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إدارة المعرفة وعالقتها بإدارة األزمات

" "دراسة ميدانية في المستشفيات الحكومية بمحافظات غزة
The Relationship Between knowledge Management And Crisis
Management In Governmental Hospitals
سامي سليم أبو طه
الكلية العربية الجامعية للعلوم التطبيقية_ رفح
6112/7/11

تاريخ القبول

6112/8/4

تاريخ االستالم

:ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين إدارة المعرفة وادارة األزمات في

 وتكون مجتمع الدراسة من،المستشفيات الحكومية في ظل الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني
 وتم،) موظف6772(  إداريين) والبالغ عددهم، ممرضين،جميع العاملين في المستشفيات (أطباء

 قام الباحث باستخدام،) موظف484( اختيار عينة عشوائية ممثلة لمجتمع الدراسة بلغ عدد أفرادها

 أظهرت نتائج الدراسة أن هناك اختالفات،) فقرة21( استبانه كأداة لقياس متغيرات الدراسة تضم

 إداريين) في إدراكهم لبعد" معلومات تقنية " إلدارة، ممرضين،جوهرية بين مجموعات العاملين (أطباء

 كما أظهرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد إدارة المعرفة ككل وادارة،المعرفة

 وعلى ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بالتعامل مع المعرفة كجزء رئيسي وهام في مجال،األزمات

.االبتكار واإلبداع اإلداري والتكيف مع متغيرات البيئة وتوظيفها في مواجهة األزمات

Abstract:
This study aims to identify the relationship between knowledge
management and crisis management in governmental hospitals under , the
conditions experienced by the Palestinian people, the study society
consisted of all hospital staff (doctors, nurses, administrators) totaling
(2776) employees, a random sample (stratified) was chosen to represent of
the study society that includes (51) paragraphs as a tool to measure the
variables of the study showed that there are significant differences between
the different groups of workers (doctors, nurses, administrators) in their
realization of the dimension " Technical Information " of knowledge
management, and the study showed a statistically significant relationship
between the dimension of knowledge management as a whole and crisis
management. In the light of the results of the study a group of
recommendations were presented, which help to achieve the objectives of the
study.

http://www.alazhar.edu.ps

Published by Arab Journals Platform, 2016

1

Journal of Al-Azhar University – Gaza (Humanities), Vol. 18 [2016], Iss. 2, Art. 4

سامي سليم أبو طه

أولا :المقدمة :

إن مننن أهننم مقومننات نجنناا المرسسننات قنندرتها علننى اللحننات بأحنندث المتغي نرات والحفنناظ علننى

قدرتها على المنافسة والبقاء في السوت في ظل الثورة التي يشنهدها عصنر تكنولوجينا المعلومنات .فقند
أدى التراكم الهائل للمعلومات وسهولة الحصول عليها إلى وجنود حاجنة ماسنة إلنى تنظنيم و إدارة هنذه

المعلومات ،وعلى المرسسات أن توظف رصيدها كامالً من الذكاء الجمناعي لالسنتفادة القصنوى منهنا
في تحقيت األهداف اإلستراتيجية للمرسسات ،واستخدامها لمساندة صناعة القرار.

وادارة المعرفنة هنني عبننارة عننن نناتج نشنناط وعمننل العقننل االنسنانى وتتمثننل فيمننا يطلننت عليننه ا ن

"رأس المنال الفكنري"  Intellectual Capitalوتشنمل المعرفنة مختلنف منتجنات الفكنر االنسنانى منن
حقنائت وأوصنناف وتقنيننات ونظرينات ومفنناهيم وقنوانين وأطنر ونمنناذأل وايرهننا منن األشننكال التنني تتبلننور
فيهنا مخرجننات العقننل االنسننانى حننين يتوجننه لفحن

ومحاولننة فهننم مننا يحننيط بننه مننن متغينرات وظنواهر

رابة في السيطرة عليها واستثمارها لتحقيت أاراضه أو تجنب منا قند تسنبب لنه منن أضنرار ومشنكالت
أو أزمات.

ويشير الباحث إلى أن هذه الدراسة تعكس أثر إدراك المستشفيات الفلسطينية إلدارة المعرفة منن

حين ن ننث مفهومهن ن ننا ،ودورهن ن ننا ،ومجوداتهن ن ننا ،وأهن ن نندافها ،وفوائن ن نندها ،ودور قين ن ننادة المعرفن ن ننة ،ودور ثقافن ن ننة

المستشفيات في توظيفها إلدارة المعرفة سلباً أو إيجاباً في مواجهة وادارة األزمات.

وم ننن هن ننا ينب ننع أهمي ننة دور المستش ننفيات ف نني ت نندريب فئ ننات الع نناملين ( أطب نناء _ ممرض ننين _

إداريننين) ،واإلدارات المختلفننة وتنميننة معننارفهم ومهنناراتهم ،وتظهننر األهميننة مننن خننالل زيننادة المعرف نة
لننديهم فنني كيفيننة التعامننل مننع األزمننات ،وال شننك أن نجنناا التعامننل مننع األزمننات يتوقننف علننى حسننن

اختيار الموظفين الذين سيتعاملون مع هذه األزمات ويتصدون لها .

وه ننذا م ننا دف ننع الباح ننث إل ننى د ارس ننة العالق ننة ب ننين إدارة المعرف ننة ،وادارة األزم ننات ،والق نندرة عل ننى

مواجهتها.

ثاني ا :مشكلة البحث:

أض ننحى مفه ننوم األزم ننة م ننن المف نناهيم واس ننعة االنتش ننار ف نني مجتمعاتن ننا المعاصن نرة ،وتح نندث

األزمات في جميع أنواع المنظمات ،كما يمكن أن تحدث عقب إنذار أو بدونه وفي أي زمان ومكنان،

ونظ ن اًر ألن عنندد األزمننات المحتمننل حنندوثها يبنندو ال نهائي ناً ،وال تسننتطيع أي منظمننة مهمننا كانننت ق نوة
ميزانياتهننا أن تخطننط لكننل الط نوارل المحتملننة ،لننذا فننإن األمننر يتطلننب إعطنناء العنايننة الكافيننة ل بعنناد

والعناصر األساسية الختيار اإلدارة المدعمة بالمعرفة والخبرة ،والتي ترثر بال شك على درجة جاهزية

واستعداد المنظمة لمواجهة األزمات المحتملة ،وتحقيت االستجابة السلسة ل زمة في حال وقوعها .
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واتفقننت بعنند الد ارسننات) (Danskin,2005,p:91و(طاشننكندي ،6117 ،

(العتيبنني6117،

 )47:و

 )64:علننى أن قيمننة إدارة المعرفننة تتمثننل فنني مقنندرة المنظمننات علننى التعامننل مننع

الظروف وتصور المستقبل ،فبدون إدارة المعرفة تعالج القضايا في إطنار خلفينة األفنراد ،أمنا فني حالنة
تنوفر إدارة المعرفنة تعننالج القضنايا فنني إطنار المخننزون المعرفني للمنظمننة النذي يسننهم فينه كننل فنرد بمننا

لديه من معرفة.

