذاتية – 1
لغير المختصيف وتحتاج الى لغة معينة لتسييؿ صياغتيا وتمؾ الصفات تجعؿ مف المعرفة الضمنية 

 شخصيًا ذات قيمة ومف ثـ فيي ثمينة وىناؾ صعوبة في جمعيا . 
وبًا معينًا في تنفيذ ميمة ما فاذا نجح فانو يفكر تمقائيًا في : الشخص قد يجرب اسم االنتقالية – 2

امكانية نقؿ المعرفة الى ميمة اخرى والمنظمات تقوـ بتعميـ تجاربيا الناجحة ونقؿ المعرفة البناءة بيف 
 مواقعيا او فروعيا او اقساميا . 

: اف قيمة المعرفة الضمنية واىميتيا عرضة لمتغير والزواؿ بعد تدوينيا ، والسباؽ بيف  الزوالية – 3
واختراع التقنيات االضافية يمكف اف ينيي قيمة ما تممكو التقنيات الجديدة اؿ امتالؾ جالمتنافسيف في م

  منظمة االعماؿ مف خالؿ ميزة تنافسية عالية وربحية كبيرة .
: اف المعرفة تتولد في عقمية االنساف وليس عمى الورؽ وعندما تتـ وتنتيي فاف الناتج  المخفية – 4

 المعرفي يختزف في العقؿ وقد ال يخرجو صاحبو واف فيـ ىذه الخاصية ميـ لنجاح برنامج ادارة المعرفة . 
ى جديدة ، واف : اف المعرفة الضمنية ال احد يستطيع التنبؤ بالضبط متى سيتـ توليد اخر  المحظية – 5

طبيعة المعرفة المحظية ال تعني العشوائية وعدـ امكانية ادارتيا ، اذ المطموب ىو تييئة المناخ لتوليدىا 
 مع الجيؿ بتوقيتو او مدى فائدتو .

 ,Mohajan): تياال خصائص المعرفة الضمنية عمى النحو  ان تكونيمكن بينما هناك من يرى بأنه 

2017, 3) 
 .عقوؿ البشر وكذلؾ في العالقاتإنيا تكمف في   .1
 .يتـ اكتسابيا مف خالؿ تبادؿ الخبرات والمالحظة والتقميد  .2
مف خالؿ التجربة الشخصية والممارسة والتدريب الميني  تعمـيتـ المف الصعب التعمـ:   .3

 .والمالحظة والتقميد والتفكير
 .الطابع الرسمي عميونادًرا ما يتـ توثيقو ، وىو فردي لمغاية وشخصي ويصعب إضفاء   .4
او إضفاء الطابع الرسمي عميو  او غير منظـ ، ويصعب رؤيتو وتقنينو وتقديره والتحقيؽ فيو  .5

 .كتابتو والتقاطو والتواصؿ معو بدقة
 .إنو شكؿ غير مألوؼ وغير تقميدي لممعرفة  .6
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 .إنيا متجذرة في العمؿ واإلجراءات وااللتزاـ والقيـ والعواطؼ  .7
ؿ الخبرات والميارات والمالحظة والشعور الحدسي واألوضاع العقمية يتـ تعممو مف خال  .8

 .والمعتقدات والقيـ
 .يعتمد عمى الخبرة  .9

 .إنيا في الغالب معرفة غير واعية وغير مرئية )معروفة وغير معروفة لحامميا( - 10
 .إنيا غير قابمة لمتواصؿ في المغة - 11
 راتظانوالمناقشات والقياسات والميتـ نقميا مف خالؿ المحادثة ورواية القصص -  12

 
 مصادر المعرفة الضمنية ابعًا: ر 

مف خالؿ االطالع عمى وجيات النظر واآلراء الخاصة بالباحثيف في ىذا المجاؿ تـ تصنيؼ مصادر     
 المعرفة الى ثالثة مصادر رئيسية  ىي : 

توليد المعرفة واالستثمار بيا يؤدي دورًا ميما في عممية  يمكف القوؿ بأف: الفكريراس المال  .1
الى المعرفة والميارة والقدرات المتنوعة التي تـ اكتسابيا  الراس الماؿ الفكري تكويف الثروة ويشير

عنصر ( اذ يعد المورد البشري ال241، 2017عبر نظاـ التعمـ والتجربة )السعيدي ومعارج، 
قيد المتكوف مف المعرفة والخبرات واإلمكانات التي يمتمكيا االفراد عالي التعالالحاسـ والعنصر 

 ةالى المعرفة الظاىر  الفكريلماؿ راس االاذ يشير ( 416، 2016العامميف )إبراىيـ وكاظـ، 
منيا في اداء مياـ  لالفادةوالضمنية التي يمتمكيا االفراد فضال عف قدرتيـ عمى توليد المعرفة 

وبذلؾ يعد مصدرًا لممعرفة  ، لمتقدـ والقوة وتحسيف االنتاجية واالداء اً مفتاحوتعد المنظمة 
)الشيخمي والكبيسي، الضمنية باالعتماد عمى الخبرات والميارات والمعرفة التي يمتمكيا االفراد 

ومف ثـ يمثؿ المعرفة التي يمتمكيا األفراد داخؿ المنظمة وال تممكيا المنظمات  (،52، 2011
كيفية االستفادة مف تمؾ األصوؿ المعرفية  معرفةأذىانيـ وميمة المنظمة ىنا  ألنيا موجودة في

أصؿ غير ممموس  الفكريوراس الماؿ  (،34، 2018في خدمة أىداؼ المنظمة )محمود، 
ضمف عمؿ المنظمة، وىذا األصؿ يدعـ ويعزز اإلنتاجية وعمميات اإلبداع واإلبتكار وعمميات 

األفضؿ، أصؿ يضـ في طياتو، الكثير مف الميارات والخبرات تشغيؿ العامميف التشغيؿ 
والمعارؼ، تحاوؿ المنظمة إكتشافيا، اإلستفادة منيا، وتعزيزىا، وتنميتيا، واإلستفادة منيا قدر 

 .المستطاع
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لمتأكيد باستمرار عمى الطبيعة  ًا يستعمؿديناميكي اً مي مفيوميعّد التعّمـ المنظ:  ميظمنالتعمم ال .2
بأنو قدرة  يمظمنويعرؼ التعمـ ال( 8، 2011)نوي وضيؼ،  المتغيرة والديناميكية لممنظمات

المنظمة عمى كسب البصيرة والفيـ نتيجة لمخبرة المكتسبة مف خالؿ التجريب، والمالحظة 
ختمؼ وجيات نظر ت (14، 2003)صقر،  اختبار كؿ مف النجاح والفشؿ يوالتحميؿ والرغبة ف

 بوصفو يـبعضينظر اليو  اذ ، مي التي قدميا العديد مف العمماء في تفعيميـ لممفيوـظمنالتعمـ ال
خضاع الجوانب العممية لمتعمـ معرفًيا يتـ فيو التركيز عمى إجراءً  ، النماذج العقمية لمتعمـ وا 

المراحؿ لجمع البيانات نموذج ثالثي فييا عف طريؽ  المنظمات كنظـ تفسيرية يتـ التعمـو 
وتتضمف فردي وجماعي، عمى نحٍو مي باألفراد ظمنالتعمـ ال، ويبدأ وتحميميا وتفسيرىا وتطبيقيا

مي اإلتقاف الشخصي، والنماذج العقمية، والرؤى المشتركة ، والتعمـ الجماعي ، نظملتعمـ الاأبعاد 
 Thumbi)  والجماعية والتنظيمية والتفكير المنظومي الذي يغمؼ التعمـ عمى المستويات الفردية

. etal , 2020 , 53)معرفتيا  الطريقة التي تنشئ بيا المنظمة انومي نظمالتعمـ ال ويوصؼ
بسرعات  مي في جميع أنشطة المنظمةظمنيحدث التعمـ ال تيا، اذبوظائفيا وكذلؾ ثقاف المرتبطة
البيئات المتغيرة، والتكيؼ في ظؿ مي ىو التكيؼ بنجاح مع نظماليدؼ مف التعمـ ال، و متنوعة

 يعبر عفمي نظمال،  والتعمـ (Kuweelah, 2020, 5) ظروؼ غير مؤكدة ، وزيادة الكفاءة
التعمـ ، و عمى السموكيات الفردية  ، ومف ثـعمميات اكتساب رؤى جديدة مف التجارب التي تؤثر

لمعالجة أوجو القصور في  المعرفة واستكشاؼ لمعرفة جديدة ستثمارتكوف مف ايمي نظمال
 مف ممنظمات الخبراتل التي تقدـاكتساب المعمومات مف  عمميات تعمـوتتكوف المفاىيـ السابقة 

مشاركة المعرفة التي نعمؿ عمى وزيع المعمومات وتداخؿ المنظمات وكذلؾ مف البيئة الخارجية. 
 ,Do & Mai, 2020) لمعرفة المكتسبة والمشتركةا فيـلتفسير المعمومات و  عبر المنظمات

1203)  
كبير بقاعدة المعرفة الحالية  عمى نحوٍ تتأثر قدرة المنظمة عمى التعمـ  : ةظميمنالذاكرة ال .3

تكامؿ المعرفة الجديدة  عبر ميةالذاكرة المنظالمعرفة الحالية تعزز استثمار ثقافة  وايجاد مػمنظمةل
يف مية ىي كيفية تخز نظمالذاكرة ال( Abdulkadir, 2020, 789) مع قاعدة المعرفة الحالية
ذاكرة وتحتوي ال (Do & Mai, 2020, 1203) يا في المستقبؿعمالالمعمومات واسترجاعيا الست

بما في ذلؾ الوثائؽ المكتوبة والمعمومات  متنوعةعمى المعرفة الموجودة في أشكاؿ  ميةنظمال
  ودةالمخزنة في قواعد البيانات اإللكترونية والمعرفة المخزنة في النظـ الخبيرة، والمعرفة الموج
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طريقة مالئمة   ميةنظمقعة، ويعد التوثيؽ في الذاكرة الالمو   ميةنظموالعمميات ال  في اإلجراءات
ود، )محم االحتفاظ بيا وخزنيا عف طريؽ التدريب والحوار فيتـ  لممحافظة عمى المعرفة الضمنية

مية الى خالصة التجارب والخبرات المميزة والعادات، فضاًل (، وتشير الذاكرة المنظ23، 2018
عف التكامؿ الشامؿ بيف العمميات واليياكؿ داخؿ المنظمة والتي تسمح بتطبيؽ المعرفة بيدؼ 

االحتفاظ بالمعمومات في مية مف الذاكرة المنظتتض، و تحقيقؽ األىداؼ عمى نحٍو افضؿ
اذج العقمية وخرائط المعرفة مالمنظمات بصورة إجراءات ومعيارية التشغيؿ واليياكؿ والن

(Cegarra & Martelo, 2020, 460)  
 

 ابعاد المعرفة الضمنية خامسًا: 
ىنالؾ العديد مف االبعاد التي مف الممكف اعتمادىا في قياس المعرفة الضمنية في منظمات االعماؿ     

السعيدي والبيرقدار، و )(  McAdam , et al , 2007 , 44) يمكف تمخيصيا عمى النحو اآلتي:
 (  254، 2019جاسـ، ( و ) 302، 2016
وتحميؿ  ـعكس قدرة االفراد عمى فيـ البيئة المحيطة بيتأبرز ىذه االبعاد لكونيا  بعد التفكير .1

جاسـ، يا في عممية اتخاذ القرار )عمالف استمتغيراتيا واالثار الناتجة عنيا والتي مف الممك
2019 ،254 . ) 

لدى االفراد مجموعة مف األىداؼ يبغوف تحقيقيا حاليـ حاؿ المنظمات والتركيز بعد الحدس:  .2
تطمب اتخاذ مجموعة مف القرارات يعتمد بعضيا عمى الحاسة السادسة التي يطمؽ يعمى األىداؼ 

عمييا الحدس، والحدس لغًة يشير الى الظف والتخميف والتوىـ والنظر الخفي في حيف يشير 
وجو خاص مف أوجو النشاط المعرفي والمقدرة عمى استيعاب وفيـ الحقيقة الحدس اصطالحًا الى 

عمى نحٍو مباشر دوف استدالؿ منطقي تمييدي، اذ يدرؾ ماىو معقوؿ وما ىو وراء العقؿ أي ما 
(، والحدس ال يرتبط 302، 2016السعيدي والبيرقدار، ) ىو منطقي وما ىو غير منطقي 
اليبو اذ يعمؿ الدماغ عمى تحويؿ المعرفة الى أنماط ويقـو بالعاطفة بؿ بميارات التفكير واس

بتجميعيا وتصنيفيا فيجمع التجارب المتشابية عمى ىيئة أنماط متشابية ويجمعيا عمى شكؿ 
 .(133، 2019طويمة المدى)عيداف وحسيف، العناقيد معرفية في الذاكرة 

عممية التفكير  طريؽ عف والتي تنتج: اذ تعد الميارة احدى ابعاد المعرفة الضمنية  بعد المهارة .3
فعمي في المواقؼ المختمفة التي مف الممكف اف  عمى نحوٍ القدرة عمى التصرؼ مشيرة الى 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Rodney%20McAdam
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، يمكف تعريؼ الميارة عمى انيا قدرة الشخص  (323، 2016حسيف، يواجييا الفرد في العمؿ )
لميارة معنوية او بدنية، أداء شيء ما او إمكانية إعادة ما يعمؿ بو باتقاف وقد تكوف ا عمى

( بمعنى التقنية وىي تشير الى الخبرة التي تـ تطويرىا عبر Technoوتسمى الميارة باالغريقي )
، وتعنى الميارة بوصفيا احد ابعاد   (302، 2016التدريب والتعميـ )السعيدي والبيرقدار، 

عة وباالساليب واإلجراءات المعرفة الذىنية والتي تعني أداء ميمة ما او نشاط معيف بصورة مقن
المناسبة وبطريقة صحيحة وتقسـ الميارة الى ميارات اجتماعية وميارات أساسية وميارات 

 ( 255، 2019التفكير العالية وميارات معرفية )جاسـ، 
يمكننا تعريؼ الخبرة عمى انيا التراكـ العممي الذي يكتسبو الشخص عبر : الخبرة بعد .4

رة تختزؿ في مفيوـ المعرفة او بالعممية وتشمؿ القدرات األساسية والموىبة، والخالتعمـ او الحياة 
الميارة بأسموب فطري عفوي عميؽ ويتـ اكتسابيا عبر المشاركة في العمؿ وعبر التكرار يتـ 

زج الخبرات ومعرفة الفرد في العمؿ  عمىتعميؽ ىذه الخبرة وغالبا ما يتـ وصفيا عمى انيا القدرة 
عف تجاربو، وعند التعريج عمى الخبرة التنظيمية نرى انيا المعرفة التنظيمية المكتسبة في والناتج 

  (302، 2016عبر البناء االجتماعي واالتصاالت )السعيدي والبيرقدار، ت العمميات واالجراءا
 ما معيف ، وغالًبا حدث أو معيف عمؿ في المشاركة خالؿ مف الخبرة اإلنساف يكتسب وعادة
كسابيا الخبرة ىذه تعميؽ إلى الحدث أو العمؿ ىذا تكرار يؤدي أكبر .  ةيو فوع أكبر عمقاً  وا 
  ( Fernandez et al, 2004 , 122):   الخبرة ، منيا مف أنواع عدة وىناؾ

 :  Associational Expertiseالخبرة التشاركية : 
ومخرجات  مدخالت بيف العالقات معرفة مف اإلنساف عمييا يحصؿ إرشادية، قدرات أو معرفة، وىي

يعرؼ  ألنو بؿ الجياز، تصميـ مبادئ يعرؼ ألنو ليس معيف، جياز تصميح في خبير كمعرفة مختمفة،
 الجياز .  وأداء مختمفة أجزاء بيف العالقات

 :  Motor Skills Expertiseخبرة المهارات الحركية : 
وغيرىا،  القدـ كرة لعب أو الدراجة، ركوب كميارة عقمية، ت خبرةوليس جسدية حركية الخبرة ىذه وتشمؿ
  . بيا المعموؿ المعارؼ أنظمة مف لمتقميد صعوبة األكثر المعارؼ مف تعتبر وىذه

  Deep Expertise او الخبرة العميقة : Theoretical Expertiseالخبرة النظرية : 
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يستند  ذكي اجتياد وتتطمب مسبًقا، حميا يتـ لـ مشكالت بحؿ تسمح معيف لمجاؿ معمقة معرفة وىذه
 المتنوعة، وىي المشكالت وحؿ مي،منظال التدريب مف الخبرة ىذه عمى الحصوؿ ويتـ المجاؿ، فيـ عمى
  . مستمر بشكؿ ياعمالاست يتـ لـ إذا ونسيانيا فقدانيا بسيولة يمكف خبرة

 األدائية باألعماؿ القياـ عمى : بأنيا القدرة النظرية ( الخبرة 366:  2013وقد عرؼ ) القطامي ، 
تقاف، بسيولة المعقدة  بصورة مالحظتيا يمكف التي اإلجراءات أو الحركات مف سمسمة عمى ودقة وا 
 لتحقيؽ سعييـ أثناء في األشخاص مف عدد أو معيف شخص بيا يقـو مباشرة والتي غير أو مباشرة،
 .أو اداء ميمة ما معيف، إنتاج أو ىدؼ
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 المبحث الثاني
 إدارة االزمات، المفهوم، األهمية، الخصائص، المراحل

 
 وانواعها اواًل: مفهوم االزمة
، ضال ي: تعني الشدة والقحط، واألزمة ىاألزمة لغةً  يؽ، ويطمؽ عمى كؿ طريؽ بيف جبميف مأـز
 Toأي بمعنى لتقرر ) ( KIPVEW)مشتؽ أصاًل مف الكممة اليونانية ( Crisis) ومصطمح األزمة 

decide إذ ينطقونو  ، حد كبير في صياغة مصطمح األزمة(، أما المغة الصينية فقد برعت إلى (Ji-

Wet)  وىي عبارة عف كممتيف: األولى تدؿ عمى ) الخطر ( واألخرى تدؿ عمى )الفرصة( التي يمكف
تحممو مف مخاطر إلى فرصة استثمارىا، وتكمف البراعة ىنا في تصور إمكانية تحويؿ األزمة وما 

يجاد الحموؿ السديدةإلطالؽ القدرات اإلبداعية التي تستثمر األزمة كفرصة إلعادة صيا  غة الظروؼ وا 
 (.2، 2014)الجديمي، 

( فقد لخص القوؿ باف االزمة عمومًا تعني الوقت غير المستقر او 13، 2001اما ) البزاز،   
الجماعة او المجتمعات ، ويكوف لنتائجيا و افرازاتيا تاثيرات حاسمة الخطير المرتبط بشؤوف الفرد او 

 عمى تمؾ االطراؼ سواء كاف ذلؾ باتجاه االسوأ او االحسف .

