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…Knowledge management and its role on organizational .
إدارة المعرفة ودورھا على إدارة األزمات التنظيمية :دراسة نظرية
عبداللطيف الكندري  ، 1د.رائد )محمد تيسير( مساعده  ،2أ.د .موسى اللوزي
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 1قسم االدارة العامة ،كلية األعمال ،الجامعة األردنية ،عمان/األردن،
 2قسم نظم المعلومات اإلدارية ،كلية األعمال ،الجامعة األردنية ،عمان/األردن،
 3نائب رئيس الجامعة االردنية لشؤون المراكز وخدمة المجتمع /رئيس فرع العقبة،
الملخص
ھدفت الدراسة الحالية الى دراسة معمقة لمفھوم المعرفة ،إدارة المعرفة ،ودوره في إدارة األزمات
التنظيمية من خالل مراجعة الكتب والبحوث والدراسات والدوريات واألدبيات العلمية المنشورة .حيث قام الباحثون
بمراجعة النظريات السائدة في إدارة المعرفة وعالقتھا بإدارة األزمات التنظيمية.
الكلمات الدالة :إدارة المعرفة ،إدارة األزمات التنظيمية

مقدمـــــة

تشھد منظمات األعمال على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية العديد من التحوالت والتغييرات سواء ًا في بيئتھا
الداخلية أو الخارجية ،إضافة إلى اتسام ھذه المنظمات بسمة التغير المتسارع وذلك لمواكبة التطورات المحيطة بالبيئة
العالمية ،فضال عن التحديات التي تواجه ھذه المنظمات في القدرة على التنبؤ بالتغيرات خالل مدة قصيرة ،األمر
الذي بدوره يفرض تحديات متعددة ويعمل على إظھار أزمات من الممكن أن تشكل تھديداً لھذه المنظمات وتشكل
خطورة على بقائھا واستمرارھا ) .(Schwandt and Marqurdt, 2000ازداد اھتمام المنظمات الحديثة في الوقت
الحالي بالمعرفة ،كونھا تعتبر واحدة من أھم الركائز في المنظمة والتي تعد أساسا فاعال لعميات االبتكار واإلبداع
وتحقيق االبداع والتميز والكفاءة في العمل في ظل المعطيات الفكرية التي ازدادت في إطارھا العديد من المفاھيم
الفكريــة كثورة المعلومــات والخصخصــة والعولمـــة )حمود ،(2010:54 ،ومن ھنا ظھر مفھوم إدارة المعرفة
الذي يعتبر من أھم مدخالت التطوير والتغيير في عصرنا الحالي ،إذ أن إدارة المعرفة تساعد المنظمات في توليد
المعرفة وتوزيعھا وتطبيقھا للمساعدة في تحسين القـرارات اإلداريـة وتحسيـن األداء وزياـدة اإلنتاجيـة مما يحقق
ميـزة تنافسيـة لھـذه المنظمـات )المالك واألثـري2002:19 ،؛ العمري .(12:2004 ،تقوم المنظمات ببناء إدارتھا
على المعرفة كمصدر اساسي لنجاحھا وبقائھا وتعد إدارة المعرفة عنصر أساسي مھم في النظام العامل لمنظمات،
والذي ينبغي على أعضاء المنظمة أن يفھموا دور إدارة المعرفة لما لھا من أثر مباشر على أدائھم في إدارة األزمات
وخاصة إدارة األزمات التنظيمية ،وإدارة األزمات ھي اسلوب لتفادي حاالت الطوارئ للتخطيط والتعامل لألزمات
الغير متوقعة عند حدوثھا للتخفيف من حدتھا ) (Jia, Shi, Jia and Li, 2012وسبب اختيار الباحث لموضوع أثر
إدارة المعرفة على إدارة األزمات التنظيمية كموضوع لرسالة الماجستير ألھمية المعرفة فيتوسع مدارك الموظفين في
القوات المسلحة وتحسين أدائھم في صناعة القرار لمواجھة األزمات التنظيمية وتطوير أداء الموظفين في القوات
المسلحة يتطلب بناء معرفة تسمح بإجراء تغيرات ايجابية لمواجھة األزمات التي تنشأ في المنظمات.

أوال :المعرفة
إن نجاح المنظمات المدنية والعسكرية يعتمد على مواكبة التطورات التكنولوجية والمعلوماتية التي لھا أثر كبير على
بقائھا ،ونتيجة للثورة المعلوماتية الھائلة تضاعفت من خاللھا المعارف ،والبد للمنظمات أن تصب اھتمامھا على
المعرفة لما لھا من دور فعال في نجاح المنظمات.

مفھوم المعرفة
أسھم الكثير من الباحثين بإبداء آرائھم حول صياغة مفاھيم معينة للمعرفة ،فقد عرفھا قاموس ) (Oxford,1994بأنھا
"الفھم من خالل الممارسة والخبرة والمالحظة أو من خالل الدراسة" .عرف )المغربي (182:2006 ،المعرفة بأنھا
" ذلك الرصيد الذي تم تكوينه من حصيلة البحث العلمي والتفكير والدراسات الميدانية وتطوير المشاريع اإلبتكارية،
وغيرھا من أشكال اإلنتاج الفكري لإلنسان عبر الزمان .وعرفھا )الشرفا (2008،المعرفة لغة بأنھا ادراك الشيء ما
على ما ھو عليه ،واصطالحا ھي الرصيد الذي تم بناءه وتكوينه من حصيلة البحث العلمي والدراسات الميدانية
وغيرھا من اشكال االنتاج الفكري لألفراد .في حين عرفھا ) (Evangelista et al, 2010بأنھا المزيج من القيم
والخبرات والمعلومات التي توفر اطاراً لتقييم الخبرات والمعلومات الجديدة .كما ويرى )حمود (53 ،2010 ،بأنھا
"الحصيلة اإلنسانية القادرة على تحقيق السبل المثلى الكفيلة في تطوير قدرات المنظمة والمجتمع نحو بلوغ األھداف
المراد انجازھا" .وعرفھا )زرقون وعرابة (2014 ،أنھا "ھي األصل الجديد ،وھي أحدث عوامل اإلنتاج التي
يعترف بھا كمورد أساسي إلنشاء الثروة في اإلقتصاد ،ومصدر أساسي لألداء المتميز في اإلدارة" .وعرفھا )حامد،
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 (2012أنھا "ھي العملية المتكاملة والمنظمة والتي تقوم بمساعدة المنظمة على توفير المعلومات وانتقاءھا
واستخدامھا لتوزيع وتحويل المعلومات ذات األھمية لألفراد المناسبين" .وبالتالي فإنه يتبين لنا ان مفــھوم المــعرفة
ھــو مفھوم واسع وشامل لمعاني كثيرة بما يتناسب مع التطور المعرفي ،وأن المعرفة ھي الثروة التي يجب ان
يمتلكھا االفراد وتجدد من خالل البحث واالستكشاف في كل مكان وزمان وھي العصب الرئيسي ألفراد المنظمة
) .(Anbumathi and Sivasubrmanian,2016ويعرفھا الباحث المعرفة ھي فھم وإدراك الحقائق والتجارب
والمواقف التي يمر بھا الفرد في حياته اليومية.

مصادر المعرفة
تعتبر المصادر الداخلية والخارجية من أھم المصادر التي تساھم في وجود واكتساب المعرفة ،إذ تتمثل المصادر
الداخلية بالخبرات المتراكمة لدى األفراد العاملين في المؤسسات والشركات والمنظمات ومن أمثلتھا الحوار ،المھارة،
المكتبات اإللكترونية ،المؤتمرات الداخلية ،البحوث ،في حين تتمثل المصادر الخارجية بالمصادر التي تحيط ببيئة
المؤسسات والمنظمات الخارجية؛ إذ أنه يتم الحصول على المعرفة الخارجية من خالل عالقة ھذه المؤسسات
بالمؤسسات الخارجية المنافسون والموردون واالنترنت ومراكز البحث العلمي والجامعات ،وتعتبر المصادر الخارجية
ذات أھمية عالية؛ إذ يقوم الفرد باكتساب البينات من ھذه المصادر الخارجية ومن خالل قدراته العقلية أي مستوى
ذكاؤه وخبرته العملية فإنه يعمل على تحويل ھذه البينات إلى معلومات ليتم تحويلھا إلى معرفة يتم اإلستفاده منھا
) .(Peacock, et al, 2015كما أن بعض الباحثين ) Altamony et al., 2012; Masa'deh and
Shannak, 2012; Masa'deh, 2012, 2013; Shannak et al., 2010; Masa'deh et al.,
2008, 2013, 2014, 2015, 2017; Hajir et al., 2015; Kateb et al., 2015; Obeidat et al.,
) (2016; Vratskikh et al., 2016أكدوا على ضرورة قيام الشركات والمؤسسات المختلفة في القطاع العام
والخاص بدمج نظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة بھا مع استراتيجيات إدارة المعرفة وعملياتھا من أجل االستفادة من
المعرفة في اتخاذ القرارات االستراتيجية وكذلك االستمرار في المنافسة والحصول على الميز التنافسية المختلفة.