وفن نني هن ننذا اإلطن ننار يسن ننعى البحن ننث للتعن ننرف علن ننى الن نندور الن ننذي تلعبن ننه إدارة المعرفن ننة فن نني

المستشفيات الفلسطينية لمواجهة األزمات وكيفية إدارتها ،وذلك من خالل التسارل الرئيسي التالي:

مننا هنني طبيعننة العالقننة بننين إدارة المعرفننة وادارة األزمننات فنني المستشننفيات الحكوميننة فنني

محافظات ازة؟

ويتفرع منه التسارالت الفرعية التالية:

 .1هل يرتفع مستوى إدارة المعرفة عن المستوى االفتراضي لدى العاملين في المرسسات اير
الحكومية في محافظات ازة؟

 .6هل يرتفع مستوى إدارة األزمات عن المستوى االفتراضي لدى العاملين في المرسسات
اير الحكومية في محافظات ازة ؟

 .4هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد إدارة المعرفة وادارة األزمات؟

 .4ه ننل توج نند ف ننروت ذات دالل ننة إحص ننائية ف نني أبع نناد المعرف ننة تع ننزى لمتغي ننر طبيع ننة الوظيف ننة
(طبيب ،ممرد ، ،إداري)؟

 .2هل توجد فروت ذات داللة إحصائية في أبعاد المعرفة تعزى لمتغير المستشفى (ناصر
الطبي ،الشفا ،األوروبي)؟

ثالث ا :متغيرات البحث:

أ -المتغير المستقل:

إدارة المعرفة ويشمل مجموعة من األبعاد وهي( :االستجابة للمعرفة ،مشاركة المعرفة ،معلومات عن

العمالء ،التفاعل االجتماعي الذاتي ،معلومات تقنية).
ب -المتغير التابع :إدارة األزمات.
رابع ا :فروض البحث:

من خالل العرد السابت وفي ضوء مشكلة البحث وأهدافه تم صيااة الفرود التالية :

 .1يرتفننع مسننتوى إدارة المعرفننة عننن المسننتوى االفت ارضنني لنندى العنناملين فنني المرسسننات ايننر
الحكومية في محافظات ازة .
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 .6يرتفننع مسننتوى إدارة األزمننات عننن المسننتوى االفت ارضنني لنندى العنناملين فنني المرسسننات ايننر
الحكومية في محافظات ازة .

 .4ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد إدارة المعرفة وادارة األزمات.

 .4ال توجد فروت ذات داللة إحصائية في أبعاد المعرفة تعزى لمتغير طبيعة الوظيفة (طبيب،
ممرد ،إداري).

 .2ال توجنند فننروت ذات داللننة إحصننائية فنني أبعنناد المعرفننة تعننزى لمتغيننر المستشننفى (ناصننر
الطبي ،الشفا ،األوروبي).

ثالث ا :أهمية البحث

منن خالل ما تقدم يمكن القول إن أهمية الدراسة الحالية تكمن في أنها تتناول واحدة من

القضايا التي أصبحت تمس جوهر المنظمات بشكل وثيت ،ويوضح الباحث أهمية الدراسة من خالل

ما يلي:

 .1تستمد الدراسة أهميتها من أهمية المعرفة باعتبارها مفهوماً محورياً في منظمات
األعمال ،حيث أصبح المورد الرئيسي للثروة هو المعرفة وليس رأس المال والخامات.

 .6تعتبر المستشفيات منظمات معرفية تتطلب التطوير المستمر ،وتدعيم العالقة بين
إدارة المعرفة وادارة األزمات.

وعلينه  ،فان الباحث يعتقد أن الد ارسنة الحالينة تعد مهمة لكل من :

 متخذي القرار في اإلدارة العليا في المستشفيات الفلسطينية.

 العاملنون ( األطباء – الممرضين – اإلداريين ) في المستشفيات الفلسطينية.
 المكتبات العلمية والباحثون.

رابع ا :أهداف البحث

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على:

 -1مستوى ارتفاع إدارة المعرفة عن المستوى االفتراضي لدى العاملين في
المرسسات اير الحكومية في محافظات ازة.

 -6مستوى ارتفاع إدارة األزمات عن المستوى االفتراضي لدى العاملين في
المرسسات اير الحكومية في محافظات ازة.

 -4طبيعة العالقة بين أبعاد إدارة المعرفة وادارة األزمات.

 -4الفروت بين أبعاد إدارة المعرفة التي تعزى لمتغير طبيعة الوظيفة (طبيب،
ممرد ، ،إداري).
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 -2الفروت بين أبعاد إدارة المعرفة التي تعزى لمتغير المستشفى (ناصر الطبي،
الشفا ،األوروبي).

 -2تحديد مدى تبني المستشفيات محل الدراسة ألبعاد إدارة المعرفة وادارة األزمات.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
مقدمة:

تواج ننه المنظم ننات ف نني العص ننر الح ننالي العدي نند م ننن التح ننديات ف نني جمي ننع مج نناالت الحي نناة

االجتماعية ،الثقافية ،السياسنية  .ممنا يتطلنب ضنرورة إعنادة النظنر فني العديند منن الجواننب التنظيمينة
والبشرية لتلك المنظمات ،والعمل على تحديثها وتطويرها باستخدام أساليب ومداخل إدارية جديدة .

وقد بدأت المنظمات تدرك أن الميزة التنافسية التي تحصنل عليهنا منن جنراء اعتمادهنا علنى

التكنولوجيا فقط ،إنما هي مينزة اينر حقيقينة ،وأن المينزة التنافسنية الحقيقينة تعتمند وتبننى علنى منوظفي

المنظمة أنفسهم ،بما يملكونه من خبرات ومعارف.