يدد ويمصطمح األزمة الوضع الذي يزعج ويتحدى االفتراضات األساسية لممنظمات  ويصؼ
 وتيدد التي يمكف الوصوؿ إليياآليات التكيؼ في يوجد نقص فوري  ويعمؿ عمى ايجاد ظروؼ اذبقاءىا 

 (Antonacopoulou & Sheaffer, 2013, 7) األداء بسبب النتائج السمبية التي يمكف أف تولدىا

ىي أحداث ذات احتمالية منخفضة ليا عواقب وخيمة تولد الغموض والضغوط الزمنية التخاذ االزمة و 
 (Doern, 2014, 3)، والطوارئ لكوارث ، وانقطاعات األعماؿ وتتضمف االزمة ا القرار

أو منظمة في دوامة  اً مجموعة أو فريق تجعؿاألزمة عبارة عف سمسمة مف األحداث غير المتوقعة التي 
موقؼ  االزمة، و  ليا آثار طويمة المدى إذا لـ يتـ التعامؿ مع الموقؼ بسرعة وكفاءةو ىبوط سريعة 

، )ج( مقدار  تيديد لألىداؼ ذات األولوية العالية)ب(  )أ( مفاجأة   ة:تييتضمف الشروط الثالثة اال
إنيا فوضى ال ، قتصر األزمات عمى أي حجـ أو نوع تنظيميت ال و الوقت المحدود المتاح لالستجابة

حاالت أزمات  ايجاد، يمكف أف يؤدي تعقيد وتقمب بيئة األعماؿ الحالية إلى يايوجد تحذير عند حدوث
 (Taneja et al, 2014,2) المنظمات وأصحاب المصمحة فيتؤثر 

حالة غير طبيعية تمر بيا المنظمة تيدد وجودىا (  بأنو  13:  2016،  والعيساوي ) الالمي وكما عرف
 بسبب ظرؼ داخمي او خارجي متوقع او غير متوقع وعدـ االستعداد الكافي لتفادي الضرر . 
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 ، مما يجعؿ المنظمة بأكمميا في حالة تفكؾا مخطط ليالتحوؿ غير العممية  الىاألزمة وتشير 
توتر بيف أعضاء المنظمة بسبب عدـ اليقيف وضغط  وايجادتيديد أصوليا وأىدافيا ومواردىا،  عبر

، االحتياطات الالزمة عف طريؽزمنية محدودة لإلزالة أو التقميؿ مف اآلثار  مدةتغطية  فضاًل عفالوقت، 
مولدة حالة مف  سمبا بسبب التطورات غير المتوقعة اليياكؿ األساسية والمعايير موقؼ تتأثر فيوواالزمة 

 ( Hasan & Rjoub, 2017, 6) عدـ التوازف، مما يؤدي إلى تدمير األنشطة العادية لمقطاعات العامة
ف و  لمنظمةألي جانب مف جوانب عمميات ا يمكف وصؼ األزمة عمى نطاؽ واسع بأنيا تيديد ا 

غير صحيح يمكف أف يؤدي إلى جميع أنواع المشاكؿ كما أف األزمات غير  عمى نحوٍ زمة التعامؿ مع األ
 (Ariffin et. al, 2018, 13) أو وضعيا المنظمةمبالية بحجـ 

مف المفترض أف تشكؿ و انقطاع األعماؿ والطوارئ والكوارث والحوادث واالزمة مصطمح يعبر عف 
 ( Sharma & Sharma, 2019, 18) األزمات تيديًدا مف أصحاب المصمحة

واإلجراءات العادية ليست كافية  المواردو  في االفراداألزمات ىي أحداث مفاجئة كبيرة تؤثر و 
 Mattsson)مف الجميع والتعاوف  والحاجة إلى استجابة، دة المدىلتطور ال يمكف التنبؤ بو، وعواقب بعي

& Hallberg , 2019, 242)  
نوع األزمة، و مجاؿ النشاط المتأثر باألزمة،  عدة مثؿ عوامؿويعتمد توضيح مفيـو االزمة عمى 

 فيغير طبيعي، ينتج عادة عف عدـ االستقرار الذي يؤثر  اً األزمة وضع دتع ،الضرر الناتج، و حجميا، و 
َـّ  يمكف أف يتسـ ىذا الوضع بفقداف السيطرةو  ،جزء مف المجتمع بعواقب غير مقبولة  ارتفاع، ومف ث

يمكف النظر إلى ، و ، مما يتسبب في اختالؿ توازف النظاـ مستوى اإلجياد ألصحاب المصمحة المعنييف
لوصؼ الحاجة الممحة لالستجابة بسبب حادث معيف  استعمالياحالة غير عادية ويمكف األزمة عمى أنيا 

ممة أزمة إلى الحوادث التي مف صنع ، تشير كفي كثير مف األحياف . أو تغيير بسيط في حقائؽ معينة
 ,Betta & Owczarzak-Skomra) مصطمح كارثة لوصؼ الظواىر الطبيعية ستعمؿاإلنساف وي

2019, 2) 
الموجودة في  المتنوعةإنو يعكس النقاط الرئيسية  ، إذلألزمة المتنوعةىناؾ العديد مف التعريفات 

سمبية، إذا لـ يتـ  ثاراكبير لمعمميات يمكف أف يكوف ليا األزمة تيديد ف ،ما يشكؿ أزمة عفالمناقشات 
 (Karandikar & Tamboli, 2020: 87) صحيحعمى نحٍو التعامؿ معيا 
األزمة إلى حدث مفاجئ وغير متوقع ييدد بتعطيؿ عمميات المنظمة ويشكؿ تيديًدا مالًيا  تشير

 (Jose et. al, 2020, 22).  وسمعة
تؤدي الى تعبر عف حدث سمبي أحداث غير مؤكدة غير المتوقعة و  تغييرات عبارة عفو االزمة 

 (Islam & Islam, 2020: 2)فقداف السيطرة عمى عمميات المنظمة عمى نحٍو شامؿ 
سواء في  بالمنظمةجسيمة  اً أي حدث طارئ يمكف أف يمحؽ أضرار أنيا  عمى ويمكف اف توصؼ االزمة

نقاط  األزمات مضاعفات خطيرة أو دتعو  ،كؿ تمؾ المجاالت اً ا أو عالقاتيا أو سمعتيا وأحيانعممياتي
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، مع اإلدارة الفعالة لألزمة ، قد تخرج المنظمات مف األزمة أقوى  ومع ذلؾ ،تحوؿ في دورة حياة المنظمة
 .(Bowen & Lovari, 2020, 3) يـ في التعمـ والتحسيف التنظيميانت عميو قبميا ألف األزمة قد تسمما ك

يتـ إبرازىا مف خالؿ الفجوة االستراتيجية بسبب عدـ التكيؼ مع  ؽحدث غير عادي ومرىاألزمة ىي 
  . (Al Thani & Obeidat, 2020, 305) التغييرات التي تحدث في بيئة المنظمة

 
وال شؾ أف ىناؾ الكثير مف المفاىيـ الشائعة التي قد تتشابو مع األزمة في بعض خصائصيا  

 (24، 2015)رفاعي و جبريؿ، :  ليست أزمة ونذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿولكنيا في واقع األمر 
ىي أحد أكثر المفاىيـ التصاقًا باألزمات، وقد ينجـ عنيا أزمة، ولكنيا ال تكوف ىي أزمة بحد أ_ الكارثة: 

 ذاتيا، وتعبر الكارثة عف حالة مدمرة حدثت فعاًل ونجـ عنيا ضرر في الماديات أو كمييما معًا.
يعبر عف تصادـ إرادات وقوى معينة بيدؼ تحطيـ بعضيا البعض كميًا أو جزئيًا  لصراع والنزاع: ا -ب

 واالنتياء بالسيطرة والتحكـ في إدارة الخصـ.
تعبر عف الباعث الرئيسي الذي يسبب حالة ما مف الحاالت غير المرغوب فييا، وتحتاج المشكمة:  -ج

 وقد تؤدي إلى وجود أزمة ولكنيا ليست بذاتيا أزمة. عادة إلى جيد منظـ لمتعامؿ معيا وحميا،
عنيؼ تـ بشكؿ سريع وانقضى أثره فور إتمامو وقد نجـ عنو أزمة لكنيا ال و شيء مفاجئ الحادث:  -د

نما تكوف فقط أحد نتائجو".  تمثمو فعاًل وا 
 وىو عالمة او إنذار لممتاعب أو الخطر الممكف حدوثو وىو يمثؿ مرحمة ما قبؿ االزمة . التهديد :  –هـ
في  اكاف في الشكؿ اـ في الظروؼ اـ يعبر عف المعارضة والتضاد وعدـ التطابؽ سواءالخالف :  –و 

ذلؾ  المضموف، فالخالؼ ال يمثؿ ازمة في حد ذاتو، ولكنو يعبر عنيا او يكوف باعثًا ليا.  عمى وفؽ
يمكف النظر الى االزمة عمى أنيا موقؼ أستثنائي ييدد اي منظمة ويشكؿ خطرًا، ويحدث تغيرات عميقة 
وجوىرية بأنشطتيا مما يستوجب االستجابة خالؿ وقت معيف، واال سيكوف لو عواقب عمى مستقبؿ ىذه 

 المنظمة واستمراريتيا. 
 (21 - 20، 2016)الالمي و العيساوي،  تصنؼ االزمات وفؽ اراء الباحثيف كاالتي:و 
وتحدث االزمات السطحية بشكؿ فجائي ال تشكؿ خطورة وتنتيي مف خالؿ التعامؿ  :ازمات سطحية - 1

مع اسبابيا العميقة، وقد تكوف االزمات عميقة االثر ذات طبيعة شديدة القسوة وبناء عمى مقدار التغمغؿ 
حية الى وعمؽ االزمة سيكوف تأثيرىا كبيرًا عمى المنظمة التي تحدث فييا االزمة. وقد تتحوؿ االزمة السط

 ازمة عميقة اذ لـ يتـ التعامؿ معيا بشكؿ سميـ.
ازمات مفاجئة تحدث بشكؿ عنيؼ وفجائي وتخرج المسببات المؤدية ليا عف الطابع المألوؼ او  - 2

 المعتاد. 



01 

 

االزمة الزاحفة وىي ازمة تنمو ببطئ ولكنيا محسوسة واليستطيع متخذ القرار وقؼ زحفيا نحو قمة  - 3
ىا، يصاحب ىذه االزمة تيديدا يتحسسو االفراد العامموف بموقع االزمة ولعدـ وجود قواسـ االزمة وانفجار 

 مشتركة بيف العامميف واالدارة تحدث االزمة. 
االزمة المتراكمة، وىي االزمة التي يمكف توقع حدوثيا، واف عممية تشكيميا وتفاعؿ اسبابيا تأخذ  - 4

الزمف ومف ثـ تكوف ىناؾ فرص كثيرة لدى االدارة لمنع  وقت طويؿ قبؿ اف تنفجر وتنمو وتتطور مع
حدوث االزمة والتقميؿ مف اثارىا قبؿ اف تصؿ الى مرحمة واسعة. وال توجد حموؿ جذرية لمثؿ ىذه 

 االزمات.
ازمة يمكف التنبؤ بيا، تحدث نتيجة اسباب داخمية اذ تكوف المنظمة مف خالؿ انظمتيا الرقابية  - 5

 ى التعامؿ مع االزمة، ويمكف التخمص منيا بوجود البديؿ المناسب.مييئة او قادرة عم
االزمة التي اليمكف التنبؤ بيا، تحدث بسبب التغييرات المفاجئة لمبيئة الخارجية واف سبب حصوؿ  - 6

 ىذا النوع مف االزمات ضعؼ المنظمة عمى مراقبة وتفحص البيئة الخارجية وبشكؿ فاعؿ.
حدث بشكؿ دوري، وازمات ناتجة عف تعديؿ القوانيف واالنظمة وكذلؾ الخسائر االزمات الروتينية، ت - 7

 الدورية.
االزمة االستراتيجية، التدىور والتآكؿ في قدرة وامكانيات المنظمة ويتضح ىذا التدىور او التيديد  - 8

اجراءات عندما تكوف المنظمة غير قادرة عمى احتواء مايحدث مف متغيرات في البيئة المحيطة وتتخذ 
 لمعرفة االسباب ومعرفة مواردىا.

 
 

 ثانيا : ادارة االزمات 
نشاط تكتيكي إلى حد كبير يركز عمى انيا  ، وفؽ المدخؿ المستند الى الحدثعمى  إدارة األزمات   

ىذه  دتعو  ،ما يجب فعمو عند حدوث أزمة وكيفية االستعداد ليا في حالة حدوثياأي االستجابة لمحوادث 
في حيف  ،لألزمات التنظيمية والتعافي منيااألنشطة الوظيفية ذات أىمية حاسمة لمنجاح في االستجابة 

وفؽ المدخؿ المستند الى العممية فيرى ىذا المدخؿ اف إدارة االزمات جزء مف عممية  عمى إدارة االزمات
مف اإلدراؾ المسبؽ  مدةلكنيا تتبع عمى إدراؾ )أ( أف معظـ األزمات ليست أحداثًا مفاجئة و  مستمرة تبنى

واألنشطة  الحمراء و )ب( أف القادة والمديريف لدييـ مجموعة واسعة مف العمميات االستباقيةوالمؤشرات و 
 ,Jaques) لتخفيؼ مف تمؾ التي تحدثاأو  ستباقيا ومنعيا التشخيص االزمات و التي يمكف تنفيذىا 

2010, 3) 
لوعي واالدراؾ ا و ةاالستعدادات والمعرف وفؽ عمى التعامؿ مع االزماتمنيجية تمثؿ إدارة االزمة 
 (3، 2011)الجبوري والربيعي،  فرة مف الميمات وانماط االدارة السائدةواالمكانيات المتو 
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 مراحل صناعة األزمة أزاء مراحل أدارتها (5) جدول
 أدارة األزمة           صناعة األزمة                 المراحؿ
األعػػػداد لمػػػيالد األزمػػػة : تييئػػػة المسػػػرح  األولى

ونمػػو األزمػػة ، وتشػػويو  الفتعػػاؿوالمنػػاخ 
 الحقائؽ ، وكسب المؤيديف . 

تجنػػب األزمػػة : السػػرية والحػػذر والسػػرعة فػػي 
 التعامؿ مع الموقؼ ، وتقميؿ المخاطر .

أنمػػػاء وتصػػػعيد األزمػػػة : تعبئػػػة فاعمػػػة ،  الثانية
دة الضػػغط وحشػػد القػػوى المعاديػػة ، وزيػػا

 األزموي ، وتوسيع نطاؽ المواجية .

لمواجيػػػػػػػػة  االسػػػػػػػػتعداداألزمػػػػػػػػة :  إلدارةاألعػػػػػػػػداد 
الظػػػروؼ التػػػي ال يمكػػػف فييػػػا منػػػع وقػػػوع األزمػػػة 

 واتصػػػػاالت،  لمطػػػػوارئبوضػػػػع خطػػػػط تفصػػػػيمية 
 متقدمة، وشبكة عالقات ، وفرؽ مدربة . 

 اختيػػػػػػػػارالمواجيػػػػػػػػة الحػػػػػػػػادة والعنيفػػػػػػػػة :  الثالثة
اؿ غيػػػػػػر مناسػػػػػػب توقيػػػػػػت ومكػػػػػػاف ومجػػػػػػ

 لتحطيـ الخصـ .

عمػػى الثقػػة  االرتكػػازبوجػػود أزمػػة :  االعتػػراؼ
والتفػػػاىـ الصػػػريح فػػػي التعامػػػؿ مػػػع الزبػػػائف ، 

مػػػػػػف داخػػػػػػؿ وخػػػػػػارج  مستشػػػػػػاريفوالبػػػػػػد مػػػػػػف 
 المنظمة .

أىدافػػػو  واسػػػتبداؿالسػػػيطرة عمػػػى الخصػػػـ  الرابعة
 وربطو بعالقات تبعية .

قػػرارات صػػعبة  باتخػػاذاألزمػػة : وذلػػؾ  احتػػواء
وسػػػػريعة لتصػػػػحيح الموقػػػػؼ بسػػػػرعة. وتغػػػػدو 
المصداقية أىـ مف الموقؼ القػانوني السػميـ ، 

بوضػػػػوح  أعمػػػػفنتيجػػػػة قمػػػػة المعمومػػػػات ، لػػػػذا 
 جميع الحقائؽ التي تعرفيا .  

تاحػػػةقػػػوى الػػػرفض  اسػػػتيعاب الخامسة الفرصػػػة  وا 
لمقوى المؤيدة لمسػيطرة، مػع القيػاـ بحممػة 

 مخططة . إعالمية
 

ة األزمة : لف تنتظر األزمة، وتغدو السػرعة تسوي
فػي ىػػذه المرحمػػة فػػي غايػػة األىميػػة وذلػػؾ بتغييػػر 

تبػػػػػػػػاعالمسػػػػػػػػار  جديػػػػػػػػدة فاعمػػػػػػػػة  تاسػػػػػػػػتراتيجيا وا 
 صورة المنظمة وزبائنيا. الستعادة

جبػػارالخصػػـ : جنػػي المكاسػػب  ابتػػزاز السادسة  وا 
عػػػػػػػػف تيديػػػػػػػػد  االمتنػػػػػػػاعالخصػػػػػػػـ عمػػػػػػػػى 

قناعػػػوخػػػر مصػػالح الطػػػرؼ اال بالعمػػػؿ  وا 
 لصالحو . 