عناصر المعرفة
ھناك عدة عناصر متعددة تسھم في نتاج المعرفة أھمھا )البيانات ،المعلومات ،القدرات و اإلتجاھات( ،حيث يعود
مفھوم البيانات على أنھا حقائق تتصف بالموضوعية غير المترابطه يتم تقديمھا كمجموعة دون أية أحكام أولية سابقة،
كما ويرجع مفھوم المعلومات على أنھا مجموعة من البيانات التي يتم اعطاؤھا صفة المصداقية ،بحيث يتم تقديمھا
لتحقيق ھدف معين ومن الممكن أن تصل إلى مستوى المعرفة من خالل اتصافھا بأشكال مختلفة .وبما يتعلق بالقدرات
فإنھا تعتبر واحدا من أھم العناصر األساسية التي تحتاجھا المعرفة ،إذ أن القدرات تعمل على استخدام البيانات من أجل
صنع المعلومات التي يتم استخدامھا واالستفادة منھا .أما اإلتجاھات فتعتبر عنصرا أساسيا في تحفيز األفراد وتوجيھم
نحو اإلبداع ،إذ أن اإلتجاھات تقوم بدفع األفراد نحو الرغبة في التفكير والتحليل والتصرف )الھريش (2009 ،و
)الديب .(2008 ،وبناءا على تعاريف المعرفة وأنماطھا؛ فإن الباحث يرى أن المعلومات التي تنتج من خالل معالجة
البيانات تصبح معرفة وذلك من خالل فھم وتكرار وتطبيق ھذه المعلومات بشكل صحيح وبذلك يتولد لدى الفرد ما
يسمى بالخبرة والتي بدورھا تؤدي إلى الحكمة .ويمكن تلخيص ما ورد أعاله من مصطلحات بما يسمى بھرم المعرفة
كما ھو موضح أدناه:
شكل رقم ) :(1ھرم المعرفة

الحكمة

المعرفة

المعلومات

البيانات
المصدر :ھمشري ،عمر ) ،(2013إدارة المعرفة الطريق إلى التميز والريادة.
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أنواع المعرفة
تسعى عادة المنظمات الناجحة إلى تحديد أوجه القصور والضعف فيھا والعمل على مواجھتھا وحلھا والعمل
على تحسينھا وتطويرھا وذلك من خالل المعرفة ،إذ تتطلب اإلدارة الفعالة وجود المعرفة وذلك للعمل على مواجھة
التحدياـت والصعـوبـات والعمـل علـى إيجـاد حلـول فعالـة .حيـث أكـد )نجم والحاروني (2005 ،أن المعرفة مزيج
من عدة معارف وال يمكن وضعھا في نطاق أو إطار واحد ،إذ أن المنظمات تقدم جزء من معرفتھا عندما تقوم بتقديم
خدماتھا ومنتجاتھا ،حيث أن ھذا الجزء من المعرفة ھو الجزء القابل للتحديد والنقل وذلك العتبار المعرفة بأنھا الجزء
األكثر أھمية بين الموظفين والعاملين والمدراء والتي تحافظ على العمل واألداء المتميز .وبناءا عليه ،أشارت دراسة
)العلي ،وآخرون (38-37 :2009 ،إلى إمكانية تقسيم المعرفة إلى خمسة أنواع وھي )المعرفة الضمنية ،المعرفة
المعلنة ،المعرفة التكنولوجية ،المعرفة الضحلة والمعرفة العميقة والمعرفةالسببية والمعرفة الموجھة( .فـي حيـن
أشـارت دراسـة كل مـن )باسردة  (Duffy ،2000) ، (Backman ،2001)(2008 ،علـى أن المعـرفـة يمكـن
تقسيمھـا إلى نوعيـن أساسيـن وھمـــا )المعرفة الصريحة أي الظاھرة والمعرفة الضمنية والمبنية على األفراد(.
ويوضح الشكل أدنھا ملخصا ُ ألنماط المعرفة كما يلي:
شكل رقم ) :(2أنماط المعرفة

وقد ذكر ) (Ndlela, 2012بوجود عوامل ضمنية تؤثر بشكل مباشر على تبادل المعرفة إلدارة األزمات
وھي:
 .１عوامل اإلتصال التقني :لقد أصبح في الوقت الحالي وجود اعتماد كبير على تكنولوجيا المعلومات بسبب التطور
التكنولوجي السريع الذي أتت الحاجة لمواكبة ھذا التطور بسبب زيادة في األزمات ،وأصبحت التكنولوجيا أداة تساعد
األفراد على إدارة األزمات.
 .２عوامل اإلتصال البشري :مع تنوع وسائل اإلتصال يعتبر اإلتصال بحد ذاته ھو الجانب الذي يحسم عمل المنظمات
بطريقة منظمة وسرعة تساعد األفراد من قادة وعاملين على مواجھة األزمات وإدارتھا بأداء وكفاءة عالية ،ويساعد
اإلتصال على تعزيز التعاون المتبادل بين أفراد الفريق الذي يواجه األزمات.
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 .３ھيكل الشبكة :إن شبكات إدارة األزمات ماھي إال ھياكل معقدة من الترابط وتعمل ھذه الشبكات على استراتيجيات
وقيود وسياسات مختلفة ،وبقاء ھذه الشبكات يعتمد على التنسيق المتبادل من خالل تباد المعلومات المعرفية على كافة
المستويات التنظيمية داخل المنظمة.
وقد قال ) (Ismail, 2015أن المعرفة الضمنية ھي المعرفة الشخصية التي تحدد السياق الذي من الصعب إضفاء
الطابع الرسمي فيه ويتم تخزينھا في عقول األشخاص ،وتتألف المعرفة الضمنية من مكونات متعددة مثل )الحدس
ووالقيم والخبرة والمعتقدات( ،وبين أيضا ً أن المعرفة الصريحة ھي المعرفة التي تنقل وتحفظ بلغة رسمية ومنتظمة
وتتكون من قواعد وبيانات ووثائق وشبكات وبريد إلكتروني وغيرھا من المعارف المادية الملموسة.

ثانيا :إدارة المعرفة
مفھوم إدارة المعرفة
تناول الباحثون مفھوم إدارة المعرفة من عدة جوانب ومن مناظير عدة ،إذ أنه ال يوجد تعريف واحد وشامل وواسع
إلدارة المعرفة؛ إذ أن الباحثين ينظرون إلى إدارة المعرفة بأنھا حقل معرفي جديد ال يزال في مرحلة اإلكتشاف
والتطوير )محجوب ،(2004:103،وإدارة المعرفة ھي عملية تستطيع المنظمات من خاللھا التعلم واالبداع والتطوير
ومن خالل إدارة المعرفة يمكن جعل المنظمات اكثر ربحية ومبتكرة ) ،(Jyoti et al., 2011وإن إدارة المعرفة
المعرفة تدير ماتعرفه المنظمة من خالل إدارة مواردھا المعرفية وتدير التدفقات التي تنقل المعرفة حول المنظمة وخلق
قيمة للمعرفة وتحسين أداء الموظفين في المنظمة ) ،(Massingham, 2014وبناءا على ماسبق سوف يتم في الجزء
الموضح أدناه التطرق إلى بعض من ھذه المفاھيم كما يلي:
يرى ) (Fearnley and Horder, 1997:3أن إدارة المعرفة تتضمن توليد المعرفة ونقلھا بشكل منظم من خالل
استخدام الكفاءات والخبرات المجمعة سواءا من داخل أو خارج المؤسسات والمنظمات ،حيث عرف ) Patrides,
 (2002:70إدارة المعرفة بأنھا "عملية يتم من خاللھا إيجاد المعلومات كنتيجة للتصنيفات متعددة األبعاد للمعلومات
في العديد من البيئات المختلفة بواسطة مستخدمين متعددين" .ويعود تعريف إدارة المعرفة كما يرى )العلي
وآخرون (2009،بأنھا مجموعة من اإلستراتيجيات التي تساھم في إعادة استخدام المعرفة بھدف تحسين الكفاءة
والفعالية والتعاون بين األفراد العاملين في المنظمة ،إضافة إلى اسھامھا في زياة االنتجاية واالبتكار وتحسين اتخاذ
القرار .تعتبر المعرفة بحد ذاتھا والقدرة على إدارتھا بشكلھا الصحيح واحداً من أھم العناصر األساسية التي تعتمد
عليھا شركات اليوم ،إذ أن الشركات في وقتھا الحالي تسعى دائما نحو التقدم والذي تم من خالل زيادة مھاراتھا
وخبرات موظفيھا التي تعتمد على المعرفة ،إذ أن قدرة الموظفين والمدراء على إدارة المعرفة بالشكل الصحيح يساھم
في زيادة األنتاجية واألداء وزيادة اإلبتكار ،وبالتالي فإن اإلستخدام األمثل للمعرفة من قبل الموظفين والمدراء يعمل
علـى زيـادة قيمـة الشركـة مقارنـة بالشـركـات األخـرى )نجم والحاروني .(2005 ،أيضاً ،يرى )المطيران(2007 ،
أن إدارة المعرفة "بأنھا إيجاد الطرق لإلبداع وأسر معرفة المؤسسة للحصول عليھا واإلستفادة منھا والمشاركة فيھا
ونقلھا إلى الموظفين الذين في حاجة إليھا ألداء أعمالھم بفعالية وبكفاءة وباستخدام اإلمكانيات الحديثة وتقنية
المعلومات بأكثر قدر ممكن" .وبناءا على ما سبق يستطيع الباحث أن يستنتج أن إدارة المعرفة ھي مجموعة من
الجھود التي يتم تنظيمھا بشكل موجه من قبل األفراد أو المدراء العاملين في المؤسسات والمنظمات بھدف خزن
المعرفة والعمل على تنظيمھا وترتيبھا بشكل يتوائم مع أھداف المنظمة والذي بدوره يؤدي إلى تحسين عملية اتخاذ
القرارت ويعمل على زيادة األداء والكفاءة والفعالية .وبالتالي يعنى الباحث بإدارة المعرفة من خالل إيجاد قاعدة
معرفية ألفضل الممارسات التي يمكن لألفراد والمدراء العاملين في القوات المسلحة في دولة الكويت استخدامھا
بھدف التقليل من مخاطر األزمات التنظيمية.

وظائف إدارة المعرفة
أشارت دراسة )الملكاوي (2007 ،أن وظائف المعرفة تشتمل على وظيفتين رئيسيتن؛ األولى وظيفة فكرية والثانية
وظيفة تقنية .من الناحية األولى وبما يتعلق بالوظيفة الفكرية ،فإن وظيفة إدارة المعرفة تعتمد بشكل أساسي على
العنصر البشري من خالل تھيأة األفراد العاملين في المنظمات والمؤسسات للعمل المعرفي وتوفير كافة الطرق والسبل
لتتولد لديھم القدرة على توليد وايجاد المعرفة سواءا من داخل المؤسسة أو المنظمة أو من خارجھا؛ ومن ھنا يأتي دور
إدارة المعرفة وذلك بالتعاون مع المدراء في ھذه المؤسسات أو المنظمات بتوفير جميع طرق النجاح المتاحة لدى
األفراد العاملين في ھذه المنظمات والمؤسسات والعمل على تھيئة المناخ المناسب لديھم ،وبالتالي فإن دور إدارة
المعرفة يتركز بتوفير الطرق واألساليب التي تساھم في توليد وجمع والحصول على المعرفة المناسبة التي تتناسب مع
أھداف المنظمة والتي بدورھا تساھم في تحسن أداء ھذه المؤسسات والمنظمات .أما من الناحية األخرى ،وبما يتعلق
بالجانب التقني أو الجانب المادي فإن ذلك معنى من قبل الموظفيين اإلداريين بالقيام بتوفير كافة السبل الحديثة التي
تسھل على الموظفين في الحصول على المعرفة ،وذلك من خالل توفير معدات كالحواسيب والبرمجيات ووسائل
اإلتصال الحديثة ،ويأتي دور إدارة المعرفة ھنا من خالل قيامھا بدور المتابعة وتسليط الضوء على التطبيق الصحيح
للمعرفة ،إذ تتم عملية المتابعة من خالل قيامھا بمتابعة نتائج عملية تتطبيق المعرفة والقيام بإضافة تعديالتھا الالزمة
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وذلك بھدف تحسين وتطوير وتجديد المعرفة المتأتية والحرص على القيام بتبادل ھذه المعرفة بين األفراد العاملين لتعم
الفائدة على الجميع .باإلعتماد على ما سبق ،يمكن تلخيص أن الوظيفة الرئيسية إلدارة المعرفة ھي القيام بتوفير
المتطلبات الرئيسية ابتداءا من التشخيص أو الفحص إلى التطبيق والتي بدورھا تساھم في زيادة المعرفة ،أي القيام
بتوفير كافة الطرق أو الوسائل التي تؤدي إلى المعرفة.