ونظ ن اًر ألن إدارة المعرفننة أصننبحت نظام ناً جيننداً ل ن دارة ،تسننعى مرسسننات محافظننات ا نزة

لتبننني منندخل إدارة المعرفننة ،وقنند أظهننرت د ارسننة عليننان (،6118

 )141:أنننه علننى الننرام مننن أن

كثي اًر من المرسسات قد بدأت في وضع نموذأل لها فإن قليالً منها هو الذي قام بتطبيقها علنى مسنتوى
المنظمننة ككننل ،ومننن ثننم فننإن هننذه المرسسننات أصننبح يننتم النظننر إليهننا علننى أنهننا مثننال لتطبيننت إدارة

المعرفننة مننن خننالل بننناء مجتمعننات معرفيننة عننن طريننت اسننتخدام األسنناليب التكنولوجيننة الحديثننة مثننل

الجامعة اإلسالمية ،وشركة االتصاالت الفلسطينية ،وشركة جوال.

ومننن هنننا يعتقنند الباحننث أن المرسسننات الصننحية ،وخاصننة المستشننفيات بحاجننة إلننى هننذا

األسن ننلوب اإلداري ،وذلن ننك ألن المرسسن ننات الصن ننحية تنطن ننوي علن ننى قاعن نندة من ننن المعن ننارف المتراكمن ننة

والمخزنة ،والخبرات التي من الممكن أن تكون نماذأل يستعان بها في تلك المجاالت المعرفية ،كما أن

إدارة المعرفة يمكن أن تستخدم في مساعدة إدارة المستشفيات في عمليات التخطنيط ،واتخناذ القن اررات،
ومواجهننة األزم ننات ،وح ننل المشننكالت ،والت نني ب نندورها تسننهم ف نني رف ننع مسننتوى العم ننل اإلداري بالش ننكل

العلمي الحديث ،والمعتمد على المعرفة ومواجهة األزمات.
ثاني ا :مفهوم المعرفة

عنرف قناموس أكسنفورد ( )Oxford, 2002المعرفنة ( )Knowledgeبأنهنا" :معلومنات أو

حقائت يمتلكها الشخ

في عقله عن شنيء منا منن خنالل الخبنرة أو المالحظنة أو الد ارسنة" ،وامتنداداً

لهنذا التعرينف ،يعنرف ( )2005,p:91 Danskin and et al.,المعرفنة بأنهنا منزيج منن الخبنرات
والقننيم المهمننة والمعلومننات الصننحيحة والحكمننة الخبي نرة التنني تننزود هيكننل المنظمننة بالقيمننة المضننافة

والتكامل مع الخبرات والمعلومات الجديدة.
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مفهوم المعرفة إصطالح ا:

يعتقد الباحث أن المعرفة تقود بإحسان إدراكهنا إلنى المعنارف ،وهني بندون اسنتخدام ال قيمنة

لهننا ،وهننذه البديهيننة المعرفيننة تننذكرنا بأهميننة ربننط التعلننيم بالممارسننة وبننالواقع ،السننتخدام المعننارف فنني

التطوير ،وحل المشكالت ،وابتكار معارف جديدة.

كمننا يننرى  )2008,p:17( Liewأن " المعرفننة هنني مننن أهننم القننوة الرئيسننية لخلننت قيمننة

مستقبلية للمنظمنة ،والجنوهر الرئيسني لالسنتراتيجية التنافسنية للمنظمنة"  ،ويشنير مبندأ المعرفنة إلنى أن

أس نناس أي اس ننتراتيجية منظم ننة يعتم نند عل ننى ق نندرتها إلنت نناأل ،ودم ننج ،واع ننادة دم ننج وتجمي ننع المعرف ننة،
واستخدامها بشكل فعال.

ويضننيف الرفنناعي (،6111

 )6:أن المعرفننة هنني "عمليننة بشنرية ديناميكيننة حيننث تنرتبط

أساس ناً بالتفاعننل البشننري ،وتبننرر معتقنندات الفننرد تجنناه الحقيقننة ،كمننا أنهننا تعتمنند علننى محننيط مشنناركة

محدد  Context Specificومن ثم تعتمد على وقت ومكان محددين.
ثالثا :مفهوم إدارة المعرفة

تعتبر إدارة المعرفة من أهم المفاهيم الحديثة نسبياً ،والتي اختلف الباحثون في تقديم

تعريف لها ،ولقد تناولها الباحثون من مداخل ومنظورات متعددة ،تبعاً الختالف اختصاصاتهم
وخلفياتهم العلمية والعملية ،ويعود ذلك إلى سببين وهما أن ميدان إدارة المعرفة واسع جداً والى
ديناميكية هذا الموضوع ،بمعنى التبدالت السريعة في المجاالت التي يشملها والعمليات التي يعطيها.

وقند أسنهم كثينر منن العلمناء وكتناب علننم اإلدارة فني بنزوإ مفهنوم إدارة المعرفنة ،فقند أوضننح

السلمي (،6116

 ،)64:أنه يمكن تعريف إدارة المعرفة بأنها-:

" التجميننع المنننظم للمعلومننات مننن مصننادر داخننل المنظمننة وخارجهننا ،وتحليلهننا ،وتفسننيرها ،واسننتنتاأل

مرشن نرات ودالالت تس ننتخدم ف نني توجي ننه واثن نراء العملي ننات ف نني المنظم ننة ،وتحقي ننت تحس ننين ف نني األداء،
واالرتفاع إلى مستويات أعلى من اإلنجناز سنواء بالنسنبة إلنجناز المنظمنة ذاتهنا فني فتنرات سنابقة ،أو

قياساً إلى إنجازات المنافسين.

وي ن ننرى  )2005,p:26( Chouأن إدارة المعرف ن ننة ه ن نني" :عملي ن ننة ي ن ننتم بموجبه ن ننا اس ن ننتخراأل

واس ننتثمار رأس الم ننال الفك ننري الخ ننا

بالمنظم ننة ،به نندف الوص ننول إل ننى قن ن اررات تتص ننف بالكف نناءة،

والفعالية ،واالبتكارية من أجل إكساب المنظمة ميزة تنافسية ،والحصول على والء العمالء والتزامهم".