 

مػػػف األزمػػػة : تػػػوفر األزمػػػات قػػػدرا"  االسػػػتفادة
فػي  عميقػاً  أثػراً ىائال" مف الخبرات التػي تتػرؾ 

المنظمػػػػػة ، تستوضػػػػػح مسػػػػػتوى القيػػػػػادة فييػػػػػا 
وأىميتيػػا . وتػػتمخص الخبػػرة فػػي "كػػف صػػادقا" 

 وقؿ الحؽ وبسرعة" .  
عمى وفؽ المنظور اإلسالمي،  ، إستراتيجية أدارة األزمات: تأطير مفاىيمي2011المصدر: محمد  ، إيثار عبد اليادي ، 

 57ص (،64( ،العدد )17واالقتصاد / جامعة بغداد ، المجمد ) اإلدارة/ كمية  واإلدارية االقتصاديةمجمة العمـو 
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 قبؿ خريطة لكيفية تحميؿ حاالت االزمات وتشخيصيا والعمؿ عمى معالجتيا مف  : ىيإدارة األزمة 
 (Taneja et. al, 2014,3) المديريف وفرؽ العمؿ

ىي عممية مستمرة تتضمف إجراءات استباقية وتفاعمية بيدؼ تحديد األزمة ، والتخطيط  االزمةإدارة 
 ( Srinivasan & Nandhini, 2015, 164) لالستجابة لألزمة ، ومواجية األزمة ، وحؿ األزمة

عدًدا مف األدوات  يستعمؿ، والذي يعمؿ في مجموعة واسعة مف األنشطةنظاًما معقًدا وتعد إدارة االزمة 
الوقاية مف حاالت تطوير تحميؿ المخاطر و لالنظرية والعممية الشائعة، بما في ذلؾ األساليب العممية 

 Novak)األزمات  والتعافي مف  االستجابة لحاالت الطوارئب ىالموارد وتعنالقادة وتييئة  الطوارئ وتدريب

et  al, 2017, 65) 
دارة اتتضمف إدارة و  ألزمات مجموعة متنوعة مف الميارات، مثؿ التخطيط االستراتيجي وحؿ المشكالت وا 

دارة القضايا دارة االتصاالت وا  لتشخيص المعرفة والميارات والقدرات و العالقات العامة و  المعمومات وا 
 (Wang, 2017, 98)مؤشرات االزمة والعمؿ عمى حميا 

الموارد في بيئة الستثمار أصحاب المصمحة  وتضافر الجيود بيف تنسيؽتشير إدارة االزمات الى ال
، الحاليةإدارة االنتباه إلى "اإلشارات الضعيفة" لألزمات المنظومات المعطمة، فضاًل عف غامضة إلعادة 

 (Williams et. al, 2017, 738)المنظومات والتنظيـ في الحدث، واإلجراءات الالحقة لمحدث لحماية 

المشاكؿ الحرجة والتنبؤ بيا  تشخيصالتقنية التي تمكف محاوالت يمكف توصيؼ إدارة االزمة عمى انيا 
األحداث مف التطور إلى أزمات أخرى، أثناء األنشطة أو التدابير المصممة إلنياء أزمة ما، أو لمنع في 

 (Khrabsheh, 2018, 6) مع تقميؿ آثار االضطراب
إدارة األزمات ىي أعماؿ وسموكيات المنظمة التي تعدىا لتكوف جاىزة إلدارة األحداث الكارثية الكبرى 

 (Betta & Skomra, 2019, 2)بأسموب آمف وفعاؿ".
مصممة لمنع أو تقميؿ الضرر الذي يمكف أف تمحقو أزمة ما تعريؼ إدارة األزمات عمى أنيا "عممية 

 (Goitom, 2020, 18) منظمة وأصحاب المصمحة فييا"الب
اإلدارة اإلستراتيجية إذ تؤدي عادي، الوضع غير اليمكف النظر إلى إدارة األزمات عمى أنيا إدارة 
جميع القرارات المتخذة إلصالح اف يمكف اعتبار ، و لممنظمات دوًرا كبيًرا في التعامؿ مع الوضع المؤقت

المنظمة  فيالتأكد مف أف سمسمة األحداث التي تؤثر بيدؼ الضرر أو تقميمو خالؿ األوقات غير العادية 
 (Krasnici, 2020, 23) ال تخرجيـ في النياية مف العمؿ

بمعالجة  نتياءالواحتواء آثارىا وتقميميا ، محاولة التنبؤ بيا مف خالؿ العمؿ عمى اوتصؼ إدارة االزمة 
عممية  اف إدارة االزمة يمكف القوؿ، و نتائجيا واالستفادة منيا ، واتخاذ األساليب الفعالة في مواجيتيا

تتعرض لحدث مفاجئ غالًبا ما يكوف لو مقومات، وتحتاج األزمة إلى إجراءات  إذإدارية فريدة مف نوعيا، 
ليا الصدارة في قيادة األحداث والتأثير  ، ومف ثـرحاسمة وقرارات سريعة تتفؽ مع خطورة الوضع المتطو 

 (Al Thani & Obeidat, 2020, 309)رفييا وتوجيييا وفًقا لمتطمبات األمو 
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 اسباب حدوث األزمات ثالثًا: 
 ( 38، 2010ىناؾ عدة اسباب لألزمة بأنواعيا المختمفة ونشير فيما يأتي الى اىـ اسبابيا: )بسيسو ،

ضعؼ الوعي باسباب االزمة وينجـ ذلؾ عف عدـ امتالؾ قاعدة بيانات ونماذج تحميمية حوؿ مؤشرات -1
 تطور االنشطة ومحدداتيا مما يؤدي الى اتخاذ قرارات غير صحيحة . 

ضعؼ االمكانيات المادية والبشرية والتكنولوجية مما يضعؼ فرص ايقاؼ الخسائر المادية والمعنوية -2
 الناجمة عف األزمة . 

 قمة المعمومات فضاًل عف التشويش في المعمومات وعدـ القدرة عمى ربط المعمومات باألزمة . -3
ممية في اتخاذ القرار والتنظيـ الجيد وتدىور االدارة العشوائية التي تفتقر الى التخطيط واألساليب الع-4

 الثقافة التنظيمية لممنظمة وتنفيذ االستراتيجيات . 
وىناؾ اسباب اخرى منيا انعداـ الثقة ، والتسرع في اتخاذ القرارات ، وضعؼ القيادات ، وعدـ فعالية -5

 االتصاالت ، وعدـ االىتماـ بالتدريب ، واالشاعات . 
 عدة اسباب لحدوث االزمات منها :  ( 28-24، 2016،  والعيساوي الالمي )كما اضاف 

 وينشأ سوء الفيـ عادة بسبب المعمومات المبتورة و التسرع في اصدار القرارات او الحكـ: سوء الفيـ. 1
يمثؿ مرحمة استيعاب المعمومات التي أمكف  إذة راؾ يعد أحد مراحؿ السموؾ الرئيسي. سوء اإلدراؾ: اإلد2

الحصوؿ عمييا والحكـ التقديري عمى األمور مف خالليا، فإذا كاف ىذا اإلدراؾ غير سميـ نتيجة لمتشويش 
الطبيعي أو المتعمد يؤدي  إلى انفصاـ العالقة بيف األداء الحقيقي لمكياف اإلداري وبيف القرارات التي يتـ 

 طًا مف الممكف أف يؤدي إلى انفجار األزمة.اتخاذىا، مما يشكؿ ضغ
. سوء التقدير والتقييـ: يعد سوء التقدير والتقييـ مف أكثر أسباب حدوث األزمات في جميع المجاالت 3

 وعمى وجو الخصوص في المجاالت العسكرية. 
ألزمات يعد اليأس في حد ذاتو أحد ا إذ. اليأس: ويعد مف أخطر مسببات األزمات فائقة التدمير، 4

 النفسية والسموكية والتي تشكؿ خطرًا داىمًا عمى متخذ القرار.
ومع ذلؾ ينظر إلى اليأس عمى أنو أحد أسباب نشوء األزمات، بما أف اليأس يسبب اإلحباط مما يترتب 
عميو فقداف متخذ القرار الرغبة في التطوير واالستسالـ لمرتابة، مما يؤدي إلى انفصاـ العالقة بيف الفرد 

 . والكياف اإلداري الذي يعمؿ مف خاللو
حيد ىو . اإلشاعات: مف أىـ مصادر األزمات، بؿ إف الكثير مف األزمات عادة ما يكوف مصدرىا الو 5

وتـ توظيفيا بشكؿ معيف، وبالتالي فإف إحاطتيا بيالة مف المعمومات  إشاعة أطمقت بشكؿ معيف ،
عالنيا في توقيت معيف، يؤدي إلى أف تنفجر األزمة.   الكاذبة، وا 

مف أىـ أسباب نشوء األزمات سواء أكاف في الماضي اـ  . األخطاء البشرية: وتعد األخطاء البشرية6
عدـ كفاءة العامميف، واختفاء الدافعية لمعمؿ، وتراخي المستقبؿ، وتتمثؿ تمؾ األخطاء في  الحاضر اـ

غفاؿ المراقبة والمتابعة، وكذلؾ إىماؿ التدريب. ىماؿ الرؤساء، وا   المشرفيف، وا 
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ؿ، وحوادث اصطداـ الطائرات نوب ريومف األمثمة عمى األزمات الناتجة عف األخطاء البشرية، حادثة تش
 في الجو.

عض القوى المنافسة لمكياف اإلداري عمى تتبع مسارات عمؿ ىذا تعمؿ ب إذ . األزمات المخططة: 7
 الكياف، ومف خالؿ التتبع تتضح ليا الثغرات التي يمكف أحداث أزمة مف خالليا. 

 

 خصائص االزمات رابعًا: 
، وعدـ توقعيا تتميز معظـ األزمات بالغموض الشديد واحتماؿ ضعيؼ لحدوث أحداث مستقبمية مماثمة

فإف وجود تيديد كبير لبقاء المنظمة ، ووقت استجابة قصير ، وعرض معضمة حوؿ  ذلؾ فضاًل عف
 ,Antonacopoulou & Sheaffer) ما يؤدي إلى تغيير تنظيمي جذري القرارات التي يجب اتخاذىا غالًبا

عدـ و ، ىي: حالة غير طبيعية / غير عادية ة لوصؼ األزمةعممالسمات الشائعة المست، و(7 ,2013
اتخاذ و اختالؿ التوازف ، و العواقب الوخيمة ، و التغييرات ، و الخصوصية ، و فقداف السيطرة ، و االستقرار ، 

اتخاذ القرار السريع و المشاركة والواقعية ، و تحسيف التجربة ، و أصحاب المصمحة لمقرارات تحت الضغط ، 
والداخمية، الحدث التخريبي الكمي ،  التأثيرات الخارجية وتعقيد المعمومات  ، و في الظروؼ الحرجة ، 

الذعر داخؿ المنظمة ، االفتقار إلى الروح المعنوية ، المعمومات المضممة ، فقداف المعرفة ، فقداف القيادة 
 (Betta & Owczarzak-Skomra, 2019, 2) ،  فقداف السمعة  ، عدـ االستقرار واالنقطاع

فر أف يتو وحتى يمكف التعامؿ مع الموقؼ الخطير الذي يواجو الكياف اإلداري عمى أنو يشكؿ أزمة فالبد  
 (82-81:  2003عميوة ، ): اآلتيةبالخصائص  االزمة تتسـفيو مجموعة مف الخصائص، إذ 

  الطارئة.نقطة تحوؿ تتزايد فييا الحاجة إلى الفعؿ المتزايد ورد الفعؿ المتزايد لمواجية الظروؼ 
 .تتميز بدرجة عالية مف الشؾ في القرارات المطروحة 

 .يصعب فييا التحكـ في األحداث 

  تسود فيو ظروؼ عدـ التأكد ونقص المعمومات ومديرو األزمة يعمموف في جو مف الريبة والشؾ
 والغموض وعدـ وضوح الرؤية.

 حتماؿ لمخطأ لعدـ وجود الوقت ضغط الوقت والحاجة إلى اتخاذ قرارات صائبة وسريعة مع عدـ وجود ا
 .أإلصالح ىذا الخط

 .التيديد الشديد لممصالح واألىداؼ، مثؿ انييار الكياف اإلداري أو سمعة وكرامة متخذ القرار 

 .المفاجأة والسرعة التي تحدث بيا، ومع ذلؾ قد تحدث رغـ عدـ وجود عنصر المفاجأة 

  وتقييد التفكيرسيادة حالة مف الخوؼ واليمع قد تصؿ إلى حد الرعب 
 

 (  14،  2002سميم ، اويمكن تحديد خصائص االزمات حسب االتي : ) 
جميع االفراد والمؤسسات المتصمة بيا  عنايةالمفاجئة العنيفة : عند انفجارىا واستحواذىا عمى  – 1

 واالفراد المحيطيف بيا . 
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نقص المعمومات وعدـ وضوح الرؤيا لدى متخذ القرار ووجود ما يشبو الضباب الكثيؼ الذي يحوؿ  – 2
دوف رؤية أي االتجاىات يسمؾ وماذا يخفيو لو ىذا االتجاه مف اخطار مجيولة سواء في حجميا او في 

 درجة تحمؿ الكياف ليا . 
 ؿ التي يضميا اطار االزمة . سيادة حالة مف الخوؼ قد تصؿ الى حالة الرعب مف المجاىي – 3
اف ضيؽ الوقت ، فالحدث المفاجئ ال يتيح وقتًا كافيا لمرد عميو واالستجابة لو واف الرد عميو يجب  – 4

  يكوف سريعا لمغاية لما يمثمو مف تيديد لممصالح العامة كما واف االستعداد ال يكوف كافياً  لمواجيتو .
أكانت  التيديد ، وىي االجراءات واالفعاؿ التي تصدر مف فرد او مجموعة افراد او تقدـ سواء – 5

 الفعؿ مف اجؿ االستجابة لمطالب او شروط محددة يسعى الطرؼ االوؿ لتحقيقيا ب بالقوؿ اـ باالشارة اـ
 

 العوامل المؤثرة في ادارة االزمة خامسًا: 
االكتشاؼ المبكر لالزمة وتحوؿ بيف إصدار إنذارات مبكرة تنبئ ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي تعيؽ 

 (  41،  2016،  والعيساوي ) الالمي بقرب وقوع أزمة ما، ومف أىميا:

حجب البيانات والمعمومات والمعرفة الميمة )المتعمقة باألزمة المحتممة( عف األطراؼ واألفراد  .1
القرارات المناسبة ولدراسة نقاط الضعؼ  الذيف يحتاجوف إلييا وتمزميـ بصورة كبيرة التخاذ

 طراؼ والى ىؤالء األفراد.األوالتغمب عمييا، وبذلؾ فاف إشارات اإلنذار المبكر ال تصؿ إلى ىذه 

عدـ قدرة المنظمة عمى االستجابة المناسبة والفاعمة وفي الوقت المناسب لألخطار المحيطة  .2
 والمحتممة )ومنيا األزمات(.

ات ىذه المنظمة المنظمة بخصوص قدر  أفرادناعة غير سميمة لدى وجود صورة خاطئة وق .3
 .ألزماتومناعتيا ضد ا

  (  41،  2016،  والعيساوي : ) الالمي وتـ تحديد أربعة عوامؿ رئيسة تؤثر في إدارة األزمة وىي

ال  أوحجـ األخطار )الخسائر واألضرار الناجمة عف الخطر( والخطر ىو الحدث الذي يقع  - 1
 بقوة قاىرة. يقع وقد يكوف خارجيًا و

مدى السيطرة عمى البيئة مف خالؿ األشخاص وتدريبيـ وتوفير األجيزة المطموبة والسرعة في  - 2
 المواجية.