أھمية إدارة المعرفة
تكمن أھمية إدارة المعرفة بأھميتھا لدى المنظمات إذ تعتبر المنظمات إن إدارة المعرفة عامل مھم يساھم في تحسين
مستوى التكاملية في أنشطة المنظمة وتوجيھھا نحو تحقيق أھدافھا ،إضافة إلى ذلك فإن إدارة المعرفة أيضا ً تعتبر
عامل مھم جدا بالنسبة للمنظمات وذلك لمساھمتھا في تخفيض التكاليف والعمل على رفع الموجودات الداخلية لدى
الشركة أو المنظمة الداخلية والتي بدورھا تساھم في زيادة توليد اإليرادات الجديدة ،أيضاً ،تساھم إدارة المعرفة في
زيادة قدرة المؤسسة أو المنظمة في الحفاظ على األداء المؤسسي الذي يعتمد على الخبرة والمعرفة وھذا بدور يساھم
في تحسين األداء واإلنتاجية وزيادة مستوى الكفاءة والفعالية في العمل المؤسسي ،كما تساھم إدارة المعرفة في تحفيز
األفراد العاملين في الشركات والمنظمات والمؤسسات بزيادة قدراتھم اإلبداعية وذلك من خالل إيجاد معرفة جديدة
وذلك باإلعتماد على الخبرات السابقة والعمل على تحسينھا ،كما تساھم إدار المعرفة بإكساب المنظمات الصفة أو
الميزة التنافسية وذلك من خالل ابتكار وإيجاد سلع جديدة وتوفير خدمات جديدة ) Holsapple and Singh,
 ،(2001وإن إدارة المعرفة لھا أھمية بالغة في تشجيع اإلبتكار والمساعدة في تبادل المعلومات للتجديد المستمر
والتطور والتحسن والتعلم المستمر يؤدي إلى تطبيق المعرفة وتصبح المنظمة في تطور مستمر لتنميتھا وإدارة
المعرفة لھا أھمية في تشجيع العمل الجماعي للمشاركة في المعرفة وإدارتھا )حامد ،(2012 ،وتزداد أھمية إدارة
المعرفة كموضوع ذو أھمية فـي البحـث والـدور الـذي تقـوم بـه فـي تحقيـق النجـاح للمنظمـات 2017)(Masa’deh
 ، (et al,وأن أھمية المعرفة تكمن في تطبيقات إدارة المعرفة التنموية التي تساعد األفراد العاملين على زيادة
كفاءاتھم وقدراتھم في مجال المعرفة ألن المعرفة ھي رأس المال البشري التي تنمي مھارات العاملين في المنظمات
) ،(Ndlela, 2012وكانت إدارة المعرفة في الجيش قد دمجت المعرفة المكتسبة من قبل األفراد على مدى سنوات
كثيرة ومع ذلك مايزال تبادل المعرف وتعلمھا في الميدان له أھمية كبيرة من قبل القادة العسكرييين بسبب الكمية
الھائلة من المعلومات التي يحصلون عليھا مايستوجب عليھم تحويل المعلومات إلى معرفة قابلة لألستخدام ) Barry
 ،(and Frank, 2013وتقاس كفاءة إدارة المعرفة بالنتائج التي تقدمھا واألنشطة التي تقوم بھا كما قال )
 .(Peterufova, 2015ويتطلب من إدارة المعرفة ذات الكفاءة والفاعلية العالية تھيئة مناخ وثقافة تنظيميية مناسبة
عن طريق:
إزالة الحواجز التكنولوجية المعقدة من أجل تجنب عدم التوافق في عملية التبادل المعرفي.
.1
القضاء على الحواجز في العمليات التنظيمية بسبب أن العمليات تنشأ بطريقة تسلسل في اإلجراءات
.2
اليوجد بھا مساحة في تطبيق المعرفة وبالتالي يتطلب إنشاء عمليات خاصة إلدارة المعرفة.
إزالة الحواجز من السلوك البشري من خالل إزالة نقاط الضعف في الشخصية البشرية التي تساعد على
.3
عملية التعاون المتبادل فيما بينھم ونقل المعرفة.
تطبيق األلفة من خالل نھج مجتمعي يساعد األشخاص على تفسير عالقاتھم كمجتمع واحد ينجح معا ً
.4
ويفشل معا ً ويخلق قيم مشتركة فيما بينھم.

عناصر إدارة المعرفة
أشارت الدراسات السابقة إلى أن كل من اإلستراتيجية ،القوى البشرية ،التكنولوجيا و العملية ھي أھم عناصر إدارة
المعرفة ،فعند وجود ھذه العناصر جنباً إلى جنب يساھم في تحديد طبيعة المعرفة الناتجة ومدى االحتياج لھا .وفيما
يتعلق بعنصر اإلستراتيجية؛ فإنھا تعود إلى المنھج واألسلوب الذي يتم استخدامه في مواجھة التحديات الداخلية أو
الخارجية ،إذ أنه يتم اإلخذ بعين اإلعتبار من قبل األفراد العاملين في المنظمات و المؤسسات نقاط القوة والضعف
الداخلية ألية مشروع والقيام بتحقيق أھداف ھذا المشروع ،إذ أن صنع المعرفة من خالل االستراتيجية يتأتى من خالل
قيام االستراتيجية باألخذ بعين االعتبار الخيارات الصحيحة والمالئمة لتوجية المنظمة نحو معالجة موجوداتھا الفكرية
والعمل على التركيز نحو المناطق المھمة لدى المنظمة لتوليد المعرفة الصحيحة )الكبيسي .(90 :2005 ،أما عنصر
القوى البشرية والمتمثل بكل من كوادر أنظمة المعلومات والبحث والتطوير والمدراء سواء أكانوا مدراء البحث
والتطوير أو مدراء األقسام ،يعتبر واحدا من أھم عناصر إدارة المعرفة وذلك لكونه المصدر األساسي الذي يستخدم في
نقل المعرفة من المستوى الفردي إلى المستوى التنظيمي ،إذ أن األفراد يشكلون العناصر األساسية في عمليات إدارة
المعرفة )الكبيسي .(92 :2005 ،وفيما يتعلق بعنصر التكنولوجيا ،فإنھا تلعب دورا مھما في إدارة المعرفة ،إذ أنھا
تساھم في تكوين واكتساب ونقل واالحتفاظ بالمعرفة وذلك من خالل القيام بالتنسيق مع الموارد البشرية في كثير من
األمور لمعاجلة الوثائق وأنظمة دعم القرار .إضافة إلى ذلك تساھم التكنولوجيا في تعزيز وتحسين امكانية السيطرة
على المعرفة الموجودة والمتراكمة وجعل منھا عملية سھلة ذات تكلفة قليلة ،كما تساھم التكنولوجيا في تھيئة البيئة
المناسبة والمالئمة التي تسھل التفاعل مع الموارد البشرية والتي بدورھا تساھم في توليد معرفة جديدة ،كما وتعمل
التكنولوجيا على توفير جميع وسائل اإلتصال التي تسھل على األفراد العاملين في المنظمات والمؤسسات بالتواصل مع
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جھات مختلفة وعقد ورش مھنية مختلفة تساھم في زيادة المعرفة لديھم )الكبيسي .(95 :2005 ،أما عنصر العملية،
فإن المھارة والحرفة يعدان من أھم عناصر العملية اللذان يساھمان في تكوين المعرفة ،ومن ھنا يبرز دور العملية في
إدارة المعرفة وذلك من خالل قيام العملية بتطوير ممارسات العمل الجديد التي تعمل على زيادة الترابط والعالقات لدى
فريق العمل الواحد ،كما وتسھم العملية في تطوير البرامج الرسمية التي تبني المشاركة بالمعرفة واإلبداع من خاللھا
)الكبيسي ،(97-96 :2005 ،وعملية إدارة المعرفة تحدد مجموعة من اإلجراءات التي تتطلــــب وتحتم القيام بھا
وتشمـل دورة حيـــاة المعرفــــة )(Valmohammadi and Ahmadi, 2015

ثالثا :إدارة األزمات التنظيمية
مفھوم األزمة
تعرف األزمة ) (Crisisاصطالحا على أنھا "الشدة والقحط ،وأزم عن الشيء أي أمسك عنه ،واألزمة الحمية ،والمأزم
ھو المضيق )الرازي .(15 :1979 ،وتعرف كلمة أزمة وھي أنشأت من الكلمة اليونانية كريسيس وھي تعني الحكم
والسيطرة والقرار واالختيار وإن إستخدام ھذا المصطلح يختلف في مكان إستخدامه ) .(Paraskevas, 2006كما
وتعرف األزمة على أنھا "نوع من التمزق والتدھور الذي يؤثر فعليا على نظام المنظمة ،ويھدد قواعدھا األساسية،
وشعورھا بذاتھا وكيانھا" )الجمال وعياد .(334 :2005 ،وتعرف األزمة أنھا الحالة المفاجأة التي تحدث من تغييرات
مفاجأة تسبب وتحدث حادثة أو كارثة تنتج منھا حالة من التوتر والشعور بالخطر والتي تھدد أفراد المجتمع والمنظمات
والدولة )الرويلي .(2011 ،وتعرف األزمة إداريا ً على أنھا "موقف يواجه متخذ القرار يفقد فيه القدرة على السيطرة
عليه أو على اتجاھاته المستقبلية ،تتالحق في األحداث وتتشابك األسباب بالنتائج" ) الخضيري (1993:53 ،وتغذي
بعضھا اآلخر " أنھا موقف غير اعتيادي جدا" يھدد أعمال وسمعة وصورة وعالقات المنظمة ويضر بجمھورھا"
) .(Falkheimer and Heide, 2006:181وبناءا عليه يرى الباحث من خالل ما ورد سابقاً أن التغيرات التي
تحدث بشكل مفاجئ سواءا كانت على البيئة الداخلية أو الخارجية بشكل مفاجئ دون وجود فرص لتجنبھا فإنھا تعبتر
أزمة ،وبالتالي فإن األدارة الفعالة يجب أن ترتكز على مجوعة من الركائز التي من الممكن أن تساھم في تقليل فرص
حدوث األزمات ومنھا القيام بالتنبؤ باألزمات التي من الممكن أن تحدث والقيام بتحديد أسباب وقوع مثل ھذا النوع من
األزمات وذلك لتجنب وقوعھا ،والقيام بإيجاد الحلول والبدائل الفعالة في حال وقوع ھذه األزمات.