ويالحننظ الباحننث ممننا سننبت أنننه ال يوجنند تعريننف متفننت عليننه لمفهننوم إدارة المعرفننة ،ومننن

المالحن ننظ أن إدارة المعرف ن ن ة ليسن ننت وظيفن ننة إدارين ننة مسن ننتقلة ،أو عملين ننة مسن ننتقلة عن ننن بقين ننة األنشن ننطة
التنظيمي ننة ،ألن إدارة المعرف ننة حزم ننة م ننن األنش ننطة والعملي ننات التنظيمي ننة المتنوع ننة الع ننابرة للمج نناالت
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التنظيمي ننة الت نني تق ننوم بعملي ننة تك ننوين المعرف ننة الجدي نندة بص ننورة مس ننتمرة ،وادارة التع ننارد ب ننين تقني ننة
المعلومات وقدرة االبتكار الخالقة للموارد البشرية الموجودة في المنظمة.

ويعننرف الباحننث إدارة المعرفننة علننى أنهننا " مجموعننة مننن العمليننات والمهننارات التنني تسنناعد

مننديري المستشننفيات علننى التشننارك بالمعرفننة ،وتولينندها ،وتنظيمهننا ،وتخزينهننا ،وتطبيقهننا ،والعمننل علننى

تحويل المعرفة بمنا تتضنمنه منن (بياننات ،ومعلومنات ،واتجاهنات ،وقندرات) إلنى مخرجنات ،وخندمات،
واس ننتخدام مخرج ننات إدارة المعرف ننة ف نني رس ننم عملي ننات ال ننتعلم ،وح ننل المش ننكالت ،ومواجه ننة األزم ننات،

وتحقيت رسالة المنظمة".

رابع ا :مفهوم األزمة و إدارة األزمات:

اتجه الفكر اإلداري في منتصف الستينيات إلى توضيح مفهوم األزمات وخصائصها،

وأنواعها ،وأسباب نشوئها ،والمشاعر المصاحبة لها ،وا ثار المترتبة عليها ،وكيفية إدارتها ،في
محاولة للتوصل إلى النظريات واألفكار التي تسهم في التعامل مع المواقف التي تفرضها ظروف
ومتغيرات العصر ،وقد اتسع علم إدارة األزمات كأسلوب جديد تبنته األجهزة الحكومية والمنظمات

العامة إلنجاز مهام عاجلة ،ولحل مآزت طارئة (. (Svedin, 2008, p:14
ويرى األعرجي ،وأحمد ( ،6111

 )774:و  (2009, p:26 (Burrellبأن األزمات التي

تمر بها المنظمة تمثل نقطة حرجة وحاسمة في كيانها ،تختلط فيها األسباب بالنتائج ،مما يفقد

المديرين قدرتهم على التعامل معها ،واتخاذ القرار المناسب حيالها في ظل عدم التأكد ،وضيت
الوقت ،ونق

المعلومات ،األمر الذي قد يردي إلى إعاقة المنظمة عن تحقيت أهدافها ،واحداث

الخسائر المادية والبشرية .وتواجه المنظمات أنواعاً متعددةً من األزمات التي تختلف في أسبابها،
ومستويات حدتها ،وشدة تأثيراتها ،ودرجة تكرارها نتيجة التغيرات البيئية السريعة والمفاجئة ألسباب
مختلفة ،سواء أكانت اجتماعية ،أم اقتصادية ،أم تقنية ،أم بيئية ،األمر الذي يشير إلى أن األزمة تعد

ظاهرة حتمية ،ال يمكن تجنبها أو القضاء عليها ،إال أنه يمكن منع األزمة ،أو الحد من آثارها السلبية
عن طريت إدارة األزمات ،باستخدام عمليات منهجية علمية ،تحقت المناخ المناسب للتعامل مع

األزمات ،والتحرك المنظم للتدخل ،وتحقيت السيطرة الكاملة على موقف األزمة.

ويعتقد الباحث بإمكانية استخدام أسلوب إدارة المعرفة في مجال القطاع الصحي لمواجهة

األزمات والحد من عواقبها ،وخاصة أن جوانب األزمة في المستشفيات الفلسطينية متعددة ،وتتطلب

الحلول السريعة والحاسمة كشرط ضروري لتمكينها من إحداث ا ثار اإليجابية في حياة اإلنسان

الفلسطيني ،باعتباره هو الذي يدفع بالحياة على أرد الوطن.

ونظ اًر لما توليه و ازرة الصحة من اهتمام نحو تحقيت التنمية والسالمة من خالل

المستشفيات وأجهزتها المختلفة ،واستجابة الهتمام و ازرة الصحة بموضوع األزمات نتيجة لتزايدها،
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واستمرارها لوجود الحصار المفرود على ازة ،وانطالقاً من الدور الفاعل إلدارة األزمات عن طريت

التخطيط لجميع مراحل األزمة ،جاءت الدراسة الحالية للوقوف على مستوى استعداد المستشفيات

الحكومية في محافظات ازة للرد على مواقف األزمات المختلفة ،وعالقة مستوى استعدادها بقدرتها

على إدارة األزمات المختلفة ،ومدى توظيف إدارة المعرفة لوضع الحلول المثلى والحد من األزمات.
 -1مفهوم األزمة:

تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم األزمة كنتيجة مباشرة للتغيرات البيئية الداخلية والخارجية

السريعة والمتالحقة والتي تعمل في إطارها المنظمات سواء كانت إنتاجية أو خدمية ،األمر الذي قد

يترتب عليه حدوث أزمات تفرد على المنظمات إدارتها بكفاءة ،وفعالية ،بهدف الحد من نتائجها

السلبية ،واالستفادة من نتائجها اإليجابية ،ونظ اًر لتعدد المداخل المختلفة ومجاالت التطبيت لدراسة

األزمات من قبل الكتاب والباحثين فقد زاد من األمر صعوبة للوقوف على تحديد مفهوم شامل ودقيت

ل زمة ،ويورد الباحث مجموعة من التعريفات التي تتناسب ومجال التطبيت للدراسة الحالية.

فقد عرف  (2011, p:17( Harringtonاألزمة على أنها " وقوع مفاجئ واير متوقع لحدث

ما يفرد تحديات لقدرة المجتمع أو المنظمة نحو االستجابة بطريقة تضمن استمرار العمل أو

العمليات أو أداء األفراد".

ويعرف  (2010, p:16( Oliveiraاألزمة على أنها " موقف اير متوقع (ال يمكن التنبر به)

يتضمن سلسة من التهديدات الخطيرة سواء ألصحاب المصالح أو األهداف التنظيمية أو سمعة

المنظمة ،أو بقاء المنظمة عامة".

ويتناول  )2009,p:37( Ying & Suiاألزمة على أنها "حدث ذو احتمالية قليلة وأثر عالي

الذي يمكن أن يهدد المرسسة وتتسم األزمة بغمود أسبابها ونتائجها ووسائل حلها".