 الزمف المتوفر لمتصرؼ واتخاذ الالـز . - 3
 .  عدد الخيارات المتاحة - 4
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 مراحل ادارة االزمات سادسًا: 
جية ااألزمة إال أنيا تنصب في إطار واحد لمو  دارةوالباحثوف في تحديد مراحؿ إلكتاب يختمؼ ا       

إدارة األزمة تمر بخمس  إفويكاد يتفؽ معظـ الباحثيف والكتاب في عمـ إدارة األزمات عمى  ، األزمة
 تي : ئيسية كما ىي مبينة في الجدوؿ اآلمراحؿ ر 

    ) اكتشاف اشارات االزمة و االستعداد والوقاية( األزمة. مرحمة ما قبل 1
المبكر: أو األعراض التي تنبئ  رعادة ما ترسؿ األزمة قبؿ وقوعيا بفترة طويمة سمسمة مف إشارات اإلنذا

.  باحتماؿ وقوع األزمة، وما لـ يوجو االىتماـ الكافي ليذه اإلشارات فمف المحتمؿ جدًا أف تقع األزمة
تتضمف الوقاية في األساس السعي لتقميؿ المخاطر مرحمة االستعداد والوقاية ، اذ وتمييا بعد ذلؾ 

 ،المعروفة التي قد تؤدي إلى أي أزمة. ىذا ىو جزء ال يتجزأ مف برنامج إدارة المخاطر في المنظمة
جراء تماريف الختب ار يشمؿ اإلعداد وضع خطط إلدارة األزمات واختيار فريؽ إدارة األزمات وتدريبو وا 

أف المنظمات تتمتع بقدرة أفضؿ عمى التعامؿ مع األزمات عندما و وفريؽ إدارة األزمات.  الوقايةخطة 
يكوف لدييا خطة إلدارة األزمات يتـ تحديثيا سنوًيا عمى األقؿ ، ولدييـ فريؽ مخصص إلدارة األزمات، 

األزمات  أدوات معالجةض دوري وصياغة بع عمى نحوٍ ويقوموف بإجراء تماريف الختبار الخطط. والفرؽ 
 أسرع واتخاذ قرارات أكثر فاعمية عمى نحوٍ يتيح التخطيط واإلعداد لفرؽ األزمة االستجابة ، إذ مسبًقا

(Karandikar & Tamboli, 2020, 88) 
 ) تقدير واحتواء االضرار ( مرحمة أثناء األزمة. 2

 تؤدي ،اإلدارة وتقولو بعد حدوث األزمةىي ما تفعمو  األزمة إثناءمرحمة  أو االستجابة لألزمة
 :إلى فئتيف المرحمةاالستجابة لألزمة وتـ تقسيـ ىذا و العالقات العامة دوًرا حاسًما في االستجابة 

(Karandikar & Tamboli, 2020, 89) 
 االستجابة األولية لألزمة -

 إصالح السمعة والنوايا السموكية -

 النشاط والتعمم ()استعادة  األزمة. مرحمة ما بعد 3
، تعود المنظمة إلى العمؿ كالمعتاد. لـ تعد األزمة النقطة المحورية مرحمة ما بعد األزمةفي 

ما يعد مدير األزمات بتقديـ معمومات  اً غالب، إلى حد ما العنايةاإلدارة ولكنيا ال تزاؿ تتطمب  لعناية
تحتاج المنظمة إلى إصدار  و ذلؾت بيجب أف يفي مديرو األزما ، وأثناء مرحمة األزمةفي إضافية 

أو التحقيقات الخاصة باألزمة  نتظمة حوؿ اإلجراءات التصحيحية أو عممية التعافيتحديثات م
(Karandikar & Tamboli, 2020, 89) 
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 اكتشاؼ إشارات اإلنذار  – 1 مرحمة ما قبؿ األزمة
 االستعداد والوقاية – 2

تقدير واحتواء األضرار – 3 مرحمة أثناء األزمة  
 استعادة النشاط  -4 مرحمة ما بعد األزمة

 التعمـ -5
 

ىناؾ مرحمتيف قبؿ وقوع األزمة و مرحمة أثناء األزمة ومرحمتيف ما مف خالؿ ما تـ عرضو يتبيف لنا بأنو 
ومتأثرة ومكممة تحديد المراحؿ التي تمر بيا ادارة االزمة لكي تكوف مؤثرة  تـ إذبعد وقوع األزمة ، 

لبعضيا البعض ، اذ تـ ايجاز ىذه المراحؿ عمى خمس مراحؿ تمر بيا ادارة االزمات لمعمؿ عمى درء 
وقوعيا او التخفيؼ مف اثارىا ، بؿ والقدرة عمى تحقيؽ التوازف واعادة االمور الى ما كانت عميو قبؿ 

 اقـ االزمة وبالتالي الفشؿ في حميا .وقوع االزمة ، واف أي فشؿ في أي مف تمؾ المراحؿ سيؤدي الى تف
 (46:  2016: والعيساوي )الالمي، ىي:  ةخمسال وىذه المراحؿ

ف األزمة ترسؿ سمسمة مف إشارات : في ىذه المرحمة نجد أمرحمة الشعور باحتمال حدوث األزمة .1
ليا اإلدارة وأصحاب المنظمات  تتنبئ عف إمكانية ظيور أزمة . فإذا تفطناإلنذار )األعراض( 

بكرة فإنيـ سيحدوف مف انتشارىا أو يقمصوف مف حدتيا ، بخالؼ ما إذا تجاىموا ىذه اإلشارات الم
ولكف قد يكوف مف الصعب  ف ذلؾ سيؤدي إلى نشوء أزمة حقيقية . أو فسروىا تفسيرًا خاطئًا فإ

   مة.ميتقاط اإلشارات الحقيقية والعمييـ ال

إف اإلشارات التحذيرية تختمؼ باختالؼ نوع األزمة ، فمثاًل المطالب المالية لمعماؿ قد ومف المالحظ 
تكوف إشارة تحذيرية لوقوع اضطرابات ، كذلؾ قد تكوف زيادة أعطاؿ بعض األجيزة مؤشرًا عمى فشؿ 

مكانية وقوع حوادث وكوارث .  المعدات وا 

اؼ نقاط الضعؼ في المنظمة ووضع : وتتضمف ىذه المرحمة اكتشمرحمة االستعداد والوقاية .2
خطة المواجية، وتحديد األساليب واالستعدادات الضرورية لتنفيذ الخطة، كما يتـ تدريب األفراد 

إي خطة أفضؿ مف االرتجاؿ  فة مواجية األزمة وذلؾ مع مالحظة أوالجماعات عمى كيفي
في محاولة تفادي وقوع والعشوائية. وفي ىذه المرحمة يكوف التخطيط االستراتيجي ميـ جدًا 

 األزمة كما يساعد عمى التنبؤ بأنواع األزمات المختمفة التي قد تتعرض ليا المنظمة. 

: وفي ىذه المرحمة يتـ إعداد وسائؿ الحد مف األضرار ومنعيا مف االنتشار األزمة احتواءمرحمة  .3
ىذه المرحمة عمى  لتشمؿ األجزاء األخرى التي لـ تتأثر بعد في المنظمة، ويتوقؼ نجاحيا في

درجة استعدادىا لمواجية األزمة وأيضا عمى طبيعة األزمة نفسيا ومدى التعاوف والتنسيؽ بيف 
 األطراؼ المختمفة.
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وىي العمميات التي يقوـ بيا الجياز التنفيذي إلدارة األزمة :  مرحمة استعادة التوازن والنشاط .4
عادة األمور إلى لغرض استعادة توازنو ومقدرتو عمى ممارسة أعمالو و  ترميـ أثار الضرر وا 

تشمؿ ىذه المرحمة تنفيذ برامج جاىزة تـ إعدادىا مسبقًا   إذنصابيا مثمما كانت عميو قبؿ األزمة 
واستعادة النشاط مف عدة جوانب منيا األصوؿ الممموسة والمعنوية مف خالؿ تمؾ البرامج 

 والخطط، وذلؾ مف اجؿ إعادة التوازف بشكؿ تدريجي.
: في ىذه المرحمة يتـ تقييـ ما تـ انجازه في أثناء مجابية األزمة وتقييم التجربة مرحمة التعمم .5

اوية حتى يمكف تحسينو في المستقبؿ، وتوفر عممية تقييـ مجابية األزمة معمومات مفيدة مف ز 
مى الغير إلقاء الموـ ع أوف التعمـ ال يعني تبادؿ االتيامات محيمولة دوف تكرار األزمة . كما ال

ستفادة مف وتحميمو المسؤولية ، أو البحث عف كبش فداء أو ادعاء بطوالت كاذبة . فالتعمـ واال
  اكبر معيف عمى تجنب األزمات في المستقبؿ . الدروس واألخطاء يعد

 
 
 
 
 

   
 

  

 

  

 ( مراحؿ إدارة األزمات2شكؿ رقـ )

 ص47: 1995،عشر كوارث ىزت مصر ، مكتبة عيف الشمس ،األزمات، التخطيط لمواجية  رشاد محمد  ، المصدر : الحمالوي

 استراتيجيات إدارة األزمات سابعاً  : 

تختمؼ وتتعدد أساليب واستراتيجيات إدارة األزمات التي تحدث عمى مستوى المنظمات ، وتمثؿ ىذه    
(  Barton, 2009 , 122وقدـ )ي تطور األزمة او القضاء عمييا .االستراتيجيات أىـ العوامؿ المؤثرة ف

 استراتيجيات عدة إلدارة األزمات منيا : 

 األزمة

اكتشاف اشازات 

 االنراز
احتىاء االضساز او الحد  االستعداد والىقاية 

 منها

 استعادة النشاط التعلم
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القوة بمعنى السمطة المركزة عمى الشدة في  اإلستراتيجية عمى استعماؿركز ىذه : ت إستراتيجية القوة – 1
إدارة ممؼ األزمة ويتـ ذلؾ مف خالؿ تبني سياسة تحطيـ األسس التي تركز عمييا األزمة داخميا مف 
خالؿ إيجاد صراع بيف األطراؼ الداعمة ليا داخؿ المنظمة ، أما السياسة الثانية فتقوـ عمى فرضية 

  األزمةرتكزات التي تستند عمييا القوى الخارجية التي كونت مياجمة الم

: تطبؽ ىذه اإلستراتيجية عندما تكوف القوى المسببة لالزمة أقوى مف قدرات  إستراتيجية اإليقاف – 2
مكانياتيا الدفاعية ، فتمجأ فيو القيادة إلى حؿ األزمة وتخفيؼ أثارىا مف خالؿ تبني ىذه  المنظمة وا 

 بتقديـ بعض التنازالت لمقوى التي يمكف استمالتيا بيذا األسموب .  اإلستراتيجية

: تستند ىذه اإلستراتيجية عمى فمسفة تحميؿ وتجزئة العناصر والمكونات التي  إستراتيجية التحميل – 3
مف خالؿ تفكيؾ عناصرىا المؤتمفة في تحالؼ ودعـ بعض  إدارتياتتكوف منيا األزمة ، والتركيز عمى 

 عمى مسؾ زماـ األمور لقمب المعادلة رأسا عمى عقب .  القيادات

: تيدؼ ىذه اإلستراتيجية إلى مباغتة األطراؼ الخالقة لالزمة مف خالؿ  اإلستراتيجية الهجومية – 4
القيادية  البنىاالعتماد عمى عنصر المخادعة اإلستراتيجية ، وتطبؽ ىذه اإلستراتيجية عندما تكوف 

 تكوف االئتالفات المشكمة قائمة عمى أسس ضعيفة .  أوطرؼ المقابؿ ، لممنظمة أكثر قوة مف ال

: تتبنى ىذه اإلستراتيجية طريقة التغيير اتجاه األزمة نحو الجانب االيجابي مف  إستراتيجية التغيير –5
اتجاىات  ايجاداألزمة ، تعويضا لممنظمة عمى ما فقدتو في المراحؿ السابقة مف األزمة ، مف خالؿ 

أطراؼ خارج المنظمة لتشتيت األنظار ، أو  إلىجانبية وفرعية لالزمة الرئيسية ، أو دفع اتجاه األزمة 
 االستفادة مف النتائج الجدية لالزمة وتوظيفيا بشكميا الجديد لصالح المنظمة . 
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 ثامنًا: مستمزمات النجاح في إدارة األزمات 

إف نجاح أي منظمة في إدارتيا لالزمة التي تواجييا وبما يكفؿ القضاء عمييا او التخفيؼ مف أثارىا    
 (  200: 1999يستمـز العديد مف المتطمبات وىي : )الموزي،

عدـ التوتر : عادة ما تعمؿ األزمة في بدايتيا عمى تكويف صدمة ألفراد التنظيـ تتراوح مف التوتر  – 1
ى عدـ التصديؽ وعميو يجب عمى اإلداري السيطرة عمى مستويات التوتر لدى العامميف خوفاً  واالنفعاؿ إل

 مف ردود فعؿ سمبية . 

كوف ىناؾ نوع مف األلفة والتعاوف والثقة واالحتراـ المتبادؿ بيف يالتفاىـ والوحدة : أي يجب أف  – 2
 مة . جميع األفراد داخؿ المنظمة حتى يصبح مف المحتمؿ احتواء األز 

بعض األنماط اإلدارية بما يتناسب وطبيعة الظروؼ  استعماؿالتغير في أنماط اإلدارة : وتعني  – 3
 السائدة فيناؾ بعض الظروؼ التي تتطمب أنماطاً  تتميز بالالمركزية او تحديد معيف مف المسؤوليات . 

وذلؾ لمتعرؼ عمى نوع األزمة المنيجية العممية في التحميؿ لمتخفيؼ مف األزمة وأثارىا  استعماؿ – 4
 ودرجة شدتيا وكيفية التصدي ليا . 

 األزمة  ادارة ( مجموعة مف المتطمبات واإلجراءات األساسية لنجاح 24:  2005بينما حدد ) الشيراني ، 

 تنمية وتطوير األداء السياسي واإلداري ، واعتماد األساليب العممية الحديثة في اداء وظائؼ اإلدارة  – 1

حسف اختيار القيادات اإلدارية مف حيث كفاءاتيا ومياراتيا وسماتيا وتفاعميا مع االحداث ومع بقية  -2
  التنظيمات الرسمية واالجتماعية . 

إيجاد وتطوير نظـ المعمومات واالتصاؿ والتنسيؽ الفعالة ، فالمعمومات وقنواتيا ونظـ تحميميا  --3
  ىي األساس في صنع واتخاذ القرارات .  استعمالياوحسف 

تكويف فرؽ إدارة األزمات وتدريبيا وتحديثيا باستمرار مع االستفادة والتعمـ مف األزمات الداخمية  – 4
  والخارجية وعمؿ الفرضيات المسبقة وتفعيؿ نظاـ االكتشاؼ واإلنذار المبكر لالزمة . 
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  األزمة  إدارةنظريات : تاسعاً 

      إدارة األزمة تدرس وفؽ ثالثة مداخؿ أو نظريات في أدبيات الفكر اإلداري الحديث وىي كما يمي : 
 (  16:  2002) العبيدي ، 

المدخؿ التقميدي : ينظر إلى األزمة نظرة تقميدية مع تجاىؿ مشاكؿ البيئة الخارجية لينصب  – 1
ة غير فعالة وتظير االستجابة لالزمات وعالجتيا بعد االىتماـ عمى حؿ المشاكؿ في البيئة الداخمية بطريق

ظيورىا وتفاقميا وضمف جانب واحد مف الجوانب لذلؾ فيذا المدخؿ اعتمد عمى أسموب ضيؽ التفكير 
 وغير فعاؿ في مجابية األزمات . 

المدخؿ الموقفي : يقوـ ىذا المدخؿ عمى فمسفة مفادىا عدـ وجود طريقة مثمى تصمح لجميع  -2
ؼ واألوقات ، وبما إف األزمة ىي موقؼ غير متوقع لذلؾ يمكف التعامؿ مع موقؼ األزمة بدراسة الظرو 

كافة العوامؿ والمتغيرات الخاصة والعامة والتي تسبب نشوء األزمات مع توفر المعمومات الكاممة وبالوقت 
ال يصمح ألخرى ،  المناسب ، مع المالحظة باف األزمات ال تتشابو ، فما يصمح لمعالجة الزمة ما ،

 وليس ىناؾ خطة مثالية أو قرار مثالي . 

المدخؿ الحديث : إف المبادئ التي جاء بيا المدخؿ التقميدي في التعامؿ مع األزمات جاء مخالفًا  – 3
لممدخؿ الحديث لحؿ األزمات التي تواجو الجماعة أو الفرد . فقد ركز المدخؿ الحديث عمى البيئتيف 

ية والقدرة عمى التنبؤ باألزمات قبؿ وقوعيا بوضع تخطيط وقائي لالزمات مع التييؤ الداخمية والخارج
 المسبؽ ليا . 
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 الفصل الثالث 

  اإلطار الميداني لمدراسة
المبحوثين عينة  يختص ىذا الفصل بوصف وتشخيص لمتغيرات الدراسة عمى وفق اجابات االفراد   

الدراسة لدور المعرفة الضمنية واثرىا في مراحل ادارة االزمة الصحية وذلك وفق اجاباتيم عمى عناصر 
 االستبانة ومتغيراتيا ، لذلك فان ىذا الفصل قد تضمنت ثالثة مباحث ىي : 

 المبحث االول : وصف المجتمع وعينة الدراسة . 

 الدراسة .  المبحث الثاني : وصف وتشخيص متغيرات

 المبحث الثالث : اختبار انموذج وفرضيات الدراسة .
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 األولالمبحث 

 وصف عينة الدراسة وتشخيصها  
لفرضيات وتحقيقًا ألىداف البحث ، تم اختيار افي ضوء المسوغات ووصواًل إلى اختبار وتطبيق       

وان اختيار العينة المناسبة يضمن الوصول الى  ،عينة من موظفي المستشفيات في محافظة كركوك
استنتاجات ومقترحات دقيقة حول الميدان المبحوث وقد دفع الباحث نحو اختياره لممنظمات الصحية 

 مجتمعًا لمدراسة مجموعة من المبررات تتمثل باالتي : 

 الميدان . امكانية الحصول عمى العديد من البيانات الذي يتطمبيا الدراسة فضاًل عن تعاون  -1

مساىمة المنظمات الصحية بطريقة فعالة في مواجية وادارة االزمات من خالل اعتمادىا عمى  -2
 المعرفة الضمنية . 