أسباب األزمات
إن معرفة أسباب األزمات يعتبر عنصرا مھما وفعاال يسھم في تجنب وقوعھا ،إذ أن المعرفة بأسباب األزمة يساھم
في تحقيق استجابة سريعة وفعالة ،وتتجلى أسباب األزمات بكل مما يلي :سوء الفھم ،سوء التقدير ،سوء اإلدارة،
تعارض المصالح واألھداف ،األخطاء البشرية ،الشائعات ،فقدان األمل في حل المشكالت ،انعدام الثقة في اآلخرين
وذلك نتيجة عدم كفاءة اإلدارة )ماھر ،(28-23 :2006 ،إن أسباب حدوث األزمات مختلفة باختالف المكان
والزمان ومتغيرة باستمرار على حسب العوامل المسببة لألزمات ھل ھي عوامل داخلية أو عوامل خارجية مسببة
لألزمات ،ويتطلب على القائد الناجح أن يحدد أسباب األزمات ويحللھا تحليالً دقيقا ً وشامالً من خالل المعرفة المكتسبة
والخبرة لتفادي وقوعھا ومعالجتھا واتخذاذ اإلجراءات الصحيحة لمنع حدوثھا ،وقد حدد )الخضيري (2002 ،أسباب
مختلفة لحدوث األزمات كما ھو موضح أدناه في:
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شكل رقم ) :(3أسباب نشوء األزمات

المصدر )الخضيري ،(2002 ،إدارة األزمات ،مجموعة النيل العربية ،القاھرة ،ص ،66ط2.
وقد ذكر ) (Hutchins and Wang, 2008في دراسته أنه ھناك خمسة عوامل مترابطة تؤثر على أحداث إدارة
األزمات في المنظمات وھي:
التكنولوجيا :وتعتبر التكنولوجيا عامل رئيسية في دعم نظم اإلتصال بين أفراد المنظمة ،وإذا لم يتم مواكبة
.1
التطور التكنولوجي في تحديث تقنية اإلتصال ومواكبة التطورات المستمرة في عالم التكنولوجيا يمكن أن تكون أزمة
كبرى تھدد بقاء المنظمة.
الھيكل التنظيمي :ويعتبر مصدر قوة للمنظمة إذا كان الھيكل التنظيمي ذو مرونة في نقل المعارف المھمة
.2
ألنه يعكس التكوين الحالي لطريقة عمل المنظمة في مواجھة األزمات المحتملة ،ويمكن أن يكون عامل مھم في
حدوث لحدوث األزمات إذا كان ھناك ضعف في الھيكل التنظيمي من خالل طريقة عمله في مواجھة األزمات.
العوامل البشرية :إن طبيعة البشر غير معصومة من الخطأ بسبب الفروق الشخصية واختالف الصفات
.3
والفكر البشري وطبيعة حالھم لذلك يتوجب وضع ضوابط تحدد عمل األفراد لتحديد المشاكل قبل وقوع األزمات.
الثقافة التنظيمية :إن ثقافة األفراد مختلفة ومتنوعة إلختالف البيئة التي نشأوا بھا والعولمة التي أحدثت
.4
تغيراً كبيراً في ثقافات األفراد في العالم ،ولذلك يمكن أن تكون الثقافة التنظيمية سببا ً في حدوث األزمات إن لم تقوم
المنظمة بنشر ثقافة الوعي في مواجھة األزمات.
العامل النفسي :إن النھج النفسي للقياديين في اإلدارات العليا يمكن أن يؤثر على كيفية التعامل مع
.5
األزمات ،ويؤثر على اإلستخدام األمثل للموارد التي تدعم عملية اتخاذ القرار في مواجھة األزمات.

أنواع األزمات

تقسم األزمات إلى عدة أنواع منھا التي تكون حسب المحتوى )معنوية ،مادية ،أو األثنين معا ً معنوية ومادية( ومنھا ما
يكون حسب إمكانية اإلستفادة )تنموية أو عرضية( ومنھا مت يكون حسب شدة األثر )شديدة األثر ،ضعيفة األثر( ،ومنا
يكون حسب مراحل التكوين )النشوء ،التصعيد ،التكامل ،اإلحتواء ،النھاية( ومنھا ما يكون حسب البعد الزمني وتقسم
الى قسمين متكررة ويمكن التنبؤ بھا ،ومفاجئة يصعب التنبؤ بھا ،ومنھا ما يكون حسب كيان الضرر )دولية ،أزمة
قومية ،مجتمع معين ،فردية ،تنظيمية( )الصيرفي (2003 ،و )جاد ﷲ (2008 ،و )عياصرة.(2008 ،

خصائص األزمات

لألزمات خصائص وسمات عامة يمكن النظر لھا من عدة جوانب ،ويمكن تميز أنواع األزمات من خصائصھا وبناءاً
على الحقل المعرفي الذي يفسر األزمات ويبين مدى خطورتھا على األفراد والمنظمة ككل ،ومن ھنا حدد )درباس،
 (2012مجموعة من خصائص األزمات العامة تتمثل في أن األزمات حدث يھدد المنظمات في استقرارھا وبقائھا
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ويھدد العالقات المتبادلة بين الموظفين ،واألزمات تفرض تحديات على المنظمة وأفرادھا في الحصول على الموارد
المتاحة ومن خصائصھا أيضا ً أنھا غير واضحة الرؤية ويوجد تقصير في تدفق المعلومات ،كما حدد )الرويلي،
 (2011أيضا ً مجموعة من الخصائص لألزمات وھي المفاجأة وعدم توفر الوقت وقلة المعلومات وحدوث توتر في
اإلمكانات والشعور بالخطر.

الھدف من إدارة األزمات
إن الھدف الرئيسي من إدارة األزمات ھو العمل على توجيه وتوظيف الموارد والطاقات البشرية المتاحة في كيفية
التعامل مع الحاالت الطارئة والقيام بمعالجتھا بطفاءة وفعالية والحد من تفاقم المشاكل الناتجة عن تلك األزمات ويتم
ذلك من خالل اإلحاطة باألزمة والعمل على الحد من انتشارھا كي ال تتفاقم وتزيد عن حدھا والقدرة في السيطرة
عليھا ،إضافة إلى القيام بوضع الحلول المناسبة والفعالة بشكل سريع وذلك للحد من توسع وانتشار ھذه األزمة والعمل
على اإلستفادة من األسباب التي سببت في وقوع ھذه األزمة ومحاولة تجنب حدوثھا في المستقبل قدر اإلمكان ،إضافة
إلى القيام بوضع خطط وأسس استراتيجية سليمــة ألھـداف مستقبليـة تعمـل على اإلصــالح والتطويـر لتجنـب وقـــوع
ھـــذه األزمـــات في المستقبـل )الزعبي .(2012 ،ولتحقيق الھدف من إدارة األزمات بفاعلية يتطلب وجود فريق عمل
يتشكل من العديد من التخصصات ويمتلك مھارة عالية للعمل بشكل تعاوني لتقاسم وتبادل الخبرات والمعلومات
واألفكار التي تساعد أفراد الفريق في مواجھة األزمات بالمعرفة المتبادلة من الفريق ).(Ndlela, 2012

رابعا :الدراسات السابقة
شھد العالم مؤخرا العديد من التغيرات المتسارعة التي أدت إلى ظھور العديد من األزمات التي تحيط بالمنظمات
والتي من الممكن أن تؤثر على بقائھا واستمرارھا ،حيث فرضت العولمة ظھور وتطور للمعارف التي يجب على
الفرد اكتسابھا لمواجھة األزمات التي تحيط في المنظمة ،وفي ھذا الجزء من البحث سيقوم الباحث باستعراض عدد
من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع ) إدارة المعرفة ( لما لھا أثر في )إدارة األزمات التنظيمية( وإعطاء قوة
في المتن لدراسة الباحث ،أيضا ً ھنالك ندرة في تطرق المصادر العربية واألجنبية لھذا الموضوع ،وبناءا على ذلك
قام الباحث بتلخيص بعض من المقاالت ذات الصلة التي نشرت في مجالت علمية محكمة ،وسيتم استعراض ابرز
الدراسات العربية واألجنبية أدناه:

الدراسات العربية
دراسة أبو عمر ) ،(2009فاعلية نظم المعلومات االدارية المحوسبة وأثرھا على إدارة األزمات:ھدفت
•
الدراسة إلى قياس فاعلية نظم المعلومات االدارية المحوسبة وأثرھا في قدرة المصارف على ادارة أزماتھا ،وبيان
عن مدى اھتمام االدارات في المصارف بنظم المعلومات ومدى ادراك االدارة ألھميتھا ،وتوضيح التحديات التي
تواجه المصارف العاملة في بناء نظم معلومات قادر على ادارة االزمات التي قد تواجه المصارف ،وتوضيح ايضا ً
العالقة بين نظم المعلومات ومدى مساھمتھا في احتواء االضرار الناجمة عن االزمات في المصارف العاملة،
والتركيز على أھمية نظم المعلومات ودورھا في سرعة اتخاذ القرارات التي تساھم في تفادي وقوع االزمات في
المصارف ،وتتضمن الدراسة متغيرين ھما متغير :متغير مستقل )نظم معلومات ادارية محوسبة وعناصره :سرعة
الحصول على المعلومات وسرعة اتخاذ القرارات ورضا المستخدم النھائي ومالءمة النظام للمستويات االدارية
واالستجابة للتغيرات المستجدة وأمن المعلومات( متغير تابع )إدارة األزمات ومراحله :اكتشاف اشارات االنذار
المبكر /االستعداد والوقاية /احتواء االضرار استعادة النشاط /التعلم( ،وعينة الدراسة تتكون من أربعة فئات وھي:
مدير عام أو مدير إقليمي أو نائب مدير عام والبالغ عددھم  20موظف مدير فرع والبالغ عددھم  144موظف،
نائب مدير فرع والبالغ عددھم  144موظف ،مسئولي دائرة تكنولوجيا المعلومات والبالغ عددھم  40موظف في
المصارف العاملة بفلسطين وعددھا  21مصرف وبلغ مجتمع الدراسة  348موظفاً ،وقد توصلت الدراسة إلى العديد
من النتائج وھي وجود عالقة قوية ذات داللة احصائية بين فاعلية نظم المعلومات وقدرة المصارف العاملة في ادارة
االزمات ،وأن درجة تأثير نظم المعلومات االدارية المحوسبة على ادارة االزمات تتفاوت من مرحلة ألخرى ،وأن
العالقة بين عناصر فاعلية النظام مجتمعة وبين ادارة االزمات في جميع مراحلھا اقوى من العالقة بين العناصر الستة
لنظم المعلومات منفردة وبين مراحل ادارة االزمات ،ويوفر النظام وحده خاصة تقوم بعمل جمع المعلومات الخاصة
باألزمات وتحليلھا وتخزينھا على قواعد بيانات.
دراسة العواملة ) ،(2009أثر إدارة المعرفة على إدارة األزمات في اإلدارات الحكومية األردنية:
•
ھدفتالدراسة إلى توضيح مفھوم إدارة المعرفة وعناصرھا ومقاييسھا وتوضيح مفھوم إدارة األزمات وتحديد مراحلھا
ويھدف البحث أيضا ً إلى توضيح العالقة اإلرتباطية ومعامالت التأثير بين متغيرات الدراسة وتھدف الدراسة أيضا ً
إلى بيان توفر إدارة المعرفة في إدارات المنظمات األردنية ،وتتضمن ھذه الدراسة على متغيرين ھما :المتغير التابع
إدارة المعرفة )األفراد – اإلجراءات التنظيمية – تكنولوجيا المعلومات( والمتغير المستقل إدارة األزمات )اإلنذار –
اإلستعداد – اإلحتواء بعد حدوث األزمة – الوضع الطبيعي – اإلستفادة المنظمة( ،وكانت عينية البحث تتكون من
ثالث إدارات حكومية خدمية وھي أمانة عمان الكبرى وبلدية السلط ودائرة الجمارك تم توزيع  250استبانة ،وكانت
نتائج البحث أن ھناك عالقة ارتباطية بين إدارة المعرفة وإدارة األزمات بمعدل  66%ووجود أثر ذو داللة معنوية
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إلدارة المعرفة على إدارة األزمات بمعدل  41%وتبين أيضا ً أن اغلب الدراسات تناولت إدارة األزمات كمتغير تابع
وھذا يتماشى مع إجراءات البحث ومن نتائج البحث أيضا ً أن وجود التنوع المعرفي بين أفراد المنظمات يزيد من
احتمالية التعامل مع األزمات بكل أريحية ودقة وتفادي األزمات.
دراسة القطاونة ) ،(2012أثر نظام ادارة االزمات في المناخ التنظيمي في المصارف التجارية االردنية
•
دراسة ميدانية من وجھة نظر المديرين:ھدفت الدراسة إلى التعرف بنظام ادارة االمات ومستويات توافرھا في
المصارف التجارية االردنية ،والتعرف على اثر نظام إدارة االزمات في المناخ التنظيمي في المصارف التجارية
األردنية ،وكانت المتغيرات تتكون من متغيرات مستقلة وھي )أبعاد نظام إدارة االزمات :مستوى اإلنذار المبكر
ومستوى االستعداد والوقاية ومستوى احتواء االضرار ومستوى استعادة النشاط ومستوى التعلم( ،والمتغير التابع ھو
)أبعاد المناخ التنظيمي الھيكل التنظيمي والتكنولوجيا ونظام المكافآت واالنتماء للمنظمة والبيئة الخارجية( وتكونت
عينة الدراسة من  ٪50من مجتمع الدراسة وھو المديرين في المصارف التجارية االردنية لخمسة مصارف وتم
اختيارھم بالطريقة العشوائية الطبقية حسب البنك ،وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج وھي ان المتوسطات
الحسابية لنظام ادارة االزمات في المصارف جاء بدرجات مرتفعة ،واظھرت النتائج ايضا ً وجود اثر ذو داللة
احصائية لنظام ادارة االزمات لبعدي مستوى استعادة النشاط ومستوى التعلم فقط في الھيكل التنظيمي للمناخ
التنظيمي ،واظھرت الدراسة ايضا وجود اثر ذو داللة احصائية لنظام ادارة االزمات باستثناء مستوى االستعداد
والوقاية في بعد التكنولوجيا وھذا يشير الى اھتمام االدارات المصرفية بكشف االحداث التي تسبق حدوث االزمة
لتجنبھا ،وبينت النتائج ان نسبة التباين في ابعاد نظام ادارة االزمات من تباين في بعد نظام المكافآت.
دراسة العلي ) ،(2012العالقة بين عمليات ادارة المعرفة ،االبداع التنظيمي وأثرھا في أداء
•
المنظمة:ھدفت الدراسة إلى تحديد أثر عمليات إدارة المعرفة على االداء في المنظمة ،وبيان أثر عمليات إدارة
المعرفة على االبداع التنظيمي ،والتعرف على أثر اإلبداع التنظيمي الشركات ،وبيان أثر عمليات ادارة المعرفة على
أداء المنظمة بوجود االبداع التنظيمي في شركات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األردن ،وبيان العالقة
التكاملية بين المتغيرات الثالثة )إدارة المعرفة /اإلبداع التنظيمي /أداء المنظمة( والمتغيرات في ھذه الدراسة ھي:
المتغير المستقل )عمليات ادارة المعرفة تحديد المعرفة /اكتساب وتحويل المعرفة /تخزين المعرفة /تشارك
المعرفة /تطبيق المعرفة( ،والمتغير الوسيط )االبداع التنظيمي :ابداع العمليات /ابداع المنتج /القدرات االبداعية(
والمتغير التابع )أداء المنظمة الربحية /الحصة السوقية /النمو /رضا الزبائن( ،وتكونت عينة الدراسة من مديري
منظمات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في االردن التي تشملھا الراسة وفي المستوى اإلدارة العليا فقط،
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من ابرزھا ان ادارة المعرفة تساھم في تعزيز قدرة المنظمة على تحقيق
أھدافھا فيما يختص برضا الزبائن والحصة السوقية وبيان اھمية عملية ادارة المعرفة في وعي المنظمات باستخدام
المعرفة كمدخل من مداخل العملية االنتاجية ،وعدم اھتمام المنظمات بالمعرفة وادارتھا يوجھھا إلى النشاط الخاطئ
وتساعد ادارة المعرفة المنظمة في التعرف على حاجات السوق واالستجابة للمتغيرات السوقية.
دراسة حمادي ) ،(2012دور إدارة المعرفة في بناء المنظمة المتعلمة )دراسة حالة مؤسسة Enad-
•
 Sidetبسور غزالن( :ھدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على ابرز المفاھيم اإلدارية المعاصرة للمعرفة لما لھا من
بناء كيان معرفي وتعزيز مكانتھا ،وان تكون ارادة المنظمة متعلمة تعطي اولويات للمعرفة وتسييرھا وتخزينھا،
وھدفت ايضا ً في البحث عن عالقة المعرفة بالتعلم التنظيمي على مستوى المؤسسة ،والمتغيرات في ھذه الدراسة ھي
المتغير المستقل )دور ادارة المعرفة( والمتغير التابع ھو )بناء المنظمة المتعلمة( ،وتكونت عينة الدراسة من اختيار
الموظفين من المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة بسور غزالن وكانت من خالل المعلومات التي جمعت عنھا
فيما يخص امكانية اجراء بحث ميداني فيھا وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أبرزھا ان إدارة المعرفة
ھي االدارة األكثر حيوية في المنظمة ألنھا سبب في إنتاج وتوليد المعرفة التي تستخدمھا المنظمة ضمن عملياتھا كافة
وتطبيق ادارة المعرفة يتطلب توفير سبل النجاح المادية والبشرية عن طريق االختيار األكفأ لألفراد ودعمھم وتوفير
البيئة المناسبة ليقدموا خبراتھم وقدراتھم لنجاح المنظمة ،ونجاح إدارة المعرفة يتوقف على تغير جميع االساليب
وطرق التحفيز لخلق ثقافة المشاركة المعرفية ونقلھا في المنظمة ،والمؤسسة تصبح متعلمة من خالل زيادة حجم
الكفاءات التي تمتلكھا وتطور أداء افرادھا خالل المعرفة.
دراسة السھلي ) ،(2014فعالية الثقافة التنظيمية في ادارة االزمات األمنية:ھدفت الدراسة إلى التعرف
•
على ابعاد وعناصر الثقافة التنظيمية والتعرف على عناصر وابعاد إدارة االزمات األمنية وبيان اثر الثقافة التنظيمية
على إدارة األزمات األمنية بجھاز الحرس الوطني الكويتي وھدفت ايضا ً إلى التعرف على وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين اجابات الباحثين تعزى للعوامل الديموغرافية ،والمتغيرات في ھذه الدراسة ھي متغيرات مستقلة )فعالية
الثقافة التنظيمية( والمتغيرات التابعة )ادارة األزمات االمنية( وتكونت عينة الدراسة من مجتمع الدراسة وشمل جميع
الضباط القادة في الحرس الوطني بدولة الكويت خالل فترة إجراء الدراسة والبالغ عددھم ) (120ضابطاً ،وقد
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج وھي اھتمام جھاز الحرس الوطني بالعنصر البشري بأنه من أھم الموارد
المتاحة لديھا ووجود التزام واضح من قبل الموظفين بسياسات وإجراءات العمل في جھاز الحرس الوطني ،ومن
نتائجھا أيضا ً وجود توجه للموظفين بتعزيز قدراتھم ومھاراتھم على اإلبداع واالبتكار وتطوير نظم العمل.
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دراسة زويلف ) ،(2014نجاح نظم المعلومات المحاسبية في مراحل إدارة االزمات:ھدفت الدراسة إلى
•
التعرف على مدى توافر مؤشرات نجاح نظم المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية العاملة في االردن والتعرف
على مدى توافر نظام إلدارة االزمات بجميع مراحلھا في البنوك التجارية العامة في االردن ،والتعرف على أثر نجاح
نظم المعلومات المحاسبية في ادارة االزمات التي تواجه البنوك العامة في االردن وبكل مراحلھا ،والمتغيرات في ھذه
الدراسة ھي نجاح نظم المعلومات المحاسبية للمتغير المستقل ويتضمن )جودة المعلومات /جودة النظام /رضا
المستخدمين /استخدام النظام( والمتغير التابع ھو إدارة االزمات بمراحلھا )إكتشاف إشارات اإلنذارالمبكر /اإلستعداد
والوقاية /اإلحتواء والحد من الضرر /استعادة النشاط /التعلم( وتكونت عينة الدراسة من االفراد العاملين في الوظائف
االشرافية في اإلدارات العامة للبنوك الخاضعة للبحث من مستوى مدير نائب مدير في دائرة ادارة المخاطر ودائرة
التدقيق الداخلي ودائرة االئتمان ودائرة الخزينة واالستثمار والدائرة المالية ورؤساء االقسام في الدائرة األخيرة ويبلغ
عددھم ) (146شخص ،وقد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج وھي ان ھناك درجة متوسطة لتوافر مؤشرات
نجاح نظم المعلومات المحاسبية واظھرت الدراسة وجود نظام إلدارة االزمات بمراحله الخمس بدرجة متوسطة،
وبينت الدراسة توافر نظام إلدارة االزمات في كل مرحلة من مراحل عملية ادارة االزمات بدرجة متوسطة ،واشارت
الدراسة الى وجود اثر ذو داللة احصائية لكل مؤشر في كل مرجلة من مراحل ادارة االزمات.
دراسة أبو رمان ) ،(2015دور ممارسة القيادة التحويلية في تحقيق األزمات دراسة تطبيقية على
•
الشركات الصناعية المساھمة العامة األردنية :ھدفت الدراسة إلى معرفة مدى ممارسة القيادة التحويلية وأبعادھا
بمختلف المستويات اإلدارية وأھميتھا بالدور الذي تمارسه القيادة التحويلية ومعرفة مدى تطبيق إدارة األزمات،
واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحليلي ،والمتغيرات في ھذه الدراسة ھي المتغير المستقل أبعاد القيادة التحويلية
)التأثير المثالي – التحفيز اإللھامي – اإلستثارة الفكرية – اإلعتبار الفردي – التمكين( ،والمتغير التابع ھو مراحل
إدارة األزمات )مرحلة ماقبل األزمة :اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر ،واإلستعداد والوقاية – مرحلة أثناء األزمة:
احتواء الضرر ،استعادة النشاط – مرحلة مابعد األزمة :التعلم( ،وتكون مجمع الدراسة من الشركات الصناعية
المساھمة العامة األردنية وعددھا  68شركة موزعة على  11قطاع ومجتمع الدراسة الفرعي الدراسة تكونت من
جميع العاملين في كافة المستويات اإلدارية في قطاع الصناعات والبالغ عددھم  15شركة وعينة الدراسة اختيرو
بالطريقة العشوائية وعددھم  341فرداً ،وكانت نتائج الدراسة التي توصلت إليھا الباحثة في وجود أثر ذو داللة
إحصائية لممارسة دور القيادة التحويلية بأبعادھا في مراحل إدارة األزمات وعدم وجود أثر ذو داللة إحصائية في
إدارة األزمات تعزى لمتغير الجنس والعمر والمستوي اإلداري ووجود فروق ذات داللة إحصائية في إدارة األزمات
تعزى لمتغير المؤھل العلمي ومتغير عدد سنوات الخبرة ،وكانت توصيات الدراسة في تحفيز اإلدارات العليا في
األخذ باإلعتبار نمط القيادة التحويلية بأبعادھا.