ومن خالل التعريفات السابقة يمكننا القول بأن األزمة هي حالة تهديد مفاجئة تتعرد لها

المنظمة ،تهدد وجودها والوقت المتاا للتعامل مع هذه الحالة ضيت جداً ،ورام التهديد الذي تحمله

األزمة ،فإنها إذا أديرت بالشكل المناسب يمكن أن تتحول إلى فرصة لالتجاه بالمنظمة ل حسن.

وبناء على ما تقدم يضع الباحث تعريفاً ل زمة يتفت وطبيعة الدراسة الحالية ،يتمثل في أن

األزمة هي" :حالة اير عادية تخرأل عن نطات التحكم والسيطرة ،وتردي إلى توقف حركة العمل أو

هبوطها إلى درجة اير معتادة ،بحيث تهدد تحقيت األهداف المطلوبة من قبل المنظمة في الوقت
المحدد" .

 -2مفهوم إدارة األزمات:

مفهوم إدارة األزمة يشير إلى كيفية التغلب على األزمة باستخدام األسلوب اإلداري العلمي من

أجل تالفي سلبياتها ما أمكن ،وتنظيم اإليجابيات).(Beamon, &Balcik, 2008,p:43
()016
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ويقدمها  (2009, p:6( Twomeyعلى أنها " التخطيط من أجل االستجابة لموقف األزمة بقصد
احتوائه ،والحد من الخطر الجسدي والعاطفي لهذا الموقف".

ويتناولها  )2011, p:33( Harringtonعلى أنها " تجنب وقوع األزمة عن طريت إدارتها على

نحو أكثر فاعلية ،والدافع األساسي إلدارة األزمة هو الوعي واليقظة الحتماالت انعكاسات تلك

األزمة".

ويذكر نعمان (،6112

 )24:بأن إدارة األزمات "هي كافة الوسائل ،واإلجراءات ،واألنشطة

التي تنفذها المنظمة بصفة مستمرة في مراحل ما قبل األزمة ،وانتهائها بعد وقوعها ،والتي تهدف من

خاللها إلى تحقيت ا تي:

 .1منع وقوع األزمة كلما أمكن.

 .6مواجهة األزمة بكفاءة وفاعلية.

 .4تقليل الخسائر في األرواا والممتلكات إلى أقل حد ممكن.
 .4تخفيد ا ثار السلبية على البيئة المحيطة.

يتضننح مننن اسننتعراد مفهننوم إدارة األزمننات أن هننناك تعنندداً فنني التعريفننات التنني تناولننت هننذا

المفهوم ،وقد يرجع ذلك إلى اختالف تخصصنات البناحثين ومنناهجهم ،إال أننه بنالنظر إلنى المضنامين

التي تضمنتها تلك التعريفات لمفهنوم إدارة األزمنات ،نجند أن هنناك اتفاقناً _ إلنى حند كبينر _ علنى أن
إدارة األزمات هو أسلوب إداري منهجي للتعامل مع األزمات باستخدام عمليات منهجينة علمينة سنليمة

تتمث ننل ف نني :التخط ننيط ،والتنظ ننيم ،والتوجي ننه ،والمتابع ننة ،والت نندريب ،وتش ننكيل أعض نناء ف ننرت األزم ننات،
والقيادة ،ونظام االتصال ،ونظام المعلومات ،واتخاذ الق اررات والتقويم.

ومننن تعريفننات البنناحثين أعنناله لمفهننوم إدارة األزمننات يقنندم الباحننث مفهوم ناً إلدارة األزمننات

يتف نت وطبيعننة الد ارسننة الحاليننة يتمثننل فنني أن إدارة األزمننات "هنني القنندرة علننى اإلدارة الفعالننة لموقننف
األزمة باستخدام المعرفة والتخطيط ،مما يسهم في تحقيت مستوى استعداد عال بقصد الحد من األزمة

واألخطار المختلفة لهذا الموقف ".
خامسا :الدراسات السابقة:

نال موضوع إدارة المعرفة ومستوياتها ودورها في المنظمات اهتمام العديد من الباحثين ،فقد

تناولت الكثير من الدراسات مفاهيم إدارة المعرفة واألساليب المعتمدة في عمليات إدارة المعرفة في

المنظمات ،باإلضافة إلى توضيح طبيعة العالقة بين إدارة المعرفة وادارة األزمات ،والحقيقة أن جميع

هذه الدراسات تركد أهمية هذا الموضوع الحيوي في مجال األعمال ،وقد قام الباحث باإلطالع على
العديد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية ومنها:
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 -1دراسة ( المنيراوي)2112 ،

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المعرفة الضمنية في تحسين جودة خدمة التعليم العنالي فني

الجامعات الفلسطينية بمحافظات ازة ،واستخدمت الدراسة المننهج الوصنفي ،وصنممت اسنتبانه مكوننة

من ( )47فقرة لقياس أبعاد المعرفة الضمنية وجودة الخدمة ،ووزعت االستبانة على عينة من أعضناء
هيئة التدريس ( )192من أصل مجتمنع الد ارسنة ( )441وعيننة منن الطلبنة ( )482منن أصنل مجتمنع

الدراسة ( )67141وأسفرت أهم نتائج الدراسة علنى أن هنناك عالقنة ارتبناط طنردي ومعننوي قنوي بنين
بعنند الخب نرة وبعنند الجوانننب الماديننة وأوصننت الد ارسننة بضننرورة تبننني المعرفننة الضننمنية كمنندخل لتطننوير

وتحسين جودة خدمة التعليم .

 -2دراسة ( عبد الغفور)2112 ،

هنندفت الد ارسننة إلننى التعننرف علننى النندور الننذي يمكننن أن تلعبننه متطلبننات إدارة المعرفننة فنني الجامعننات
الفلسطينية لخلت ميزة تنافسية لها في قطاع ازة من وجهة نظر الطلبة المتوقع تخرجهم ،وقد اعتمدت

الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي واستخدمت أسلوب العينة العشوائية الطبقية التي بلغت ()682

مفننردة ،واسننتخدمت االسنتبانة فنني جمننع البيانننات كننأداة للد ارسننة ،وقنند توصننلت الد ارسننة إلننى عنندة نتننائج
أهمهننا أن الجامعننات تعمننل علننى تننوفير متطلبننات إدارة المعرفننة فنني مجموعننة مننن األبعنناد وهنني القننوى

البشرية والثقافة التنظيمية وتكنولوجيا المعلومات ،وأوصت الد ارسنة بحنث إدارة الجامعنات علنى السنعي

إلنى ت سنهيل التواصنل منع الطلبنة لتبنادل األفكنار واإلسنهام فني الوصنول للمعرفنة وأن تتقبنل النقند البننناء
لالرتقاء بالجامعة.