وفي ضوء ىذه المبررات وتحقيقًا الىداف البحث تم حصر المبحوثين بالعاممين في عدد من 
االفراد المبحوثين عينة الدراسة المستشفيات في مدينة كركوك ، وقد قام الباحث بتوزيع االستبانة عمى 

، وقد ( % 96.75( استمارة وبنسبة ) 60( استمارة استبيان وتم استرجاع ) 65وقد وزع الباحث) ، 
 ( اذ يالحظ من الجدول ما يأتي : 6اتسمت عينة البحث بالخصائص الموضحة في الجدول رقم)

 إذىي النسبة األكبر  الذكورتبين الدراسة أن نسبة  :توزيع األفراد المبحوثين بحسب الجنس -1
  %( من افرد العينة.45التي بمغت ) االناث( من أفراد عينة الدراسة ، مقارنة بنسبة %55بمغت )

( من اإلفراد المستيدفين %38أظيرت فقرة العمر أن ما يقارب ): توزيع االفراد حسب العمر  -2
( وىي تشكل النسبة األكبر ، تمييا الفئة العمرية  40-31تقع أعمارىم ضمن الفئة العمرية )

%(، وأخيرًا 25سنة فاقل( شكمت نسبة ) 30%(، وأن الفئة العمرية )27( بنسبة )41-50)
 %( وىي النسبة األقل من أفراد العينة قيد الدراسة.10( نسبة )60-51شكمت الفئة العمرية )

التحصيل الدراسي فقد تبين أن النسبة  أما ما يخص: توزيع االفراد حسب التحصيل الدراسي  -3
%( من أفراد العينة ، يمييا حممة شيادة 57األعمى ىي لحممة شيادة البكالوريوس إذ شكمت )

( ، %13إذ بمغت نسبتيم ) الماجستير(، ثم يمييا حممة شيادات %25بنسبة ) الدبموم العالي
 من أفراد العينة. ( %5قد بمغت نسبتيم ) الدكتوراهوأخيرًا تبين أن حممة شيادة 

الخدمة أن غالبية األفراد المستيدفين  سنواتأشرت فقرة  :توزيع االفراد حسب سنوات الخدمة – -4
%(، في حين جاءت الفئة التي 37( بنسبة بمغت )سنة فاكثر 15كانوا ممن لدييم خدمة )
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بمغت  ( سنة حيثفاقل  5( و)15-11%( تمييا مدة الخدمة )27( سنة بنسبة )10-5خدمتيا )
  %( وعمى التوالي .17%( و)20نسبتيم )

 

 

 
 (6جدول )

 عينة الدراسةوصف االفراد 

 النسبة العدد توزيع االفراد المبحوثين حسب

 % 55 33 ذكر الجنس
 % 45 27 انثى

 الفئات العمرية

 % 25 15 سنة فاقل 33
 % 38 23 سنة 43الى  31

 % 27 16 سنة 53 – 41
 % 13 6 سنة 63 – 51
 % 3 3 سنة فأكثر 61

 التحصيل الدراسي
 

 % 57 34 بكالوريوس
 % 25 15 دبموم عالي
 % 13 8 ماجستير
 % 5 3 دكتوراه

 عدد سنوات الخدمة

 % 17 13 سنوات 5اقل من 
 % 27 16 سنوات 13الى  5من 
 % 23 12 سنوات 15الى  11من 

 % 37 22 سنة فأكثر 16
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 المبحث الثاني

 وصف متغيري الدراسة وتشخيصها  

 
عينة الدراسة  المبحوثين وصفًا لمتغيرات الدراسة وتشخيصيا حسب ادراك االفراد المبحث اعرض ىذي     

ولتحقيق ذلك فقد صنف الباحث المتغيرات بيدف  في استمارة االستبيان ، اجاباتيم الواردة ىليا استنادًا ال
ًا لذلك فقد اعتمد الباحث وتحقيق لمبيانات المرتبطة بمتغيرات الدراسة ، معالجتيا ابتداًء بالتحميل االولي

الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات والنسب  األوساطلالستدالل عمى  (  SPSS Ver.19) برنامج
ـــ لمتغيرات الدراسة الرئيسة المتمثمة بالمئوية ونسبة االستجابة الى مساحة المقياس ومعامل االختالف 

 :  اآلتيينالمحورين  المبحث ات ىذ، ووفقًا لذلك فقد تضمن (مراحل إدارة األزمة( و)المعرفة الضمنية)

 

 : وتشخيصهاالمعرفة الضمنية  متغيراتوصف  .أوالً 
إذ  (الميارة ، الخبرة ، الحدس والتخمين ، التفكير) اآلتيةاألبعاد الفرعية  المعرفة الضمنية تضمنت

( سؤال، وقد ظيرت قيم التكرارات والنسب المئوية 16ىذه األبعاد الفرعية عبر )تم التعبير عن 
كما  ليذه المتغيرات ونسبة االستجابة ونسبة االختالفات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 : (  7) رقم يعرضيا الجدول

 عمى مستوى كل فقرة بشكل منفصل المعرفة الضمنية  فقرات وتشخيص وصف –أ   

 أبعادها وصف وتشخيص فقرات المعرفة الضمنية عمى مستوى كل بعد من  –ب  -
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 ( 7 )جدول 
ونسبة االستجابة ومعامل  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 الضمنيةأبعاد المعرفة لمتغير  العينةالستجابات  االختالف

   (  SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج )  إعداد الباحثمن المصدر: 

اسن 

 الوتغير

 

 

 رمز المتغير

 بدائل االستجابة
ي

ساب
ح
 ال

ط
س
لو

ا
 

ي
ر
عيا

لم
 ا
ف

را
ح
الن

ا
  %

ة 
جاب

ست
ال
 ا
بة

س
ن

 

 %
ف 

ال
خت

ال
 ا
بة

س
ن

 

 ال اوافق بشدة ال اوافق محايد اوافق اوافق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

هارة
الو

 

X1 17 28 % 31 52 % 2 3 % 8 13 % 2 3% 3.88 1.07 77.60 % 27.58 % 

X2 17 28 % 26 43 % 11 18 % 5 8 % 1 2% 3.88 0.97 77.60 % 25.00 % 

X3 12 20 % 34 57 % 5 8 % 8 13 % 1 2% 3.80 0.96 76.00 % 25.26 % 

X4 15 25 % 25 42 % 11 18 % 8 13 % 1 2% 3.75 1.03 75.00 % 27.47 % 

 % 26.33 % 76.55 1.01 3.83 %2 1 % 12 7 % 12 7 % 48 29 % 25 15 المؤشر الكلي

خبرة
ال

 

X5 16 27% 25 42% 9 15% 10 17% 0 0% 3.78 1.02 75.60% 26.98% 

X6 14 23% 32 53% 6 10% 8 13% 0 0% 3.87 0.92 77.40% 23.77% 

X7 15 25% 27 45% 8 13% 8 13% 2 3% 3.75 1.07 75.00% 28.53% 

X8 12 20% 28 47% 11 18% 8 13% 1 2% 3.70 0.99 74.00% 26.76% 

 % 26.51 % 75.50 1.00 3.78 %1 1 % 14 9 % 14 9 % 47 28 % 24 14 المؤشر الكلي

ن
خوي

والت
س 

حذ
ال

 

X9 13 22% 25 42% 12 20% 6 10% 4 7% 3.62 1.13 72.40% 31.22% 

X10 23 38% 34 57% 1 2% 2 3% 0 0% 4.30 0.67 86.00% 15.58% 

X11 32 53% 21 35% 4 7% 3 5% 0 0% 4.37 0.82 87.40% 18.76 % 

X12 22 37% 31 52% 5 8% 2 3% 0 0% 4.22 0.73 84.40% 17.30% 

 %20.71 %82.55 0.84 4.13 % 2 1 % 5 3 % 9 6 % 46 28 % 38 23 المؤشر الكلي

التفكير
 

X13 11 18% 29 48% 8 13% 11 18% 1 2% 3.63 1.03 72.60 % 28.37 % 

X14 4 7% 32 53% 6 10% 12 20% 6 10% 3.27 1.15 65.40 % 35.17 % 

X15 6 10% 33 55% 9 15% 11 18% 1 2% 3.53 0.96 70.60 % 27.20% 

X16 14 23% 31 52% 9 15% 6 10% 0 0% 3.88 0.88 77.60 % 22.68% 

 % 28.35 % 71.55 1.01 3.58 %3 2 %17 10 %13 8 %52 31 %15 9 المؤشر الكلي

 % 25.48 % 76.54 0.963 3.827 %2 1 % 11 7 % 11 7 % 48 29 % 25 15 الوؤشر العام
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 عمى مستوى كل فقرة بشكل منفصل المعرفة الضمنية  فقرات وتشخيص وصف –أ 

تمتمك إدارة المستشفى و )) أن عينة الدراسة المبحوثين( من %80)اشار اتفق )أتفق بشدة + أتفق(    
( الذي عبر X1، وقد بمغ الوسط الحسابي لممتغير)(( ميارات في التعامل مع األفراد العاممين والمرضى

و )) نأ( منيم %71(. فيما يرى )1.07بانحراف معياري قدره )( 3.88المتغير قيمة مقدارىا ) عن ىذا
إذ بمغ الوسط الحسابي واالنحراف  ((يارات عالية في حل األزمات التي تواجيياتمتمك إدارة المستشفى م

تقوم و )) أن إلى ين( من المبحوث%77( عمى التوالي. ويشير )0.97( و )X2( )3.88المعياري لممتغير)
( 3.80، وجاء ذلك بوسط حسابي )(( المستشفى بوضع برامج تدريبية لتطوير ميارات أفرادىا العاممين

 لمبحوثين( ا%67( فقد اتفق )X4(. أما ما يتعمق بالمتغير )X3( لممتغير )0.96وانحراف معياري قدره )
  ((عمى حضور المؤتمرات وحمقات العمل تحث إدارة المستشفى أفرادىا العاممينو )) عمى ان عينة الدراسة

 (. 1.03( وانحراف معياري بمغت قيمتو )3.75 وجاء ذلك بوسط حسابي قدره )

تقوم المستشفى بتحفيز أفرادىا العاممين وتشجيعيم بيدف تبادل مبحوثين انو )) ( من ال%69) بينما اشار
  ويرى  (. 1.02( وبانحراف معياري قدره )X5( )3.78، حيث بمغ الوسط الحسابي لممتغير )(( الخبرات

من خبرات أفرادىا تنفذ إدارة المستشفى دورات متنوعة بيدف الرفع انو )) ( من المبحوثين76%)
ويرى  . (0.92( وبانحراف معياري قدرة )X6( )3.87حيث بمغ الوسط الحسابي لممتغير )،  (( العاممين

حيث  ، ((تعمل إدارة المستشفى عمى اإلفادة من التجارب والخبرات السابقة و ))ان المبحوثين من (70%)
 ( من%67)وفيما يرى (1.07قدره )نحراف معياري ا( وب3.75) (X7)بمغ الوسط الحسابي لممتغير

 اذا بمغ الوسط الحسابي((فر لدى إدارة المستشفى خبرات متنوعة في مجال نشاطيا تتو  ))والمبحوثين ان
 .  0.99)انحراف معياري قدره )( وبx8 ( )3.70لممتغير)

لممتغير  حيث بمغ الوسط الحسابي ((مشاعر قمق غامضة يمليس لدي  و )) ان المبحوثين من( %64) ويرى
(X9( )3.62 ) وان عينة الدراسة المبحوثين من (%95)بينما اشار  (.1.13) هانحراف معياري قدر بو    

( X10حيث بمغ الوسط الحسابي لممتغير ) ((عندما أكون يقظا تكون لدي   قدرة لحل المشكالت)) 
 قضاء أفضلَأنو ))  إلىمن المبحوثين  (%88يشير)و  (.0.67) هانحراف معياري قدر وب(   4.30)

حيث بمغت قيمة الوسط الحسابي  . ((الواقعيين مقارنة مع األشخاص ذو الخيال األشخاص مع الوقت
 إلى أميل))  ومبحوثين انمن ال (%89(. وفيما يرى )0.82انحراف معياري)وب( X11( )4.37لممتغير )

وقد بمغ  ((حدسي استنباطي نحو  عمى  تحميميا من أكثر رشيد وشامل عمى نحو   العمل مشكالت تحميل
 . (0.73انحراف معياري قدره )ب( و X12(.)4.22لممتغير) الوسط الحسابي
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تشجيعيم لالعاممين  األفراد أفكارالمستشفى بتطوير  إدارة تقومو )) انالمبحوثين  من( %66فيما أشار )
نحراف معياري ( وبا3.63) قد بمغ (X13الوسط الحسابي لممتغير ) انحيث  .(( جديدة أفكارعمى طرح 

بين التخصصات   تقوم المستشفى بنقل المعرفة)) انو  المبحوثينمن ( %60) اشار . بينما (1.03قدره )
( 3.27) (X14)حيث بمغ الوسط الحسابي لممتغير (( عن طريق شبكة االتصال الداخمية المتنوعة

 تمتمك إدارة المستشفىانو))  المبحوثينمن ( %65فيما يرى ).  (1.15) رهاقدم انحراف معياريوب
( X15وقد بمغ الوسط الحسابي لممتغير )(( الجديد استشراف والقدرة عمى التفكير في والمرونة الوضوح

ُتسيم المعرفة إلى أنو ))  المبحوثين من( %75) أشارفيما  .(0.96) رهاقدم( وبانحراف معياري 3.53)
( X16( )3.88حيث بمغ الوسط الحسابي لممتغير ).  ((في تطوير قدرات التفكير لدى الموظفين

 (0.88وبانحراف معياري قدره )

 أبعادهوصف وتشخيص فقرات المعرفة الضمنية عمى مستوى كل بعد من  –ب 

 : المهارة  األولالبعد 

فقرات  ( إلى وجود نسبة اتفاق عالية بين إجابات األفراد المبحوثين حول7)الجدول رقم ُتشير ُمعطيات 
% ( )اوافق بشدة، 73إذ بمغت ىذه النسبة ) (X1-X4) ةالميار والمتمثمة بالبعد األول  المعرفة الضمنية

تجاه ىذا البعد إذ بمغ الوسط  اوافق( مما يوحي أن ىناك درجة من االنسجام من جانب األفراد المبحوثين
االنسجام ليذا البعد من جانب األفراد ( أما درجة عدم 1.01( واالنحراف المعياري )3.83الحسابي  )

%(  12( )ال اوافق بشدة، ال اوافق( كما كانت نسبة إجابة ) محايد ( ) %14المبحوثين فقد بمغت )
( مما 76.55%%( ونسبة االستجابة إلى مساحة المقياس )26.33معامل االختالف ) ةقيم وكذلك كانت

)ارتفاع مستوى  بمغ المستوى الرابع من مساحة المقياسقد  االفراد عينة الدراسةيعني أن مستوى إدراك 
 المنظمة المبحوثة.  في عينة الدراسةالحالة المدركة( التي تؤشر أىمية ىذا البعد بالنسبة لألفراد 

  الخبرة:  الثانيالبعد 

إذ  ( X5 –X8) ُتشير معطيات الجدول كذلك إلى وجود نسبة اتفاق أيضًا بين إجابات األفراد المبحوثين
أيضًا أن ىناك درجة من االنسجام من   (  )اوافق بشدة، اوافق( مما يوحي 71 بمغت ىذه النسبة )%

( أما 1.00( واالنحراف المعياري )3.78الوسط الحسابي ) جانب األفراد المبحوثين تجاه ىذا البعد إذ بمغ
)ال اوافق بشدة، ال اوافق(  (15 ليذا البعد من جانب األفراد المبحوثين فقد بمغت )% درجة عدم االنسجام

( ونسبة االستجابة 26.51 ( وكانت قيمة معامل االختالف )%14 كانت نسبة إجابة)محايد( )% كما
 قد بمغ المستوى االفراد عينة الدراسة (  مما يعني أن مستوى إدراك75.50 % إلى مساحة المقياس )
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من مساحة المقياس ) ارتفاع مستوى الحالة المدركة( والتي تؤشر أىمية ىذا البعد بالنسبة لألفراد  الرابع
  . في البعد األول مع وجود فارق طفيف في النسب في المنظمة المبحوثة وكما حصل عينة الدراسة

 الحدس والتخمين :البعد الثالث

إذ بمغت ىذه  (X9-X12) المبحوثين إجابات األفرادُتشير معطيات الجدول إلى وجود نسبة اتفاق بين 
إلى أن ىناك درجة من االنسجام من جانب األفراد  )اوافق بشدة، اوافق( مما يدل( 84 % النسبة )

( أما درجة عدم  0.84( واالنحراف المعياري )4.13الوسط الحسابي ) المبحوثين تجاه ىذا البعد إذ بمغ
 (  )ال اوافق بشدة، ال اوافق( وكانت 7% )   األفراد المبحوثين قد بمغتليذا البعد من جانب  االنسجام

االستجابة إلى مساحة  ( ونسبة20.71 %( وكانت قيمة معامل االختالف ) 9% (  )محايدنسبة إجابة )
من مساحة المقياس الرابع المستوى  ( مما يعني أن مستوى إدراك المبحوثين بمغ82.55 المقياس )%

ىذا البعد بالنسبة لألفراد العاممين في المنظمة المبحوثة  مستوى الحالة المدركة( التي تؤشر أىمية)ارتفاع 
مع وجود نسبة قميمة من  عينة الدراسةعن البعدين األخرين بالنسبة لألفراد  إذ ال تختمف أىمية ىذا البعد

  حيث الفروقات حسب المؤشرات المذكورة أعاله.

 التفكير  هوالبعد الرابع 

فقد  (X13-X16) الجدول إلى وجود نسبة اتفاق بين إجابات األفراد المبحوثين ليذا البعد ُتشير معطيات
االنسجام من جانب  (  )اوافق بشدة، اوافق( وىذا يدل إلى أن ىناك درجة من67 % بمغت ىذه النسبة )

( أما درجة 1.01)واالنحراف المعياري(  3.58األفراد المبحوثين تجاه ىذا البعد وقد بمغ الوسط الحسابي)
(  )ال اوافق بشدة، ال اوافق(  20% )  بمغ عدم االنسجام ليذا البعد من جانب األفراد المبحوثين فقد

 ( ونسبة االستجابة28.35 % ( وكانت قيمة معامل االختالف )13 % وكانت نسبة إجابة )محايد( )
من مساحة  الرابع مستوى إدراك المبحوثين بمغ المستوى( مما يعني أن 71.55 )%إلى مساحة المقياس

في المنظمة المبحوثة إذ إن ىذا  عينة الدراسةايضًا بالنسبة لألفراد  المقياس التي تؤشر اىمية ىذا البعد
األفراد  أىميتو عن األبعاد األخرى مع وجود نسب متقاربة من جية معدل االستجابة لدى البعد ال تختمف

  .المنظمة المبحوثةالعاممين في 
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 متغيرات مراحل ادارة االزمة وتشخيصها :  وصف ثانيًا :
اكتشاف األزمة، االستعداد والوقاية ، احتواء األزمة ، ) اآلتيةاألبعاد الفرعية  مراحل ادارة االزمة تضمنت

وقد ظيرت قيم ( سؤال، 23عبر ) المراحل الفرعيةإذ تم التعبير عن ىذه  (استعادة النشاط ، التعمم 
ونسبة االستجابة ومعامل  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  ( . 8وكما يعرضيا الجدول ) المتغيرات ليذه  االختالف

 عمى مستوى كل فقرة بشكل منفصل  مراحل ادارة االزمات فقرات وتشخيص وصف –أ 

 بعد من ابعادهاعمى مستوى كل  ادارة االزماتفقرات مراحل وصف وتشخيص  –ب  -
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 ( 8 )جدول 
لمتغير  العينةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  

  مراحل إدارة األزمة

   (  SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج )  الباحث إعدادمن المصدر: 

اسن 

 الوتغير

 

 

رمز 

 المتغير

 بدائل االستجابة
ي

ساب
ح
 ال

ط
س
لو

ا
ي 
ر
عيا

لم
 ا
ف

را
ح
الن

ا
  %

ة 
جاب

ست
ال
 ا
بة

س
ن

 

 %
ف 

ال
خت

ال
 ا
بة

س
ن

 

 ال اوافق بشدة ال اوافق محايد اوافق اوافق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

الزهت
ف ا

شا
اكت

 

 