الدراسات األجنبية
دراسة )  Shaw, et al., ( 2007االستجابة إلى األزمة من خالل إدارة المعرفة االستراتيجية :ھدفت
•
ھذه الدراسة إلى أن تعكس وجھات نظر المديرين من األثر الذي تخلفه ھذه االستراتيجية على التحضير لألزمة
واستكشاف ما حدث في المنظمة خالل وبعد األزمة ،وتھدف أيضا ً إلى بناء استراتيجية إدارة المعرفة في أوقات
األزمات ،وتستند ھذه الدراسة على دراسة حالة للمنظمة في األزمة وعينة الدراسة ھي منظمة الخدمات المالية في
المملكة المتحدة المعروفة باسم  MCCBيتم أخذ البيانات من عدد من المصادر التي تم جمعھا على مدى فترة ثالث
سنوات ،وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج وھي إثبات مركزية استراتيجية إدارة المعرفة في المنظمة في
وقت من التغيير الجذري وتحسين فعالية المنظمة من خالل التواصل وعملية التحسينات الداخلية عبر جميع الوظائف
وخاصة بين خدمات التسجيل وفريق االمتثال.
دراسة ) ،(Hutchins and Wang,2008إدارة األزمات التنظيمية وتنمية الموارد البشرية:ھدفت
•
الدراسة إلى استكشاف دور وتنمية الموارد البشرية في إدارة األزمات التنظيمية وتھدف ايضا ً إلى تحديد الفرص
المتاحة لتنمية الموارد البشرية أن تشارك في عمليات إدارة األزمات التنظيمية ،وقد تم في ھذه الدراسة استعراض
لألدب واآلثار المترتبة على بحوث تنمية الموارد البشرية من خالل عرض المناھج النظرية لبحوث األزمات
وعرض نماذج ادارة االزمات وبيان دور تنمية الموارد البشرية في جھود إدارة األزمات من خالل توضيح مھمة
تنمية الموارد البشرية وعالقتھا مع إدارة األزمات ،وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج وھي ان ھناك
مجموعة واسعة من األزمات التنظيمية الغير متوقعة ،ونظرً ا لتعقيد الشركات الحديثة ،مما يتطلب أصحاب المصالح
إلى المشاركة في التخطيط المنھجي واالستراتيجي والتي تشمل التركيز على كيفية التعلم والتغيير ،وإدارة األزمات
التنظيمية ھي المنطقة التي تتطلب اھتماما من قبل الباحثين في تنمية الموارد البشرية والممارسين.
دراسة ) Racherla and Hu, (2009إطار عمل إلدارة األزمات القائم على المعرفة في الضيافة
•
والسياحة الصناعية:ھدفت الدراسة إلى استكشاف دور إدارة المعرفة ومعرفة نظم إدارة المعرفة في تعزيز فعالية
إدارة األزمات والتخطيط ،وتھدف ايضا ً إلى تطوير وتصنيف مختلف األزمات على أساس التصورات و احتياجات
مديري السياحة والصناعة والضيافة وتقديم مفھوم تصميم نظام إدارة األزمات قائم على المعرفة التعاوني الذي لديه
القدرة على تعزيز التأھب لمواجھة األزمات في قطاع الضيافة والسياحة ،وتتضمن الدراسة المتغيرات التالية:
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المتغير المستقل )اطار ادارة االزمات( المتغير التابع )المعرفة :الضيافة /السياحة الصناعية( وعينة الدراسة تتكون
من شركات السكن في منطقة فيالدلفيا )التي تضم أحد عشر مقاطعة في واليات بنسلفانيا ونيوجيرسي وديالوير( وقد
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج وھي أن نظم إدارة المعرفة التعاونية يمكن أن تحسن من االستعداد لمواجھة
األزمات في إدارة الضيافة والسياحة الصناعية ومن النتائج ايضا ً الحث على التخطيط لألزمات القوية من خالل
التحضير النشط و التدريب والتمارين.
دراسة ) Wang, (2009اعتماد إدارة المعرفة في أوقات األزمات :ھدفت الدراسة إلى دراسة كيفية
•
تأثير ممارسات أداء إدارة المعرفة التنظيمي أثناء األزمات األعمال ،و إطار إدارة األزمات التي تركز على المعرفة
التي يمكن أن تساعد المنظمات في تطبيق مفاھيم إدارة المعرفة أثناء األزمات ،و تحديد المعرفة الحرجة مقدما ً
لتخفيف والوقاية من أزمات االعمال ،و تعزيز فھم إدارة المعرفة دورھا في التأثير على األداء التنظيمي أثناء
األزمات وتتضمن الدراسة المتغيرات التالية :المتغير المستقل )استراتيجية مدارس ادارة المعرفة( والمتغير التابع
)إدارة االزمات ومراحلھا :كشف اشارة اإلنذار المبكر /الوقاية /احتواء االضرار /استرجاع /التعليم( ،وعينة الدراسة
تتكون من أزمة األعمال في شركة الغاز الطبيعي تم تحليلھا من أجل دراسة تطبيق ادارة المعرفة أثناء األزمات
األعمال ،وقد وضعت أسماء مستعارة واستخدامھا لتمثيل جميع المواد األولية والثانوية لضمان السريةوقد توصلت
الدراسة إلى العديد من النتائج وھي تشير إلى أن استخداماستراتيجيات ادارة المعرفة مناسبة تمكن المنظمة لتعلم
المعارف الحاسمة في االستجابة لألزمات العمل بكفاءة و فاعلية ،األمر الذي يؤدي في النھاية إلى نتائج أفضل في
إدارة األزمات ،وتم تقديم إطار عمل إلدارة األزمة التي تركز على المعرفة التي يمكن أن تساعد المنظمات في تطبيق
مفاھيم ادارة المعرفة أثناء األزمات.
دراسة ) Kyobe, (2010إدارة المعرفة نھج لحل األزمات في المعلومات أنظمة اإلنضباط :ھدفت
•
الدراسة إلى أن نظام المعلومات لدى داعش يھدد دوائر الدولة التي تواجه صعوبات كبيرة تھدد بقاءھا ،وتھدف أيضا ً
في استخدام إستراتيجيات إدارة المعرفة في جميع األماكن للتعامل مع االزمات لحلھا والحد منھا ،وتھدف الدراسة في
تحديد الصعوبات في نقل المعرفة التي تساھم في حل األزمات ،وقد استعرضت الدراسة اإلنضباط المؤسسي في
إدارة األزمات ،ويتكون نموذج الدراسة من أربعة مراحل وھي التنشئة االجتماعية – التخارج – الجمع – اإلستيعاب
الداخلي ،وفي كل مرحلة يجب وجود المعرفة المناسبة للتصدي والتعامل مع األزمات ،وكانت نتائج ھذه الدراسة إلى
أن ھناك وجود إفتقار في استخدام إدارة المعرفة ھو المسبب الرئيسي لألزمات في اإلنضباط المؤسسي.
دراسة ) Yates and Paquette, (2011إدارة المعرفة في حاالت الطوارئ وتكنولوجيات وسائل
•
اإلعالم االجتماعية :دراسة حالة لزلزال ھايتي عام :2011ھدفت الدراسة إلى بيان كيفية استخدام تقنيات وسائل
االعالم االجتماعية وتأثيرھا على تبادل المعرفة واستخدامھا مره أخرى في اتخاذ القرارات وتھدف ايضا ً ھذه الدراسه
إلى توضيح مدى فاعلية المعرفة ومدى غير فاعليتھا في الحفاظ على األنظمة ،وتقدم استراتيجيات لنشر وتوزيع
وسائل اإلعالم االجتماعي في المستقبل ،ومنھجية البحث بوجود وحدة تحليل للدراسة حالة لفترة أسبوعين من
مشاركة أحد المؤلفين مع رئيس أركان القوات الجوية األمريكية ،وقد تم ترتيب األفكار والتدريب وجمع المعلومات
وتوفير الحقائق ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج وھي رفع الروح المعنوية إلى الوحدات العسكرية في ھاييتي من خالل
توفير الموارد الكافية عن طريق توفر أحدث المعلومات الممكنة إلتخاذ القرارات والتنسيق بين الوكاالت األخرى
المشاركة ،وبيان أھمية وجود خبير وظيفي في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مساعدة المؤلف على
تكوين وسائل وأدوات التواصل االجتماعي في كشف جھود االستجابة من خالل اكتساب المعارف وتبادلھا وتطبيقھا،
وان وسائل التواصل االجتماعي والتكنولوجيا ھي وسيلة مھمة في التصدي للكوارث واألزمات.
دراسة ) Appelbaum, et al., (2012األزمة التنظيمية الدروس المستفادة من بنك ليمان براذرز
•
وبولسون وشركاه:ھدفتالدراسة إلى تسليط الضوء على اإلجراءات الحاسمة التي يجب اتخاذھا خالل كل مرحلة من
مراحل األزمة التنظيمية والھدف الثاني ھو مقارنة إدارة األزمات لشركتين المالية خالل األزمة المالية لعام 2007
ليمان براذرز وبولسون وشركاه ،وتقوم ھذه الدراسة على تقديم استعراض شامل لألزمة التنظيمية وإدارة التغيير