 -3دراسة ( الخطيب:)2112 ،

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مهارات القيادة اإلستراتيجية وعالقتها بإدارة األزمات وهي دراسة

ميدانية أجريت على الهيئات المحلية الفلسطينية في محافظات ازة ،واعتمدت الدراسة المنهج
الوصفي التحليلي ،واعتمد الباحث أسلوب الحصر الشامل لجميع الموظفين من مسمى وظيفي رئيس
قسم فأعلى ،حيث شملت الدراسة جميع الهيئات المحلية الكبرى في محافظات ازة ( جباليا ،ازة،

دير البلح ،خانيونس ،رفح) ،واستخدم الباحث االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ( )611استبانه
وقد خلصت الدارسة إلى العديد من النتائج أهمها :وجود درجة عالية من الموافقة من قبل أفراد

مجتمع الدراسة على مجاالت مهارات القيادة اإلستراتيجية وهي :الذاتية ،الفنية ،الفكرية ،اإلدارية.
 -4دراسة ()Apak, 2014

" االبتكار العالمي وتطبيقات إدارة المعرفة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تركيا والبلقان".

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة المعرفة وعالقتها بالتجارة بين تركيا وبالد البلقان في ضوء
االقتصاد اإلقليمي واالفت ارضني ،حينث أخنذت التغينرات االقتصنادية بعنين االعتبنار للبحنث عنن مينزات
()011
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تنافسية على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقد أجرى الباحث تحلينل للبيئنة الداخلينة باسنتخدام

نمننوذأل ( )SWOTحيننث اسننتعرد مجموعننة كبي نرة مننن نقنناط القننوة ونقنناط الضننعف ،وكننذلك الفننر

والمخنناطر كمنندخل وصننفي لتحدي نند المي نزات التنافسننية معتمننداً ف نني د ارسننته علننى األسننلوب الوص ننفي،
وتوصلت الدراسة إلى أن تحقينت النجناا فني المشناريع الصنغيرة يتطلنب إدارة فعالنة فني بينع المنتجنات

أو تقديم الخدمات ،وان إدارة المعرفنة يمكنن أن توظنف كنأداة للتمينز التنافسني فني مواجهنة الطلنب فني

بعد الصناعات واألسوات.

 -2دراسة ( الزطمة:)2111 ،

ه نندفت الد ارس ننة إلن نى بي ننان دور" إدارة المعرف ننة وعالقته ننا بتمي ننز األداء ف نني الكلي ننات والمعاه نند التقني ننة

المتوسطة العاملة في قطاع ازة ".

تكون مجتمع الدراسة من جمينع أعضناء الهيئنة التدريسنية وررسناء األقسنام اإلدارينة المتفنراين والبنالغ

عددهم ( .)422واشتملت عينة الدراسة علنى(  ) 679فنرد تنم اختينارهم بطريقنة عشنوائية طبقينة حينث
شننكلت هننذه العينننة مننا نسننبته(  ) 21.4مننن المجمننوع الكلنني ألفنراد مجتمننع الد ارسننة ،وتننم إتبنناع المنننهج
الوصننفي التحليلنني ،وللوص ننول إلننى البيان ننات الالزمننة ت ننم تصننميم اس ننتبانه مكونننه م ننن ثالثننة مج نناالت

هنني(:متطلبننات إدارة المعرفننة ،عمليننات إدارة المعرفننة ،األداء المرسسنني) اشننتملت علننى تسننع وخمسننون
فقرة ،وتم استخدام البرنامج اإلحصائي لمعالجة البيانات.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:

(درجننة تنوافر البيانننات والمعلومننات بننوزن نسننبي  ،% 71.98المعرفننة الضننمنية بننوزن نسننبي 79.24

%المعرفننة الص نريحة بننوزن نسننبي  ،% 76.76البنيننة التحتيننة والتكنولوجيننة بننوزن نسننبي ،% 81.44
أما مجال رأس المال البشري فحصل على وزن نسبي .%29.42
 -6دراسة ( أبو عزيز)2111 ،

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أهم المعوقات والصعاب التي واجهت و ازرة الصحة خنالل إدارتهنا
ل زم ننات ف نني قط نناع ان نزة ف نني ظ ننل الحص ننار واسن نتخدام الباح ننث الم نننهج الوص ننفي التحليل نني ،ووزع ننت

االسنتبانات علننى عيننة عشنوائية حجمهننا ( ) 461فنرد ،وتبننين منن خننالل الد ارسننة أننه يتننوفر لنندى و ازرة
الصحة المقومات األساسية الالزمة إلدارة األزمات ولكن بالحد األدنى ،ولقد أوصنت الد ارسنة بضنرورة

العمل على تطبيت المنهج العلمي المتكامل للتعامل مع األزمات.
 -7دراسة ( )White, 2009

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى دور المعلومات في اتصاالت األزمة ،حيث أظهرت الدراسات السابقة
فعالية أنواع االتصاالت المختلفنة خنالل م ارحنل األزمنة المختلفنة وهنذه الد ارسنة عبنارة عنن د ارسنة حالنة

االس ننتجابة لالزم ننات ،أجري ننت م ننن خ ننال ل جمن ننع مالحظ ننات المش نناركين وم ننن خ ننالل المق ننابالت من ننع
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االشخا

المركزيين ،وتوصلت الدراسة إلى أن القضايا عنندما ينتم تناولهنا منن خنالل وسنائل االعنالم

ال يمكن التخفيف من حدتها بالتوضيح من قبل المنظمة ،كما أدى إلى زيادة النتائج السلبية.
 -8دراسة ( ) Vangelinos & Priporas, 2008

هنندفت هننذه الد ارسننة إلننى استكشنناف الممارسننات ،اإلج نراءات الوقائيننة والمشنناكل التنني تواجننه شننركات

األدوية عند تعرضها ل زمات ،حيث يعتبر قطاع الصناعات الدوائية األكثر تعرضاً ل زمات من بين
الصن ننناعات األخن ننرى ،وهن ننذه الد ارسن ننة هن نني د ارسن ننة استكشن ننافية قن ننام الباحن ننث خاللهن ننا بجمن ننع البيانن ننات