X17 
8 13% 22 37% 10 17% 17 28% 3 5% 3.25 1.15 65.00 % 35.38 % 

X18 
10 17% 29 48% 14 23% 6 10% 1 2% 3.68 0.92 73.60 % 25.00 % 

X19 
13 22% 28 47% 14 23% 5 8% 0 0% 3.82 0.87 76.40 % 22.77 % 

X20 
9 15% 32 53% 10 17% 8 13% 1 2% 3.67 0.94 73.40 % 25.61 % 

المؤشر 

 الكلي
10 17% 28 46% 12 20% 9 15% 1 2% 3.61 0.97 72.10 % 27.19 % 

ىقايت
وال

ستعذاد 
ال
ا

 

 

X21 
16 27 % 26 43% 12 20 % 6 10% 0 0% 3.87 0.92 77.40 % 23.77 % 

X22 
24 40 % 27 45% 7 12 % 2 3% 0 0% 4.22 0.78 84.40 % 18.48 % 

X23 
17 28 % 28 47% 11 18 % 3 5% 1 2% 3.95 0.90 79.00 % 22.78 % 

X24 
15 25 % 26 43 % 12 20 % 5 8% 2 3% 3.78 1.02 75.60 % 26.98 % 

المؤشر 

 الكلي
18 30 % 27 45 % 10 17 % 4 6 % 1 2 % 3.96 0.91 79.10 % 23.01 % 

الزهت
ء ا

ىا
حت

ا
 

 

X25 
15 25 % 19 32% 15 25% 10 17% 1 2 % 3.62 1.08  72.40 % 29.83 % 

X26 
17 28% 29 48% 5 8% 8 13% 1 2 % 3.88 1.02 77.60 % 26.29 % 

X27 
14 23% 22 37% 13 22% 8 13% 3 5 % 3.60 1.13 72.00% 31.39 % 

X28 
15 25% 25 42% 13 22% 5 8% 2 3 % 3.77 1.02 75.40 % 27.06 % 

المؤشر 

 الكلي
15 25 % 24 40 % 12 19 % 8 13 % 2 3 % 3.72 1.06 74.35 % 28.64 % 

ط
شا

ستعادة الن
ا

 

 

X29 
14 23 % 25 42 % 14 23 % 6 10 % 1 2 % 3.75 0.98 75.00 % 26.13 % 

X30 
17 28 % 28 47 % 8 13 % 7 12 % 0 0 % 3.92 0.94 78.40 % 23.98 % 

X31 
7 12 % 23 38 % 7 12 % 16 27 % 7 

12 

% 3.12 1.25 62.40 % 40.06 % 

X32 
12 20 % 29 48 % 14 23 % 5 8 % 0 0 % 3.80 0.85 76.00 % 22.37%  

المؤشر 

 الكلي
12 21 % 26 44 % 11 18% 9 14% 2 3% 3.65 1.01 72.95 % 28.14 % 

التعلن 
 

 

X33 
11 18 % 35 58% 5 8 % 9 15 % 0 0 % 3.80 0.91 76.00 % 23.95 % 

X34 
16 27 % 23 38% 9 15 % 11 18 % 1 2 % 3.70 1.10 74.00 % 29.73 % 

X35 
8 13 % 23 38% 13 22 % 13 22 % 3 5 % 3.33 1.11 66.60 % 33.33 % 

X36 
14 23 % 26 43 % 12 20 % 6 10 % 2 3 % 3.73 1.03 74.60 % 27.61 % 

المؤشر 

 الكلي
12 20% 27 45% 10 16% 10 16% 2 3% 3.64 1.04 72.80 % 28.66 % 

 % 27.13 % 74.26 0.996 3.713 % 2 1 % 13 8 % 18 11 % 43 26 % 23 14 الوؤشر العام
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 عمى مستوى كل فقرة بشكل منفصل   مراحل ادارة االزمات فقرات وتشخيص وصف –أ 

حيث بمغ  ((يوجد في المستشفى قواعد التنبؤ باألزمات قبل وقوعيان انو ))يالمبحوثمن ( %50) اشار
 من( %65فيما يرى ). ( 1.15) رهاقدم( وبانحراف معياري X17( )3.25الوسط الحسابي لممتغير )

  (X18الوسط الحسابي لممتغير ) حيث بمغ((تتابع اإلدارة العميا إشارات حدوث األزمة انو ))  المبحوثين
تتوفر لدى )) عينة البحث انو  اأَلفراد من( %69)ويشير (.0.92) رهاقدموبانحراف معياري  (3.68)

الحسابي لممتغير حيث بمغ الوسط (( المستشفى القدرة عمى وضع األىداف الكفيمة بالتعامل مع األزمة 
(X19( )3.82)  تيتم إدارة و )) ان من المبحوثين( %68ويرى ). ( 0.87) رهاقدموبانحراف معياري

حيث بمغ الوسط الحسابي لممتغير (( المستشفى بالموارد المعموماتية عند تحديد مؤشرات حدوث األزمة 
(X20(،)3.67 وبانحراف )( .0.94) رهاقدم 

يتم التعاون بين المستشفى والمنظمات األخرى ذات العالقة لحل و )) المبحوثين انمن  (%70) كما اشار
فيما  ( .0.92) رهاقدم معياري ( وبانحرافX21(،)3.87حيث بمغ الوسط الحسابي لممتغير) ((األزمة

وقد بمغ  ((تقوم المستشفى بتشكيل فرق ولجان لمواجية األزماتو )) بان من المبحوثين (%85يرى  )
من ( %75) يرىو  (.0.78) رهاقدم( وبانحراف معياري 4.22) (X22تغير )مالوسط الحسابي لم

وقد بمغ الوسط الحسابي (( يتم إشراك األفراد العاممين عند وضع خطط لمواجية األزماتو )) المبحوثين ان
بانو ))  من المبحوثين (%68) كما يرى (.0.90) رهاقدم( وبانحراف معياري 3.95)، (X23لممتغير )

لجمع و تحميل البيانات لمحصول عمى معمومات خاصة  باألزمة  ةتعتمد المستشفى عمى فريق عمل مؤىم
 ( عمى التوالي.1.02)( و3.78) (X24إذ بمغ الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممتغير ) ((

وقد  ((توفر إدارة المستشفى الدعم المادي والمعنوي لفريق األزمة انو ))  ( من المبحوثين%57) رىوي 
فيما .  (X25( عمى التوالي لممتغير )1.08( و )3.62بمغت قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري )

داخمية والخارجية الحتواء االستعانة بالكفاءات العممية الإلى انو )) يتم ( من المبحوثين %76يشير )
( %60ويرى ).( X26)( لممتغير1.02) رهاقدم نحراف معياريبا( و 3.88)ذ بمغ الوسط الحسابيا((األزمة

الوسط حيث بمغ  ((تأخذ كمفة الوقت بنظر االعتبار عند حدوث األزمةو )) المبحوثين ان اأَلفرادمن 
   ونبأ( من المبحوثين %67) رىوي.( X27)( لممتغير1.13) رهاقدم انحراف معياريوب( 3.60حسابي )

حيث بمغ الوسط الحسابي لممتغير  ((يتم تفويض الصالحيات لفريق إدارة األزمات لمتعامل مع األزمة )) 
(X28( )3.77وبانحراف معياري ) (. 1.02) رهاقدبمغ م 
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تعمل إدارة المستشفى عمى تحديد المسبب الرئيس لحدوث و )) نأ إلى( من المبحوثين %65فيما يشير )
 .(X29( لممتغير )0.98) بمغ مقداره انحراف معياريب(، و 3.75)حيث بمغ الوسط الحسابي  (( األزمة

يتم تزويد المواقع المختمفة المتأثرة باألزمة في المستشفى  )) انو عينة البحثمن افراد  (%75ويرى )
  (X30( )3.92حيث بمغ الوسط الحسابي لممتغير) ((الزمة الستعادة النشاط االعتياديبالمواد ال

تدعم إدارة  المستشفى أفرادىا انو ))  المبحوثين من (%50) ويشير (.0.94) رهاقدمانحراف معياري وب
( وبانحراف معياري 3.12) (X31) حيث بمغ الوسط الحسابي لممتغير ((بمكافآت عند مواجية األزمة

إدارة األزمات القدرة عمى يتوافر لدى فريق انو ))  نالمبحوثي ( من%68)بينما اشار (.1.25) رهاقدم
حيث بمغ الوسط الحسابي  ((التدخل إلحداث تغير في طريقة معالجة األزمة إذا وصمت إلى طريق مسدود

 .( 0.85) رهاقدموبانحراف معياري  (.3.80) (.X32لممتغير )

األزمات توجو إدارة المستشفى األفراد العاممين لتجنب انو ))  عينة لبحثمن االفراد ( %76)ويرى  
 ويرى. ( 0.91) رهاقدموبانحراف معياري  (3.80) (،X33حيث بمغ الوسط الحسابي لممتغير) ((الالحقة

تعمل إدارة المستشفى عمى دراسة نتائج األزمة لموقوف عمى األسباب التي و )) ان المبحوثين من (65%)
( X34( )3.70الحسابي لممتغير )حيث بمغ الوسط (( أدت إلى وقوع األزمة لمنع تكرارىا مستقبال ً 

تمتمك إدارة ))  انو  فراد المبحوثينالا ( من%51) بينما اشار. ( 1.10وبانحراف معياري قدره )
( X35) حيث بمغ الوسط الحسابي لممتغير (( المستشفى خطط معدة مسبقًا لمواجية األزمة اآلنية

تعمل إدارة )) عمى انو المبحوثينمن  (%66اشار )كما  . (1.11) رهاقدموبانحراف معياري  (3.33)
 (X36)حيث بمغ الوسط الحسابي لممتغير (( عمى تحسين برامج وخطط إدارة األزمات المستشفى

 ( 1.03ره )اقدم( وبانحراف معياري 3.73)
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    بعد من ابعادهاعمى مستوى كل  فقرات مراحل ادارة االزماتوصف وتشخيص  –ب  -

 : اكتشاف االزمة البعد االول

فقرات  ( إلى وجود نسبة اتفاق عالية بين إجابات األفراد المبحوثين حول8)الجدول رقم ُتشير ُمعطيات 
% ( 63إذ بمغت ىذه النسبة ) (X17-X20) اكتشاف االزمةوالمتمثمة بالبعد األول  مراحل ادارة االزمة

تجاه ىذا البعد  من جانب األفراد المبحوثين )اوافق بشدة، اوافق( مما يوحي أن ىناك درجة من االنسجام
( أما درجة عدم االنسجام ليذا البعد من 0.97( واالنحراف المعياري )3.61إذ بمغ الوسط الحسابي  )

( )ال اوافق بشدة، ال اوافق( كما كانت نسبة إجابة ) محايد (  %17جانب األفراد المبحوثين فقد بمغت )
%( ونسبة االستجابة إلى مساحة المقياس 27.19االختالف ) معامل ةقيم %(  وكذلك كانت20)
)ارتفاع  ( مما يعني أن مستوى إدراك المبحوثين قد بمغ المستوى الرابع من مساحة المقياس%72.10)

 المنظمة المبحوثة.  في عينة الدراسةمستوى الحالة المدركة( التي تؤشر أىمية ىذا البعد بالنسبة 

  االستعداد والوقاية :البعد الثاني 

– X21) ُتشير معطيات الجدول كذلك إلى وجود نسبة اتفاق أيضًا بين إجابات األفراد المبحوثين 
X24)%( مما يوحي 75 إذ بمغت ىذه النسبة )أيضًا أن ىناك درجة من   (  )اوافق بشدة، اوافق

( واالنحراف المعياري 3.96الحسابي )الوسط  االنسجام من جانب األفراد المبحوثين تجاه ىذا البعد إذ بمغ
(  )ال اوافق 8 ليذا البعد من جانب األفراد المبحوثين فقد بمغت )% ( أما درجة عدم االنسجام0.91)

( 23.01)%( وكانت قيمة معامل االختالف17 كانت نسبة إجابة)محايد( )% بشدة، ال اوافق( كما
المبحوثين قد بمغ  مما يعني أن مستوى إدراك(  79.10% ونسبة االستجابة إلى مساحة المقياس )

من مساحة المقياس ) ارتفاع مستوى الحالة المدركة( والتي تؤشر أىمية ىذا البعد بالنسبة  الرابع المستوى
  في البعد األول مع وجود فارق طفيف في النسب. في المنظمة المبحوثة وكما حصل عينة الدراسة

 احتواء االزمة :البعد الثالث

إذ بمغت ىذه  (X25-X28) المبحوثين ُتشير معطيات الجدول إلى وجود نسبة اتفاق بين إجابات األفراد
إلى أن ىناك درجة من االنسجام من جانب األفراد  ( )اوافق بشدة، اوافق( مما يدل 65% النسبة )

أما درجة عدم  (1.06( واالنحراف المعياري )3.72)الوسط الحسابي المبحوثين تجاه ىذا البعد إذ بمغ
 (  )ال اوافق بشدة، ال اوافق( وكانت16 % ليذا البعد من جانب األفراد المبحوثين قد بمغت ) االنسجام

االستجابة إلى مساحة  ( ونسبة%28.64( وكانت قيمة معامل االختالف )19 % ) (محايدنسبة إجابة )
من مساحة المقياس الرابع  المستوى ( مما يعني أن مستوى إدراك المبحوثين بمغ 74.35المقياس )%

ىذا البعد بالنسبة لألفراد العاممين في المنظمة المبحوثة  )ارتفاع مستوى الحالة المدركة( التي تؤشر أىمية
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مع وجود نسبة قميمة من حيث  عينة الدراسةبالنسبة  خريناآلعن البعدين  إذ ال تختمف أىمية ىذا البعد
  المذكورة أعاله.الفروقات حسب المؤشرات 

  استعادة النشاط:البعد الرابع 

فقد  (X29-X32) الجدول إلى وجود نسبة اتفاق بين إجابات األفراد المبحوثين ليذا البعد ُتشير معطيات
االنسجام من جانب  (  )اوافق بشدة، اوافق( وىذا يدل إلى أن ىناك درجة من65 % بمغت ىذه النسبة )

( أما درجة 1.01( واالنحراف المعياري )3.65ىذا البعد وقد بمغ الوسط الحسابي)األفراد المبحوثين تجاه 
(  )ال اوافق بشدة، ال اوافق( 17 % )     بمغ عدم االنسجام ليذا البعد من جانب األفراد المبحوثين فقد

إلى  ( ونسبة االستجابة28.14 ( وكانت قيمة معامل االختالف )%18 % وكانت نسبة إجابة )محايد( )
من مساحة  الرابع ( مما يعني أن مستوى إدراك المبحوثين بمغ المستوى 72.95% )مساحة المقياس

في المنظمة المبحوثة إذ إن ىذا  عينة الدراسةايضًا بالنسبة لألفراد  المقياس التي تؤشر اىمية ىذا البعد
األفراد  معدل االستجابة لدىأىميتو عن األبعاد األخرى مع وجود نسب متقاربة من جية  البعد ال تختمف

   .العاممين في المنظمة المبحوثة

 التعمم:  الخامسالبعد 

فقد  (X33-X36) الجدول إلى وجود نسبة اتفاق بين إجابات األفراد المبحوثين ليذا البعد ُتشير معطيات
من جانب االنسجام  )اوافق بشدة، اوافق( وىذا يدل إلى أن ىناك درجة من (65بمغت ىذه النسبة )%

( أما درجة 1.04( واالنحراف المعياري )3.64األفراد المبحوثين تجاه ىذا البعد وقد بمغ الوسط الحسابي)
( )ال اوافق بشدة، ال اوافق( 19 )%     بمغ عدم االنسجام ليذا البعد من جانب األفراد المبحوثين فقد

إلى  ( ونسبة االستجابة28.66 % ) ( وكانت قيمة معامل االختالف16 وكانت نسبة إجابة )محايد( )%
من مساحة  الرابع ( مما يعني أن مستوى إدراك المبحوثين بمغ المستوى72.80 )%مساحة المقياس

في المنظمة المبحوثة إذ إن ىذا  عينة الدراسةايضًا بالنسبة لألفراد  المقياس التي تؤشر اىمية ىذا البعد
األفراد  مع وجود نسب متقاربة من جية معدل االستجابة لدىأىميتو عن األبعاد األخرى  البعد ال تختمف

  .العاممين في المنظمة المبحوثة
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 ثالثالمبحث ال
 وتحليل نتائجهااختبار فرضياث الذراست 

سيتم التركيز ضمن ىذا المبحث عمى اختبار الفرضيات التي تم تبنييا في الدراسة الحالية، والتي تم 
تحديدىا ضمن منيجية الدراسة، إذ سيتم االعتماد في اختبار ىذه الفرضيات عمى تحديد العالقة واألثر 

 بين متغيرات الدراسة، وكما يأتي:  والتباين 

 الرتباط بين متغيري الدراسةاواًل : تحميل نتائج عالقات ا

 االولى نصت الفرضية تحميل نتائج عالقة االرتباط بين المعرفة الضمنية ومراحل ادارة االزمة : - أ
غرض التأكد من صحة ، ول)ىناك عالقة ارتباط بين المعرفة الضمنية ومراحل إدارة األزمة(: وأن عمى

الدراسة فقد لجأ الباحث إلى تحميل عالقة الفرضية الرئيسة األولى التي تم تحديدىا ضمن منيجية 
االرتباط بين المتغيرات المحددة، وبعد إجراء التحميل المطموب فقد ظيرت قيمة عالقة االرتباط بين 

 (.  9، وكما يعرضيا الجدول) تالمتغيرا
 (9جدول )

 .مراحل إدارة األزمة في المعرفة الضمنية عالقة 
 مراحل إدارة األزمة          

    

           

 المعرفة الضمنية

معامل 
 االرتباط

t  مستوى
 الجدولية المحسوبة المعنوية

0.865 13.129 2.002 0.000 

      P≤ 0.05  ,   N =60 ,   df =58      

   (  SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج )  إعداد الباحثمن المصدر: 

المعرفة الضمنية و مراحل ( أن قيمة ُمعامل االرتباط بين  9 أوضحت النتائج المبينة في الجدول )    
بعد اختبارىا باالختبار التائي الخاص لداللة  إحصائيا( وىي عالقة دالة 0.865بمغت ) األزمة إدارة