التنظيمي وتضمنت ھذه الدراسة مراجعة االدبيات السابقة ،ودراسة حالة تسمح بتحقيق االحتفاظ بخصائص شاملة
وھادفة من واقع الحياة ،وتستكمل ھذه الدراسة مقارنة إدارة األزمة المالية عام  2007من قبل كل من بنك ليمان
براذرز وبولسون وشركاه في محاولة لمقارنة النتائج األدب إلى أزمة التنظيمية العالمية ،وقد توصلت الدراسة إلى
العديد من النتائج وھي يجب تقديم المشورة لإلدارة على اإلجراءات التي يجب اتخاذھا خالل كل مرحلة من مراحل
األزمة من أجل التعلم من ھذا الوضع ،ومن نتائجھا ايضا ً تنظيم تعلم المنظمة من أخطائھا وتحديثھا باستمرار لخطط
إدارة األزمات الخاصة بھم.
دراسة ) Jia, et al., (2012إطار من نظم إدارة المعرفة إلدارة األزمات السياحية:ھدفت الدراسة إلى
•
وضع إطار أكاديمي لنظم إدارة المعرفة إلدارة األزمات السياحية ،و اإلطار ھو نظام برمجيات مستقلة يتعاونوا في
استخراج ونشر المعرفة في جميع مراحل األزمة ،يتم تطبيق مزيج من الذكاء االصطناعي والتقنيات على شبكة
اإلنترنت في اإلطار الذي يمكن جمع وفرز وتخزين وتبادل المعلومات في جميع أنحاء المؤسسات وتتضمن الدراسة
المتغيرات التالية :المتغير المستقل )نظم إدارة المعرفة مستخرج المعرفة /خدمة المعرفة /ومدير المعرفة( والمتغير
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التابع )إدارة االزمات السياحية( ،وعينة الدراسة تتكون دراسة حالة على جميع الشركات التي تعمل في صناعة
السياحة والتي تتعرض لألزمات مثل كارثة مستمرة في محطة نووية في اليابان فوكوشيما دايتشي وكارثة االعصار
في نيو اورليانز ،وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج وھي تم تصميم إطار عمل إلدارة المعرفة إلدارة
األزمات السياحية وقد تم تطويرھا ،ومن الواضح ان ھناك حاجة إلى مزيد من البحث في ھذا المجال لمساعدة جھات
في خلق فعال واستخدام قاعدة معرفية لألزمة ،واالستفادة من موضوعات مثل دمج خطة األزمات والمعرفة الفردية،
عملية إلتقاط المعرفة الضمنية بعد األزمة وجعلھا صريحة لمصالح أخرى.
دراسة ) Ndlela, (2012تبادل المعرفة في شبكات إدارة األزمات – تدريبات وھمية كما بين المنظمات
•
منشآت التعلم:ھدفت الدراسة إلى بيان أھمية تبادل المعرفة بين شبكات إدارة األزمات وأھمية التدريبات لتبادل
المعرفة للتعلم المشترك بين المنظمات ،وتستند ھذه الدراسة على دراسة حالة لعملية اإلستجابة لألزمات والتعامل
معھا على مختلف المستويات اإلدارية عن طريق آلية التنسيق لمواجھة األزمات واإلعتماد على التكنولوجيا
المعلوماتية التي تدعم القيادة في اتخاذ قرارات حاسمة لمواجھة األزمات ،وطبقت ھذه الدراسة على بلدية النرويج
وقامت العملية على شبكة من وكاالت اإلستجابة والسلطة العامة )المقاطعات والبلديات( ،وكانت نتيجة الدراسة إلى أن
العالقات األفقية بين المنظمات تكون حيوية في إدارة األزمات على المستوى المحلي ،وعدم وجود مراقبة داخلية أفقية
لزيادة قوة القيادة في إدارة األزمات ويجب وجود خطط استباقية للتخفيف من حدة األزمات والقدرة على مواجھتھا.
دراسة ) Bharadwaj, et al., (2015أثر قدرات إدارة المعرفة على فعالية إدارة المعرفة في
•
المنظمات الھندية:ھدفت المقالة البحثية إلى بيان وتوضيح قدرات إدارة المعرفة في المنظمات الھندية الكبيرة ومدى
تأثرھا على فعالية المعرفة ،وتھدف ايضا ً إلى فرضية تفيد ان إدارة المعرفة وعمليات إدارة المعرفة توفر أساس
نظري مھم لتحديد الجوانب الفعالة للمعرفة في المنظمات ،والكشف عن قدرات إدارة المعرفة في البنية التحتية والبنية
الثقافية التي تدعم موظفي المنظة في أدائھم في العمل ،وكانت الدراسة على منظمات ھندية كبيرة والبيانات التي
جمعت من  156منظمة خاضعة لنمذجة المعادالت الھيكلية ،وقد أظھرت نتائج ھذه المقالة البحثية ان قدرات البنية
التحتية والثقافية لھا دور ھام في تحسين وتطوير فعالية إدارة المعرفة.
دراسة ) Ismail, (2015استراتيجية إدارة المعرفة في القوات المسلحة الماليزية ،نحو منظمة مركز
•
المعرفة للجيل القادم:ھدفت الدراسة إلى بيان أھمية تصورات األفراد في القوات المسلحة الماليزية في خلق المعرفة
وإدارتھا وعملياتھا وتطبيقاتھا إستناداً للعناصر التنظيمية ،وتھدف إلى دراسة العالقة بين خلق المعرفة والتكنولوجيا
وعمليات إدارة المعرفة ،وتھدف إلى وضع استراتيجية إلستخدام نھج إدارة المعرفة في القوات المسلحة الماليزية،
وقد أجريت الدراسة على العسكريين من رجال القوات المسلحة الماليزية وقد تم إختيار  368ضابطا ً في القوات
المسلحة الماليزية ،وقد أظرت نتائج الدراسة أن ھناك منصة لتطوير استراتيجية إدارة المعرفة في القوات المسلحة
الماليزية ،وأن العامل التنظيمي في المنظمة يركز على األفراد الذين لديھم تأثير واضح في خلق المعرفة ،وتبين أن
تطبيقات إدارة المعرفة كانت عالية في عمليات إدارة المعرفة.
دراسة ) Peterufova, (2015اإلدارة االستراتيجية إلدارة المعرفة القوات المسلحة :ھدفت الدراسة
•
إلى توضيح أھمية إدارة المعرفة اإلستراتيجية في زمن التحديات العالمية وبيان حاجة إدارة المعرفة اإلستراتيجية إلى
التعلم المستمر وتھدف إلى شرح مفھوم إدارة المعرفة التي تتناولھا الدراسة ،وكانت الدراسة في إدارة الشؤون
اإلدارية في القوات المسلحة للجمھورية السلوفاكية وكانت الدراسة في إطار اإلتحاد األفريقي للقوات المسحلة
الجمھورية السلوفاكية ،وكان السبب بقيام ھذه الدراسة بسبب العوامل الكامنة وراء الحقائق التي يجب معرفتھا في
ھذه األوقات المضطربة بسبب التغيرات السريعة التي تطرأ على الممارسات اإلدارية ،وتوصلت الدراسة إلى بعض
النتائج وھي أن المعرفة العسكرية لھا دور بارز في العالم الحيوي ،ووجود أساس لعملية التعلم والتعليم والتدريب في
القوات المسلحة السلوفاكية في مجال إدارة المعرفة ألن ھذا النوع من اإلدارة الجديدة التي تكون أكثر كفاءة وفاعلية،
وإدارة المعرفة لھا إسھامات في رفع قيمة المنظمة.
دراسة ) ،Paunescu, (2015مركز التعليم والتدريب العسكري في النماذج المؤقتة للوقوف على أداة
•
الكتب الذكية:ھدفت الدراسة إلى الوصول إلى طرق متنوعة لوضع مبادئ الحاجة إلى المعرفة وھيمنة المعلومات،
ولكثرة المعلومات تكون الحاجة للوصول إليھا عن طريق المعرفة السليمة ،وھدفت إلى التقليل من المعلومات الغير
مصنفة والغير مھمة ،وتھدف الدراسة إلى بيان أھمية الحاجة للمعرفة وكيفية الوصول إليھا ،وقد قدمت الدراسة في
مركز التعليم والتدريب العسكري للوقوف على نموذج أداة الكتب الذكية التي يستخدمھا الجيش األمريكي في الوصول
إلى المعرفة المطلوبة ،ونموذج موند الذي يقوم بإدارة وزارة الدفاع الوطني التي تقوم باستخدامه القوات المسلحة
الرومانية للوصول للمعلومات والمعرفة عن طريق اإلنترنت ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية وھي أن نھج
القوات المسلحة للواليات المتحدة والقوات المسلحة الرومانية في استخدام اإلنترنت يكون ألغراض التعليم والتدريب
العسكري في احترام مبدأين وھما ھيمنة المعلومات والحاجة للمعرفة في عمليات التعليم والتدريب ،وتسھيل إمكانيات
التعليم للعملية الفردية للتعليم الذاتي عن طريق رفع السرية عن المعلومات والمعارف العسكرية بطريقة واسعة من
قبل القوات المسلحة للواليات المتحدة ،وتوفر أداوات جديدة للتعلم على شبكات اإلنترنت  ،وتكنولوجيا المعلومات لھا
845