والمعلومننات مننن خننالل إجنراء مقننابالت معمقننة مننع منندراء فنني سننتة عشننر شننركة أدويننة ،حيننث اسننتخدم

األسئلة ذات النهايات المفتوحة ،وتبين من خنالل الد ارسنة أن سنحب المنتجنات يشنكل السنبب الرئيسني

ألزمات قطاع األعمال في شركات األدوية.
التعقيب على الدراسات السابقة:

مما سنبت يالحنظ أن االخنتالف بنين هنذه الد ارسنات كنان فني أننواع األزمنات التني تمنر بهنا المرسسنات
وتوظيف إدارة المعرفة بكافة أشكالها وكيفية إدارة هذه األزمات ،وكذلك اختلفت في العيننات وحجمهنا،
وفنني المنننهج المسننتخدم فنني كننل منهننا ،واختلفننت فنني العينننة التنني أجريننت فيهننا الد ارسننة كمننا أن النتننائج

كنذلك كانننت مختلفننة ،وقنند تميننزت هننذه الد ارسننة بأنهننا تخصصننت فنني د ارسننة طبيعننة العالقننة بننين إدارة
المعرف ننة وادارة األزم ننات ف نني المستش ننفيات الحكومي ننة الفلس ننطينية ف نني قط نناع ان نزة ،وعل ننى -ح نند عل ننم

الباحث -تعتبر هذه الدراسة األولى في فلسطين التي تتناول هذا المجال.
منهجية الدراسة:

منهج الدراسة :استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمالئمته لطبيعة هذه الدراسة.

مجتمع الدراسة :تكون مجتمنع الد ارسنة منن جمينع العناملين فني المستشنفيات الحكومينة فني قطناع انزة

من ( أطباء ،إداريين ،تمريد) والبالغ عددهم (  )6772فرد.

عينةة الدراسةة :تنم اختينار عينننة عشنوائية (طبقينة) منن أفنراد مجتمننع الد ارسنة بلنغ عندد أفرادهننا ()484
وتبين أن عدد االستبانات المعادة والصالحة ألاراد التحليل اإلحصائي هو ( )471استبانه.

جدول رقم ( )1يوضح عدد العاملين من األطباء وهيئة التمريض واإلداريين في مستشفيات قطاع غزة
م

المحافظة

المستشفي

ع ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندد

عن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندد

عن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندد

األطباء

الممرضين

اإلداريين

اإلجمالي

النسبة

1

ازة

الشفاء

242

481

412

1461

%21.1

6

خانيونس

ناصر

621

684

611

724

%67.1

4

خانيونس

األوروبي

178

644

191

816

%61.2

998

812

اإلجمالي

974

6772

%111

المصدر :إعداد الباحث طبقاً لتقارير و ازرة الصحة الفلسطينية  ،مركز المعلومات. 6114 ،
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جدول رقم ( )2عدد األطباء والممرضين واإلداريين في العينة حسب كل مستشفى
م

المحافظة

المستشفي

عن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندد

عن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندد

األطباء

الممرضين

عدد اإلداريون

اإلجمالي

1

ازة

الشفاء

74

22

27

197

6

خانيونس

ناصر

42

49

69

114

4

خانيونس

األوروبي

64

44

62

84

144

148

116

484

اإلجمالي

المصدر :إعداد الباحث طبق ا لتقارير وزارة الصحة الفلسطينية  ،مركز المعلومات2114 ،

ويتم إدارة المستشفيات الحكومية الفلسطينية من خالل ثالث مستويات :األول هنو و ازرة الصنحة

وهني المسننئولة عنن رسننم السياسنة الصننحية ومراقبنة تنفيننذها ،والثناني اإلدارة العامننة للمستشنفيات ،وهنني

المس ن ننئولة ع ن ننن إدارة المستش ن ننفيات وتوجي ن ننه جهوده ن ننا ،ويتك ن ننون طاقمه ن ننا اإلداري م ن ننن (م ن نندير ع ن ننام

المستشننفيات يسنناعده نائننب المنندير ومنند راء دوائننر الماليننة ،التم نريد ،الصننيدلية ،الهندسننة والصننيانة،

الطوارل ،ومنست الجودة ،وررساء شعب شنرون المنوظفين ،األرشنيف والصنادر) .أمنا المسنتوى الثالنث
فالترتيبات اإلدارية للمستشفى إذ يقف على رأس الهرم اإلداري مدير المستشنفى ،وهنو طبينب يسناعده
ف نني ذل ننك نائ ننب الم نندير (وه ننو الم نندير الطب نني) ،والم نندير اإلداري وم ننديري التمن نريد والش ننرون الطبي ننة

المس نناعدة ،ويتب ننع ك ننل م ننن ه ننذه الوح نندات أقس نناما وش ننعبا وه نني :األقس ننام الطبي ننة :األش ننعة ،المختب ننر،
الصننيدلية،العننالأل الطبيعنني ،الط نوارل ،وأقسننام االختصاصننات والعيننادات الخارجيننة،الننخ ،أمننا األقسننام

اإلداريننة التنني تخضننع لسننلطة المنندير اإلداري فهنني :شننرون المننوظفين ،الماليننة ،الصننيانة ،التسننجيل،

االستقبال ،الحركة ،الخدمات ،اللوازم ،التغذية ،الخ.
طريقة قياس متغيرات الدراسة:

تننم قينناس متغي نرات الد ارسننة مننن خننالل اسننتبانه تننم تصننميمها ،واحتننوت علننى ( )21عبننارة :خصصننت

مقدمننة االسننتبانة لتمثننل البيانننات التعريفيننة الديموجرافيننة ،والجننزء الثنناني تننناول العبننارات مننن()42-1

المتغير المستقل ،وهو إدارة المعرفة ،والجزء الثالث تناول العبارات من ( )12 -1المتغير التابع ،وهو

إدارة األزم ننات ،وذل ننك باالعتم نناد عل ننى مقي نناس ليك ننرت الخماس نني الفئ ننوي ،وذل ننك عل ننى النح ننو الت ننالي:

(.)Sekaran, 2003p: 14

_ المتغيننر المسننتقل ،وهننو إدارة المعرفننة ،تكن رنون مننن ثالثننة متغي نرات فرعيننة هنني :اكتسنناب المعرفننة،
وعبارتها من (  ،)14-1نشر المعرفة ،وعباراتها من (  ،) 62 -12واستخدام المعرفنة ،وعبارتهنا منن

(  ،) Jenny Darroch, 2003).) 42 -67و( شحادة.)6112 ،
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وقند اسنتخدم الباحنث المقيناس المقندم منن الباحثنة) )Jenny Darroch, 2003والباحنث (شنحادة،

 )6112لقياس أبعاد إدارة المعرفة،وهو مقياس ثبتت صحته ،وصدقه في قياس متغينرات البحنث ،وقند
تم اختباره من قبل العديد من الدراسات التي تناولت الموضوع ،وقام الباحث بإجراء التعديالت الالزمة
على المقياس ،وتطويعه للبيئة التي يجري فيها القياس ،وشرحه وتفصيله ،ليتالءم مع متغينرات البحنث

وطبيعته.