 2.002)(  وىي اكبر من القيمة الجدولية البالغة 13.129( المحسوبة )tبمغت قيمة ) إذُمعامل االرتباط 
قوة العالقة بين  مما يدل عمى معنويتيا ، وىذا يبرىن، (58( ودرجة حرية )0.05)بمستوى داللة  (

أدى الى  بالمعرفة الضمنيةالمنظمة  المبحوثة   اىتمتترشد ىذه النتيجة إلى أنو كمما المتغيرين كما 
نقبل الفرضية القائمة ، وبذلك فإن ىذه النتيجة ستجعمنا والعمل عمى تجازوىا  األزمة إدارة تشخيص مراحل

 .( األزمة إدارةالمعرفة الضمنية وبين مراحل ) توجد عالقة ارتباط معنوية بين 



44 

 

 تحميل نتائج عالقة االرتباط بين كل بعد من ابعاد المعرفة الضمنية ومراحل ادارة االزمة مجتمعًة:  - ب
ىناك عالقة ارتباط بين كل بعد من أبعاد المعرفة الضمنية وبين  عمى: ) الثانية نصت الفرضية      

التي تم تحديدىا  الثانيةغرض التأكد من صحة الفرضية الرئيسة (، ولمراحل إدارة األزمة )مجتمعة( 
المحددة، وبعد إجراء  األبعادضمن منيجية الدراسة فقد لجأ الباحث إلى تحميل عالقة االرتباط بين 

 والمتغير المعتمد عمى النحو  الذي يعرضو األبعادالتحميل المطموب فقد ظيرت قيمة عالقة االرتباط بين 
 (.   13الجدول) 

ذي داللة  عالقة( وجود 13: سجمت نتائج الجدول ) األزمة إدارةمراحل  و المهارةالعالقة بين بعد  (1
يا متغيرًا مستجيبًا، ويدعم ىذا التأثير القيمة وصفب األزمة إدارةمراحل  مع الميارةمعنوية لبعد 

يالحظ انيا اكبر من  إذ( 10.190والتي بمغت ) عينة البحثعمى مستوى المنظمة  (t)المحسوبة لــ
(  وحجم عينة 58ودرجتي حرية ) (0.05)عند مستوى معنوية  (2.002قيمتيا الجدولية والبالغة )

إذ  ،ليم أىميتياومدى  عينة البحث العاممين في المنظمة لدى مدى معنويتيايدل عمى ، مما ( 60)
لذا تدعونا ىذه النتيجة  ، كانت قيمتو المحسوبة عالية وجاءت في المرتبة الثانية من القيمة األعمى

د و جو نص عمى : ) تالتي  والمنبثقة من الفرضية الرئيسية الثانية و إلى قبول الفرضية الفرعية األولى
 ( األزمة إدارةالميارة في مراحل عالقة ارتباط معنوية بين بعد 

الخبرة و ( القوة التأثيرية لبعد  13: تبين نتائج الجدول ) األزمة إدارةمراحل  الخبرة وبعد  العالقة بين (2
(  وىي اكبر من القيمة الجدولية ليا (8.454المحسوبة  (t) إذ بمغت قيمة األزمة إدارةمراحل 
وىذا يؤكد (، 60( وحجم عينة )58( ودرجتي حرية )0.05( عند مستوى معنوية )2.002) والبالغة
فقد كانت قيمتو المحسوبة  عينة الدراسةمن المنظمة  أكثر عناية إلىىذا البعد يحتاج  إنعمى 

، وان  األزمة إدارةدعم من قبل المنظمة المبحوثة لزيادة تحقيق فرص النجاح في  إلىضعيفة ويحتاج 
. وعميو فإن ىذه النتيجة ستقودنا إلى قبول  بعد الخبرة جاءت في المرتبة الثالثة من بين االبعاد

) توجد عالقة ارتباط معنوية والتي تنص عمى: والمنبثقة من الفرضية الرئيسية الفرضية الفرعية الثانية
  .( ونقبل ىذه الفرضيةاألزمة إدارةمراحل في  الخبرةبين بعد 

وجود تأثير ذي  إلى( 13 : أشارت نتائج الجدول ) األزمة إدارةالحدس ومراحل العالقة بين بعد  (3
          المحسوبة والبالغة (t) نظرًا لقيمة األزمة إدارةالحدس والتخمين و مراحل داللة معنوية لبعد 

( ودرجتي 0.05( عند مستوى معنوية )2.002كبر من قيمتيا الجدولية البالغة )أوىي ( 4.339 )
بو لما لو من تأثير  والعنايةمما يوحي الى ضرورة تعزيز ىذا البعد ( ، 60( وحجم عينة ) 58حرية )

اذ جاءت  األخرىالثالثة  باألبعادعمى العاممين في المنظمة اذ كانت قيمتو المحسوبة اقل قيمة قياسًا 
الفرضية الفرعية الثالثة المنبثقة عن الفرضية  قبول  إلى، لذا تدعونا ىذه النتيجة  في المرتبة الرابعة
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الحدس والتخمين في مراحل الرئيسة األولى التي تنص عمى : ) توجد عالقة ارتباط معنوية بين بعد 
 . ( وقبول ىذه الفرضيةاألزمة إدارة

( وجود تأثير ذي داللة  13 : تبين نتائج الجدول )األزمة إدارةالتفكير ومراحل العالقة بين بعد  (4
( وىي 10.751( المحسوبة البالغة )tوذلك بداللة قيمة ) األزمة إدارةالتفكير و مراحل معنوية لبعد 

( 58ودرجتي حرية ) 0.05) عند مستوى معنوية ) 2.002 )اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة )
( ، مما يدل عمى اىمية ىذا البعد وتأثيره عمى األفراد العاممين معنويًا في المنظمة 60وحجم عينة )

وىذا يؤكد  اذ جاءت في المرتبة االولى، حقق أعمى قيمة محسوبة من األبعاد األخرى إذالمبحوثة 
عة الفرضية الفرعية الراب نقبل، وىذا يجعمنا  عينة الدراسةإلى أىميتو لدى العاممين في المنظمة 

 التفكيرالتي تنص عمى : ) توجد عالقة ارتباط معنوية بين بعد الثانية و المنبثقة عن الفرضية الرئيسة 
 ( وقبول ىذه الفرضية .األزمة إدارةومراحل في 

 ( 01) جدول

 األزمة إدارةالمعرفة الضمنية في مراحل  أبعادعالقة كل بعد من 

 

   P≤ 0.05  ,   N =60 ,   df =58      

  .SPSS))برناهج  هن اعذاد الباحث باإلعتواد على هخرجاث : الوصذر

 

 

 

 مراحل إدارة األزمة                       

     

 أبعاد              

 المعرفة الضمنية   

معامل 
 االرتباط

t 

 مستوى المعنوية
 الجدولية المحسوبة

 0.000 2.002 10.190 0.801 المهارة

 0.000 2.002 8.454 0.743 الخبرة

 0.000 2.002 4.339 0.495 الحدس والتخمين

 0.000 2.002 10.751 0.816 التفكير
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 ثانيًا : تحميل نتائج تأثير المعرفة الضمنية في مراحل ادارة االزمة

نتائج العالقة التأثيرية بين المعرفة الضمنية )المتغير المستقل( في مراحل ادارة االزمة )المتغير  - أ
 التابع( عمى المستوى الكمي

 

عمى  وجود عالقة التأثير بين المعرفة الضمنية ومراحل إدارة األزمة : )) عمى الثالثة يةالفرضنصت 
 ))المستوى العام 

التي تم تحديدىا ضمن منيجية الدراسة فقد لجأ الباحث إلى  الثالثةغرض التأكد من صحة الفرضية ول
، وبعد إجراء التحميل المطموب فقد ظيرت  المعرفة الضمنية ومراحل إدارة األزمةعالقة التأثير بين تحميل 

  (.  11، وكما يعرضيا الجدول) تعالقة بين المتغيراالقيمة 

 (00) جدول
 .مراحل إدارة األزمةفي المعرفة الضمنية  عالقة األثر

 مراحل إدارة األزمة          

    

           

 المعرفة الضمنية

  التأثير

R² 

F  مستوى
 المعنوية

0β 1β الجدولية المحسوبة 

13.499 

(2.583)* 

1.270 

(13.114)* 
0.748 171.976 4.008  0.000 

P≤ 0.05  ,   N =60 ,   df = ( 1 , 58 )   

 . SPSS))على هخرجاث برناهج  باالعتوادالباحث  إعذادهن : الوصذر            

مراحل  في لممعرفة الضمنيةوجود تأثير ذي داللة معنوية إلى (  11 في الجدول )أشارت النتائج المبينة 
( وىي أعمى بكثير من القيمة 171.976( المحسوبة )Fكانت قيمة ) إذ الكمي،عمى المستوى  األزمة إدارة

( ، وىذا يبين مدى 1.58( ودرجتي حرية )0.05( عند مستوى معنوية )4.008الجدولية ليا والبالغة )
المبحوثة ، من ناحية أخرى فقد بمغ  اتفي المنظم األزمة إدارةالمعرفة الضمنية في مراحل أىمية وجود 

( من االختالفات %74.8)فسرت  المعرفة الضمنيةوىذا يشير إلى أن   (0.748) (R²)ُمعامل التحديد
الباقي إلى متغيرات عشوائية ال يمكن السيطرة  د، ويعو  األزمة إدارةمراحل او التأثيرات الحاصمة في 

المعرفة بين  االنحداروأن قيمة ُمعامل  ،من األساس االنحدارعمييا أو أنيا غير داخمة في أنموذج 
( وىي عالقة دالة احصائية بعد اختبارىا باالختبار 13.499قد بمغت ) األزمة إدارةالضمنية ومراحل 

( وىي أكبر من القيمة 2.583( المحسوبة )tبمغت قيمة ) إذرتباط التائي الخاص لداللة ُمعامل اال
(، وبيذا سيتم قبول 1.58( ودرجة حرية )0.05( بمستوى داللة معنوية )2.002الجدولية البالغة )

  .(في مراحل إدارة األزمة لممعرفة الضمنيةفرضية التي تنص عمى : ) يوجد تأثير معنوي ال
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 االزمة)مجتمعة( : بعاد المعرفة الضمنية )منفردة( في مراحل ادارة من الكل بعد العالقة التأثيرية  - ب

. مراحل إدارة األزمة((في  المعرفة الضمنيةبعاد عمى : )) يؤثر كل بعد من أالرابعة ية الفرضنصت    
التي تم تحديدىا ضمن منيجية الدراسة فقد لجأ الباحث  الرابعةغرض التأكد من صحة الفرضية الرئيسة ول

بين المتغيرات المحددة، وبعد إجراء التحميل المطموب فقد ظيرت قيمة عالقة  التأثيرإلى تحميل عالقة 
 (12، وكما يعرضيا الجدول)تبين المتغيرا التأثير

 ( 01جدول ) 

  إدارة األزمةمراحل في المعرفة الضمنية أبعاد  أثر كل بعد منعالقة 

 مراحل إدارة األزمة               

    

 أبعاد المعرفة الضمنية  

  التأثير

R² 

F  

مستوى 
 المعنوية

0β 1β الجدولية المحسوبة 

 المهارة
20.389 

(3.766)* 

3.517 

(10.177)* 
0.642 103.567 4.008  0.000 

 الخبرة
20.952 

(3.255)* 

3.530 

(8.446)* 
0.552 71.343 4.008  0.000  

 الحدس والتخمين
23.514 

(4.989)* 

3.075 

(3.754)* 
0.245 18.791 4.008  0.000 

 التفكير
18.373 

(3.464)* 

3.903 

(10.770)* 
0.666 115.999 4.008  0.000  

0.  

P≤ 0.05  ,   N =60 ,   df = ( 1 , 58 )    

  (.SPSSهخرجاث برناهج )على  باالعتواد الباحث إعذادهن الوصذر: 
 

 

( وجود تأثير ذي داللة  12سجمت نتائج الجدول )  : األزمة إدارةتأثير بعد المهارة في مراحل  (1
ىا متغيرًا مستجيبًا، ويدعم ىذا التأثير القيمة المحسوبة د  بع األزمة إدارةمعنوية لبعد الميارة في مراحل 

( إذ ُيالحظ أنيا أكبر من قيمتيا 103.567عمى مستوى المنظمة المبحوثة التي بمغت ) (F)لــــــــ
( ، مما يدل عمى 1.58( ودرجتي حرية )0.05( عند مستوى معنوية )4.008الجدولية والبالغة )
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لبعد الميارة فقد بمغت  (R²) ، أما قيمة ُمعامل التحديد األزمة إدارةاىمية ىذا البعد وتأثيره في مراحل 
مراحل ( من التباين الحاصل في 64.2يم في تفسير )% ( وىذا يعني أن بعد الميارة أس0.642)

والباقي يعود إلى متغيرات غير منظورة وال يمكن السيطرة عمييا او أنيا لم تدخل في  األزمةإدارة 
في المنظمة المبحوثة إذ بمغتا )  (β) ، ويدعم ىذه النتيجة قيمة معامالت أصالً  االنحدارأنموذج 

( وىي قيمة معنوية، 3.766المحسوبة فقد بمغت ) (t) ، أما قيمة ( عمى التوالي3.517( )20.389
(، وبيذه النتيجة سوف 0.05( عند مستوى معنوية )2.002ألنيا اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة )

يتم قبول الفرضية الفرعية األولى والمنبثقة عن الفرضية الرئيسة الرابعة التي تنص عمى : )يوجد 
 .(األزمة إدارةوية لبعد الميارة في مراحل تأثير ذو داللة معن

( القوة التأثيرية لبعد الخبرة في  12تُبين نتائج الجدول ) االزمة :  إدارةتأثير بعد الخبرة في مراحل  (2
( وىي اكبر من 71.343المحسوبة في المنظمة المبحوثة ) (F) بمغت قيمة إذ األزمة إدارةمراحل 

( ، مما يدل 1.58( ودرجتي حرية )0.05عند مستوى معنوية ) (4.008قيمتيا الجدولية البالغة )
عمى ىذا النتيجة عمى  يمتو المحسوبة كانت ضعيفة وبناءً ان ق إذبيذا البعد  العنايةعمى ضعف 

المنظمة ضرورة العمل عمى زيادة خبرات االفراد العاممين وعمى مستوى المنظمة المبحوثة جميعيا 
( 0.552لبعد الخبرة  )  (R²) العاممين في المنظمة   ، اما قيمة ُمعامل التحديد وتاثيرىا عمى االفراد

(من االختالفات ، والباقي يرجع إلى 55.2%  (وىذا يشير إلى أن بعد الخبرة  قد أسيم وفسر 
متغيرات عشوائية وال يمكن السيطرة عمييا او أنيا غير داخمة في أنموذج اإلنحدار أساسًا، من 

المحسوبة  (t)  ( عمى التوالي ، أما قيمة3.530( )20.952إذ بمغتا ) (β) يمة ُمعامالتُمالحظة ق
( 0.05( عند مستوى معنوية )2.002( وىي اكبر من قيمتيا الجدولية والبالغة )3.255فقد بمغت )

سة ، وىذا سيقودنا إلى قبول الفرضية الفرعية الثانية والمنبثقة عن الفرضية الرئي 60) وحجم عينة )
( وبذلك نقبل  األزمة إدارةالرابعة والتي تنص : ) يوجد تأثير ذو داللة معنوية لبعد الخبرة في مراحل 

 . ىذه الفرضية
( وجود تأثير ذي 12سجمت نتائج الجدول ) : األزمة إدارةتأثير بعد الحدس والتخمين في مراحل  (3

المحسوبة ، إذ  (F) وذلك بداللة قيمة األزمة إدارةداللة معنوية لبعد الحدس والتخمين في مراحل 
( 0.05( عند مستوى معنوية )4.008( وىي اكبر من القيمة الجدولية والبالغة )18.791بمغت )

عينة ضعف بعد الحدس والتخمين لدى العاممين في المنظمة ب( ، مما يوحي 1.58ودرجتي حرية )
وعمى المنظمة المبحوثة  األخرىالثالثة  األبعاداذ كانت قيمتيا المحسوبة اقل نسبة من  الدراسة

في المنظمة . أما قيمة ُمعامل  األزمة إدارةضرورة االىتمام بيذا البعد لما لو من تأثير في مراحل 
أسيم في تفسير  قد ( مما يعني أن ىذا0.245لبعد الحدس والتخمين فقد بمغت ) (R²) التحديد

، والباقي يعود إلى متغيرات غير مسيطر عمييا  زمةاأل إدارة( من التباين الحاصل مراحل % 24.5)
( 23.514بمغتا ) إذ (β) أنيا غير داخمة في النموذج أساسًا، ومن ُمالحظة قيم ُمعامالت أو
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( وىي قيمة معنوية النيا اكبر 4.989المحسوبة فقد بمغت ) (t) ( عمى التوالي ، أما قيمة3.075)
( ، وىذا 60وحجم عينة )0.05)( عند مستوى معنوية )2.002من القيمة الجدولية ليا والبالغة )

تأثير ذي داللة معنوية وجود يقودنا إلى قبول الفرضية الثالثة والمنبثقة عن الفرضية الرئيسة الرابعة )
  . ( ليتم قبول الفرضية األزمة إدارةلبعد الحدس والتخمين في مراحل 

( إلى وجود تأثير  12 أشارت النتائج الواردة في الجدول ) : األزمة إدارةتأثير بعد التفكير في مراحل  (4
بمغت  إذالمحسوبة  (F) بداللة قيمة األزمة إدارةذي داللة معنوية لبعد التفكير في مراحل 

( 0.05( عند مستوى معنوية )4.008( وىي اكبر من قيمتيا الجدولية والبالغة ) 115.999)
 األزمة إدارةأىمية التفكير في مراحل إلى ذا إشارة واضحة المعالم ( ، وفي ى(1.58ودرجتي حرية 

في المنظمة المبحوثة وىذا يوحي إلى أن ىذا البعد لو أىمية كبيرة في نفوس العاممين في المنظمة إذ 
حقق أعمى نسبة محسوبة من بين األبعاد األربعة مما يدل عمى أىميتو الكبيرة ، وتدعم ىذه النتيجة 