…Knowledge management and its role on organizational .
أثر كبير على الطريقة التي نستطيع بھا فھم المكان والزمان في عملية صنع القرار ،وأھمية وجود مراجع مفتوحة
المصدر للوصول إلى المعرفة المطلوبة مثل أداة المكتبة الذكية للقوات المسلحة للواليات المتحدة.

الخاتمة
من خالل عرض الدراسات السابقة في أثر إدارة المعرفة على إدارة األزمات التنظيمية ،نجد العديد من الدراسات
قامت بتناول المواضيع ذات العالقة بالمعرفة ،وستحاول الدراسة الحالية ان تسھم من خالل االستفادة من الدراسات
السابقة العربية واالجنبية إلستخالص استنتاجات وبناء فكرة ھذه الدراسة في توضيح أثر إدارة المعرفة على إدارة
األزمات التنظيمية ،وعرض تعاريف المتغيرات وتحديد مشكلة الدراسة .وستختلف الدراسة المستقبلية عن الدراسات
السابقة في أھدافھا ،حيث ستتناول متغير مستقل وھو إدارة المعرفة من خالل )كسب المعرفة /نشر المعرفة/
االستجابة للمعرفة( وأثرھا على المتغير التابع وھو ادارة االزمات التنظيمية من خالل )كشف االشارة اإلعداد
والوقاية /اإلحتواء والحد من الضرر /استعادة النشاط /التعلم( ألن تطبيق ھذه الدراسة سيكون في منظمة حكومية
وھي القوات المسلحة في دولة الكويت في حين ان الدراسات السابقة كما ذكرت وعلى حد علم الباحث كانت تتركز
على شركات القطاع الخاص.

قائمة المراجع
المراجع العربية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

أبو رمان ،جمانة ) ،(2015دور ممارسة القيادة التحويلية في تحقيق نھج شامل إلدارة األزمات:دراسة تطبيقية على
الشركات الصناعية المساھمة العامة األردنية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،عمان ،األردن.
أبو عمر ،ھاني) ،(2009فاعلية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة وأثرھا في ٕادارة األزمات:دراسة تطبيقية على
القطاع المصرفي في فلسطين،الجامعة اإلسـالمية غزة عمادة الدراسات العليا كلية التجارة قسم إدارة األعمال.
الجمال ،راسم وعياد ،خيرت ) ،(2005إدارة العالقات العامة :المدخل اإلستراتيجي ،القاھرة ،الدار المصرية اللبنانية.
الخضيري ،محسن ) ،(1993إدارة األزمات منھج اقتصادي إداري متكامل لحل األزمات:كيف يتم التعامل مع
األزمات؟ ،المجلد  ،15العدد  ،58التنمية اإلدارية ،مصر.
الخضيري ،محسن ) ،(2002إدارة األزمات :علم امتالك كامل القوة في أشد لحظات الضعف ،القاھرة ،مجموعة النيل
العربية ،ط ،2ص .66
الديب ،إبراھيم ) ،(2008بحث في إدارة المعرفة ،األكاديمية العربية المفتوحة ،الدنمارك ،كلية اإلدارة واإلقتصاد.
الرازي ،محمد ) ،(1979مختار الصحاح ،دار الكتاب العرب ،بيروت  ،لبنان.
الرازي ،محمد ) ،(1995مختار الصحاح ،مكتبة ناشرون ،بيروت .1-1995-6
الرويلي ،علي ) ،(2011األزمات تعريفھا – أبعادھا – أسبابھا ،الحلقة العلمية الخاصة بمنسوبي وزارة الخارجية،
كلية التدريب ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
الزعبي ،محمد ) ،(2012إدارة األزمات في ضوء السنة النبوية :حادثة اإلفك أنموذجا ،المجلة األردنية في الدراسات
اإلسالمية ،كلية الشريعة ،جامعة آل البيت.
السھلي ،مشبب ) ،(2014فاعلية الثقافة التنظيمية في ٕادارة االزمات األمنية :دراسة تطبيقية بجھاز الحرس الوطني
بدولة الكويت ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية  ،كلية العدالة الجنا ٔيية  ،قسم الدراسات اال منية.
الشرفا ،سلوى ) ،(2008دور إدارة المعرفة و تكنولوجيا المعلومات في تحقيق المزايا التنافسية في المصارف
العاملة في قطاع غزة ،الجامعة اإلسالمية غزة عمادة الدراسات العليــا كليـــــــة التجارة قسـم إدارة األعمـــال.
الصيرفي ،محمد ) ،(2003مفاھيم إدارية جديدة ،عمان ،األردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع.
العلي ،ريتا ) ،(2012العالقة بين عمليات إدارة المعرفة ،اإلبداع التنظيمي وأثرھما في أداء المنظمة :دراسة
تطبيقية على منظمات قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األردن ،جامعة الشرق األوسط كلية األعمال قسم
إدارة األعمال.
العلي ،عبدالستار ،قنديلجي ،عامر والعمري ،غسان ) ،(2009المدخل إلى إدارة المعرفة ،الطبعة الثالثة ،دار
المسير ،عمان ،األردن.
العمري ،غسان ) ،(2004اإلستخدام المشترك لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة لتحقيق قيمة عالية ألعمال
البنوك التجارية األردنية ،أطروحة دكتوراة ،جامعة عمان للدراسات العليا ،األردن،ص.8
العواملة ،حمدان ) ،(2009أثر إدارة المعرفة على إدارة األزمات في اإلدارات الحكومية األردنية ،مجلة بحوث
التربية النوعية – مصر ،العدد  ،13ص .94-131
القطاونة ،أيمن ) ،(2012أثر نظام إدارة األزمات في المناخ التنظيمي في المصارف التجارية األردنية :دراسة
ميدانية من وجھة نظر المديرين ،المجلة األردنية في إدارة األعمال المجـلد  8العـدد .2
الكبيسي ،صالح الدين ) ،(2005إدارة المعرفة ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاھرة ،مصر ،ص .73
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المطيران ،مطيران ) ،(2007إدارة نظم المعرفة ،المؤتمر الدولي حول الجودة الشاملة في ظل إدارة المعرفة
وتكنولوجيا المعلومات ،جامعة العلوم التطبيقية ،عمان.
المغربي ،عبدالحميد ) ،(2006نظم المعلومات اإلدارية ،المكتبة العصرية للطباعة والتوزيع ،جامعة المنصورة.
المالك ،ساھر واألثري ،أحمد ) ،(2002إدارة المعرفة ودورھا في دعم المھارات التنموية في المنظمات ،مجلة
مستقبل التربية العربية ،المجلد  ،8العدد  ،26ص .157-143
الملكاوي ،إبراھيم ) ،(2007إدارة المعرفة :الممارسات والمفاھيم ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،الطبعة  ،1ص
.308-1
الھريش ،ثامر ) ،(2009إدارة المعرفة وإمكانية تطبيقھا في دوريات األمن العام بمدينة الرياض ،جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية ،ص .137-1
باسردة ،توفيق ) ،(2008تكامل ادارة المعرفـة والجودة الشاملة واثره في االداء :دراسة تطبيقية في شركات
الصناعات الغذائية اليمنيـة ،مجلـة العلـوم اإلداريـة واإلقتصاديـة – اليمـن ،العـدد  ،1ص .185-160
جاد ﷲ ،محمود ) ،(2008إدارة األزمات ،الطبعة األولى ،عمان ،دار أسامة للنشر والتوزيع.
حامد ،سعيد ) ،(2012أثر إدارة المعرفة على إتخاذ القرارات اإلدارية :دراسة ميدانية على البنوك التجارية
السعودية بمنطقة الرياض ،المجلة العلمية لإلقتصاد والتجارة – مصر ،العدد  ،1ص .805-864
حمادي ،عبلة ) ،(2012دور ٕادارة المعرفة في بناء المنظمة المتعلمة:دراسة حالة مؤسسة  Enad-Sidetبسور
الغزالن ،جامعة أكلي محند أولحلج – البويرة  ،كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير.
حمود ،خظير ) ،(2010منظمة المعرفة ،الطبعة األولى ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
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