( % 66.6( بمعنى أنو أسيم في تفسير )0.666لبعد التفكير فقد بمغت ) (R²) مل التحديدقيمة ُمعا
أنيا لم تدخل  أومن تمك االختالفات أما الباقي فسببو أما كونو متغيرات عشوائية وغير مسيطر عمييا 

لي ، ( عمى التوا3.903( )18.373بمغتا )  إذ (β) في النموذج أصاًل ، ومن ُمالحظة قيم ُمعامالت
( عند 2.002( وىي اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة )3.464المحسوبة فقد بمغت ) (t) أما قيمة

( ، وىذه النتيجة تمزمنا قبول الفرضية الرابعة والمنبثقة عن 60وحجم عينة ) 0.05)مستوى معنوية )
ل ادارة االزمة ( وبيذا تم الفرضية الرئيسة الرابعة ) يوجد تأثير ذو داللة معنوية لبعد التفكير في مراح

  . قبول الفرضية
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 الفصل الرابع

 االستنتاجات والمقترحات

النظرية  االستنتاجات أىميعرض الفصل الحالي  نتائج،من  إليوعمى ما تم التوصل  بناءً        
والمقترحات التي قدمتيا الدراسة وعدد من الدراسات المستقبمية  الدراسة إليياوالنتائج التي توصمت 

  :تيا يأالمقترحة عبر م

 االستنتاجات النتائج و : أوالً 

 : المقترحات ثانياً 
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 األولالمبحث 

  االستنتاجات

ذات شخصية لمغاية، و الدراسات المرتبطة بالمعرفة الضمنية عمى ان المعرفة الضمنية  أكدت .1
قيم العقمية و النماذج وىي مزيج من ال، ويصعب إضفاء الطابع الرسمي عمييا ق متنوعسيا
 .واألفكار واالفتراضاتالتصورات و معتقدات، الو 

الدراسات المرتبطة بالمعرفة الضمنية ان مضمون مفيوميا يتمحور في أربعة مداخل ىي  أشرت .2
 ، والتقني، والفكري، والشمولي.اإلدراكيالمدخل 

غير ممموس تمكن المنظمات من تحقيق مورد استراتيجي  الدراسات ان المعرفة الضمنية أشرت .3
تميز مستدام، وىي مصدر رئيس لمتفكير االستراتيجي، وان المعرفة الضمنية تحقق قيمة ومكانة 

 .بوصفيم قوة لممنظمةلصناعيا 
الفكري، راس المال الدر أساسية وىي االدراسات ان المعرفة الضمنية تأتي من ثالثة مص أكدت .4

 مية.منظالمي، والذاكرة والتعمم المنظ
ىي عممية مستمرة تتضمن إجراءات استباقية وتفاعمية بيدف  االزمةإدارة الدراسات ان  أشرت .5

يجاد الحمول المتنوعة ليا، تيا، ومواجيلياتحديد األزمة، والتخطيط لالستجابة   .  وا 
ىناك عالقة إيجابية بين المعرفة الضمنية ومراحل إدارة  ان اإلحصائينتائج التحميل  أشرت .6

المعرفة الضمنية ومراحل  أبعادسواء عمى المستوى الكمي او عمى مستوى كل بعد من  االزمة
، اذ حقق بعد ) التفكير ( اعمى قيمة ارتباط وتمييا بعد ) الميارة( اما بعد )الخبرة(  األزمة إدارة

 فقد جاءت في المرتبة الثالثة ، وتمييا بعد ) الحدس( اذ جاءت في المرتبة االخيرة .
سواء  األزماتفي مراحل إدارة  ان المعرفة الضمنية ليا تأثير اإلحصائيمعطيات التحميل  أشرت .7

اذ جاءت بعد )التفكير( في المرتبة االولى من ناحية  أكانت عمى المستوى الكمي لممتغيرات
رة ( فقد التأثير في مراحل ادارة االزمات وتمييا بعد ) الميارة( في المرتبة الثانية ، اما بعد )الخب

المرفة  أبعادجاءت في المرحمة الثالثة ، وتمييا بعد ) الحدس( الذي حقق اقل قيمة من بين 
 . األزمات إدارةالضمنية من ناحية تأثيره في مراحل 

الدراسة ان المعرفة الضمنية ليا األثر البالغ في تشخيص المؤشرات المتنوعة لكل مرحمة  أظيرت .8
الذين يمتمكون معرفة قادرين عمى التعامل مع ىذه مؤشرات  من مراحل األزمة كون األفراد

ووضع المعالجات والحمول التي تتناسب وكل مرحمة من مراحل األزمة بيدف تجاوز األزمة 
  والخروج منيا عمى النحو الذي يجعل المنظمة أقوى وقادرة عمى التعامل مع األزمات المماثمة. 
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 ثانيًا: المقترحات

عمى المنظمات المبحوثة بناء شبكة اتصال داخمية قوية يتم من خالليا نقل المعرفة بين  .1
 التخصصات المتعددة . 

عمى المنظمات المبحوثة اعطاء اىمية بقواعد التنبؤ باالزمات قبل وقوعيا لما ليا دور في  .2
 مواجية االزمات قبل وقوعيا وتقميل االضرار الى ادنى حد ممكن .

عمى إعطاء األىمية لألفراد الذين يمتمكون المعرفة والعمل عمى  العمل المبحوثة المنظمات عمى .3
لتحفيزية المتنوعة التي تعمل عمى تنمية وتعزيز وابتكار البرامج اتطويرىا ونشرىا وتنميتيا 

 .ضمنية لدى العاممينلالمعرفة ا
في مجالي   اإلداريةالعاممين والقيادات  األفرادمعرفة بالبرامج التدريبية لتنمية وتطوير  العناية  .4

دارة   . األزمات وا 
مومات مع إخفاءعدم ومسبباتيا و  باألزمةتكون ىناك شفافية تامة في ما يرتبط  أن من الضروري .5

باألزمة بيدف إيجاد الحمول المتنوعة لغرض معالجة االزمة  المعنيينعن العاممين  األزمة
  المتنوعة والمعرفة الكافية في التعامل مع أزمات سابقة. من لدييم الخبرات بآراءواالسترشاد 

يجاد  في المستشفيات لما األزمات إدارةبفرق  العنايةزيادة  .6 من أىمية اذ ان العمل بروح الفريق وا 
المناسبة في نقل المعرفة التي يمتمكيا أعضاء الفريق وتدريبيم وتثقيفيم بحيث يكون  اآلليات

المتنوعة عبر حمول يتم مناقشتيا في جو الفريق  األزماتفي أي وقت لمواجية  اً الفريق جاىز 
 وتحديث ىذه الحمول عمى نحٍو مستمر. األزمات أنواعالواحد لمتعامل مع جميع 

توفير الوسائل المتنوعة والسيما المرتبطة بتقانات المعمومات واالتصاالت والتقانات المعاصرة  .7
لضمنية السيما المعرفة المرتبطة بالتعامل مع االزمات المتنوعة لبث ثقافة مشاركة المعرفة ا

ومعالجة مسببات االزمة والعمل عمى إيجاد الحمول المناسبة لمتعامل مع االزمة وفقًا لمراحميا 
 المتنوعة.

 الدراسات المستقبمية  .8
 المستشفيات الخاصة.دراسة مسحية في  األزماتدور إدارة المعرفة في إدارة  . أ

 الضمنية وانعكاساتيا عمى التعمم المنظمي.المعرفة  . ب
 الصحية. األزمةتشخيص الدور الفاعل لممعرفة الضمنية في  . ت
 دور مواقع التواصل االجتماعي في مشاركة المعرفة الضمنية لالزمات.   . ث
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المعرفة المفاىيم واالستراتيجيات والعمميات ، مؤسسة الوراق لمنشر  إدارة،  نجم نجم ، عبود - 16
 .   2005،  األردنوالتوزيع ، عمان ، 

المعرفة : المفاىيم النظم التطبيقات ، دار المناىج لمنشر والتوزيع ،  إدارةياسين ، سعد غالب ،  -17
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 (1الممحق )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

  استمارة استبانةم / 
 الفاضل  األخالفاضمة /  األخت

 تحية طيبة ...
 والموسومة : األعمال إدارةاالستمارة التي بين أيديكم ىي أداة بحثية لرسالة الدبموم العالي في       

الصحية لمرض كورونا المستجد: دراسة في  األزمةفي مراحل إدارة  وأثرها"المعرفة الضمنية 
 مستشفيات كركوك"

ونظرًا لما نعيده فيكم من خبرة وقدرة عممية وكونكم األقدر عمى التعامل مع فقرات االستبانة ، نضع 
جميع فقرات االستبانة  اءةراجين تفضمكم بقر  ،الكريمة استمارة االستبانة  أيديكمبسرور وتفاؤل بين 

وان  ، التي ترونيا مناسبة اإلجابة أمام(  √ وذلك بوضع عالمة ) واإلجابة عمييا بدقة ورعاية ،
بان المعمومات  إعالمكم، ونود  يعني عدم صالحية االستمارة لمتحميل اإلجابةترك أي سؤال دون 

البحث العممي فقط ، لذا ال ضرورة لذكر االسم او التوقيع عمى  ألغراضالتي ستدلون بيا تستخدم 
 نثمن جيودكم وتعاونكم معنا .  وأخيراً ارة ، االستم

 مع خالص شكرنا وتقديرنا
 المشرف
 المدرس

 د. إيياب فخري الشمري

 الباحث 
 العالي طالب الدبموم

 كوسرت احمد عمي 
 

 المبحوثين األفرادخصائص  واًل:ا

         : الجنس – 1

  انثى                 ذكر                     

 :العمر  – 2

  فأكثر 61          63 – 51          53 – 41           43 – 31           سنة فاقل  33             

      : التحصيل العلمي – 3

          دكتوراه                     ماجستيردبلوم عالي                                    بكالوريوس              

   :الخذمتسنواث عذد  – 4

    فأكثرسنة  15              سنة  15 - 11          سنة    13-5              سنة 5اقل من             
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 ثبنيب: األسئلت المرتبطت ببلمعرفت الضمنيت

  أبعاد
 المعرفة

 الفقرات
 اتفق 
 بشدة

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

 ال اتفق 
 بشدة

هارة
الم

 

 األفرادالمستشفى ميارات في التعامل مع  إدارةتمتمك  1
 العاممين والمرضى .

     

المستشفى ميارات عالية في حل األزمات التي  إدارةتمتمك  2
 . تواجييا

     

تقوم المستشفى بوضع برامج تدريبية لتطوير ميارات  3
 . العاممين أفرادىا

     

عمى حضور تحث إدارة المستشفى أفرادىا العاممين  4
 المؤتمرات وحمقات العمل .

     

 
 الفقرات

 اتفق 
 بشدة

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

 ال اتفق 
 بشدة

خبرة
ال

 

تقوم المستشفى بتحفيز أفرادىا العاممين وتشجيعيم بيدف  5
 . تبادل الخبرات

     

تنفذ إدارة المستشفى دورات متنوعة بيدف الرفع من خبرات  6
 . أفرادىا العاممين

     

تعمل إدارة المستشفى عمى اإلفادة من التجارب والخبرات  7
 . السابقة

     

تتوافر لدى إدارة المستشفى خبرات متنوعة في مجال  8
 نشاطيا .

     

 
 الفقرات

 اتفق 
 بشدة

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

 ال اتفق 
 بشدة

مين
لتخ

 وا
س

حد
ال

 

      . ليس لديَّ مشاعر قمق غامضة 9
      أكون يقظا تكون لدي َّ قدرة لحل المشكالت .عندما  11
الواقعيين مقارنة مع  األشخاص مع الوقت قضاء أفضل 11

 . األشخاص ذو الخيال
     

 رشيد وشامل عمى نحو   العمل مشكالت تحميل إلى أميل 12
 . حدسي استنباطي عمى نحو   تحميميا من أكثر
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 الفقرات

 اتفق 
 بشدة

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

 ال اتفق 
 بشدة

كير
التف

 

العاممين  األفراد أفكارالمستشفى بتطوير  إدارة تقوم 13
 . جديدة أفكارتشجيعيم عمى طرح ل

     

 المتنوعةبين التخصصات   تقوم المستشفى بنقل المعرفة 14
 . عن طريق شبكة االتصال الداخمية

     

والقدرة  التفكير في والمرونة الوضوح تمتمك إدارة المستشفى 15
 . الجديد استشراف عمى

     

      ُتسيم المعرفة في تطوير قدرات التفكير لدى الموظفين . 16
 

  األزمتثبلثبً: األسئلت المرتبطت بمراحل إدارة 

 

 
 الفقرات

 اتفق 
 بشدة

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

 ال اتفق 
 بشدة

ف 
شا

اكت
زمة

األ
 

      يوجد في المستشفى قواعد التنبؤ باألزمات قبل وقوعيا . 17
      تتابع اإلدارة العميا إشارات حدوث األزمة . 18
تتوفر لدى المستشفى القدرة عمى وضع األىداف الكفيمة  19

 بالتعامل مع األزمة .
     

المستشفى بالموارد المعموماتية عند تحديد مؤشرات  تيتم إدارة 21
 . حدوث األزمة

     

 
 الفقرات

 اتفق 
 بشدة

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

 ال اتفق 
 بشدة

اية
لوق

 وا
داد

ستع
اال

 

يتم التعاون بين المستشفى والمنظمات األخرى ذات العالقة  21
 لحل األزمة

     

      . لمواجية األزماتتقوم المستشفى بتشكيل فرق ولجان  22
يتم إشراك األفراد العاممين عند وضع خطط لمواجية  23

 . األزمات
     

تعتمد المستشفى عمى فريق عمل مؤىل لجمع و تحميل  24
 . البيانات لمحصول عمى معمومات خاصة  باألزمة
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 الفقرات

 اتفق 
 بشدة

 محايد اتفق
 ال

 اتفق
 ال اتفق 

 بشدة

زمة
 األ

واء
احت

 

      . توفر إدارة المستشفى الدعم المادي والمعنوي لفريق األزمة 25
االستعانة بالكفاءات العممية الداخمية والخارجية الحتواء  26

 . األزمة
     

      . تأخذ كمفة الوقت بنظر االعتبار عند حدوث األزمة 27
لفريق إدارة األزمات لمتعامل مع  يتم تفويض الصالحيات 28

 . األزمة
     

 
 الفقرات

 اتفق 
 بشدة

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

 ال اتفق 
 بشدة

شاط
 الن

ادة
ستع

ا
 

تعمل إدارة المستشفى عمى تحديد المسبب الرئيس لحدوث  29
 األزمة

     

يتم تزويد المواقع المختمفة المتأثرة باألزمة في المستشفى  31
 الالزمة الستعادة النشاط االعتيادي .بالمواد 

     

      تدعم إدارة  المستشفى أفرادىا بمكافآت عند مواجية األزمة 31
يتوافر لدى فريق إدارة األزمات القدرة عمى التدخل إلحداث  32

 تغير في طريقة معالجة األزمة إذا وصمت إلى طريق مسدود
. 

     

 اتفق الفقرات 
 بشدة

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

 ال اتفق
 بشدة

عمم
 الت

حمة
مر

 

توجو إدارة المستشفى األفراد العاممين لتجنب األزمات  33
 . الالحقة

     

تعمل إدارة المستشفى عمى دراسة نتائج األزمة لموقوف عمى  34
 األسباب التي أدت إلى وقوع األزمة لمنع تكرارىا مستقبالً  .

     

تمتمك إدارة المستشفى خطط معدة مسبقًا لمواجية األزمة   35
 . اآلنية

     

تعمل إدارة المستشفى عمى تحسين برامج وخطط إدارة  36
 األزمات
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 (2) الممحق
 الستمارة االستبانة السادة المحكمين  أسماء

 

 المقب العممي االسم ت

 أستاذ د . معن وعداهلل المعاضيدي 1

 أستاذ ميسر احمد الجبوريد.  2

 أستاذ مساعد د. احمد يونس السبعاوي 3

 أستاذ مساعد د. عامر عبدالرزاق الناصر 4

 أستاذ مساعد د. محمد مصطفى حسين 5

 أستاذ مساعد د. صفاء ادريس عبودي 6

 أستاذ مساعد د. االء عبدالموجود العاني 7

 مدرس د. شيماء محمد صالح 8

 مدرس رشيدد. اسيل زىير  9

 مدرس د. مأرب حازم عبدالرزاق 11
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Abstract  

 

   Knowledge is a key component of the success of individuals and 

organizations, especially when considering the intellectual and logical 

foundations of it, which are used by people to think and create the added value 

of the organization and its ability to sense crises and then manage them, so 

organizations are seeking to look for the elements and components that help 

them to monitor the indicators of various crises and work on their diagnosis, 

redress and management in order to overcome them better, as the current study 

sheds light on two important and crucial terms, especially in the circumstances 

that pass through them. The current world and what is related to the 

underlying knowledge and stages of crisis management, the problem of the 

study was the main question b (does implicit knowledge have an impact in the 

stages of crisis management?) The main objective of this study included 

identifying the underlying knowledge and its impact in the crisis management 

stages of the emerging Corona disease in Kirkuk hospitals. 

To achieve the objectives of the study, the study data were collected through a 

questionnaire that included (36) paragraphs to collect preliminary data from 

the study sample of (60) individuals holding administrative positions in health 

institutions (4) hospitals, in light of which the data were collected and 

analysed and hypotheses tested using the Statistical Package for Social and 

Human Sciences (SPSS), and a number of statistical methods were used to 

achieve the study objectives (arithmetry, standard deviation, percentages, 

simple correlation coefficient and regression coefficient). 

The study has reached a number of conclusions, the most important of which 
is the existence of a correlation and effect between implicit knowledge and the 
stages of crisis management, as well as the fact that each dimension of implicit 
knowledge has an impact in the stages of crisis management.  
Based on the results of the study, a set of recommendations were developed, 
the most important of which was: the need for hospitals to pay attention to 
implicit knowledge, because it has an impact on the stages of crisis 
management, especially since the results of the field study have shown the 
difference in the dimensions of the variable knowledge implicit in the impact 
of the stages of crisis management, and therefore if the organization 
researched to achieve the desired benefit, it should develop appropriate 
solutions to strengthen it. 

 