كمننا قننام الباحننث بننإجراء اختبننارات الصنندت والثبننات علننى المقينناس ،للتأكنند مننن صنندقه وثباتننه فنني بيئننة
البحث ،حيث تنقسم أبعناد إدارة المعرفنة هننا إلنى ثالثنة أبعناد هني :اكتسناب المعرفنة ،وتوزينع المعرفنة،

واستخدام المعرفة.

_ المتغير التابع ،وهو إدارة األزمات ،وتكون من متغيرين فرعيين وهما :القدرة على مواجهة األزمات،
وعبارته من (  ،) 8 -1واالسنتعداد لالزمنات ،وعبارتنه منن ( ( .) 12 – 9السنيد،1998،

ودراسة ( محمد،6112،

.)62:

)47:

وقد استخدم الباحث المقيناس النذي قدمنه كنل منن ( السنيد ،)1998،و( محمند ) 6112 ،لقيناس أبعناد

إدارة األزم ننات ،وأج ننرى علي ننه التع ننديالت الالزم ننة لتطويع ننه لبيئ ننة القي نناس ،واجن نراء اختب ننارات الص نندت
والثبنات علينه ،وتنم إجنراء اختبنارات الصندت والثبنات علنى المقيناس ،للتأكند منن صندقه وثباتنه فني بيئنة

البحث.

هننذا وقنند تننم اسننتخدام  Likert Scaleالمكننون مننن خمننس رتننب تتنراوا بننين موافننت تمامننا ،إلننى ايننر
موافت تماما بحيث تعطى درجة معينة لكل استجابة على النحو التالي:

موافت تماما ......خمس درجات.

محايد  ......ثالث درجات.

 -موافت ......أربع درجات.

 -اير موافت ......درجتان .

اير موافت تماما ......درجة واحدة.

الثبات :
معامل ألفا كرونباخ Cronbach Alphaلمقياس إدارة المعرفة:

تم حسناب الثبنات الكلني السنتبانه إدارة المعرفنة عنن طرينت حسناب معامنل ألفنا كرونبناخ Cronbach

 Alphaعن طريت برنامج الحاسوب  SPSSكما هو موضح بجدول رقم (.)4

جدول ( )3يوضح معامل الثبات ألفا كرونباخ لمقياس إدارة المعرفة
المجال

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

االستبانة الكلية ( إدارة المعرفة)

42

1.9241

وجد أن معامل ألفا كرونباخ لالستبانة ككل ( )1.9241وهو معامنل ثبنات مرتفنع ودال إحصنائيا

عند مستوى داللة . 1.12
()011
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معامل ألفا كرونباخ Cronbach Alphaلمقياس إدارة األزمات:

تم حساب الثبات الكلي الستبانه إلدارة األزمات عن طريت حسناب معامنل ألفنا كرونبناخ Cronbach
 Alphaعن طريت برنامج الحاسوب  SPSSكما هو موضح بجدول رقم ()4
جدول ( )4يوضح معامل الثبات ألفا كرونباخ لمقياس إدارة األزمات
المجال

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

االستبانة الكلية ( إدارة األزمات)

12

1.772

وجند أن معامنل ألفنا كرونبناخ لالسنتبانة ككنل ( )1.772وهنو معامنل ثبنات مرتفنع ودال إحصنائيا

عند مستوى داللة . 1.12

عرض نتائج الفروض ومناقشتها:

الفرض األول  :يرتفع مستوى إدارة المعرفة عن المستوى االفتراضي لدى العاملين في المرسسات

اير الحكومية في محافظات ازة .

يظهر الجدول التالي اإلحصاءات الوصفية ألبعاد إدارة المعرفة في العينة كما يلي :
جدول ( )2اإلحصاءات الوصفية ألبعاد إدارة المعرفة
المتوسط

المتوسط الحسابي

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

1

االستجابة للمعرفة

2.902

58.04

0.83

1.626

6

مشاركة المعرفة

3.157

63.14

0.742

4.174

4

معلومات عن العمالء

3.069

61.38

0.919

6.4482

التفاعل االجتماعي الذاتي

3.301

66.02

0.718

8.124

معلومات تقنية

3.213

64.26

0.855

4.791

4.111

62

0.694

3.694

المجال

4

الدرجة الكلية

قيمة االختبار

مننن الجنندول ( )2نالحننظ أن الوسننط الحسننابي لكننل مننن "مشنناركة المعرفننة" و"معلومننات عننن

العمالء" ،و"التفاعنل االجتمناعي النذاتي" ،و" معلومنات تقنينة" يزيند عنن القيمنة الوسنطى للمقيناس وهني

( ،)4إال أنه أقل من القيمة اإليجابية األولى في المقياس وهي ( ،)4مما يعنني أن هنناك توجنه بدرجنة
متوسطة نحو هذه األبعاد ،بينمنا يتجنه البعند " االسنتجابة للمعرفنة" إلنى القيمنة أقنل منن المتوسنطة ممنا

يعني أن هناك توجه بدرجة أقل من المتوسطة نحو هذا البعد.

وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي ( ،)4.111حيث الدرجة الكلية ()2

أي أن المتوس ننط الحس ننابي النس ننبي ( ،)%26قيم ننة االختب ننار ( )4.294وأن القيم ننة االحتمالي ننة ()sig

تسنناوي ( )1.11لننذلك يعتبننر المجنناالت دالننة إحصننائياً عننند مسننتوى  ،α = 1.12ممننا ينندل علننى أن
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متوسط درجة االستجابة إلدارة المعرفة في العيننة التني تضنم (األطبناء ،الممرضنين ،اإلدارينين) قند زاد

عن درجة الموافقة المتوسطة وهي ( )4وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة.

وقنند تعننزى هننذه النتيجننة لمجموعننة مننن العوامننل التنني تلعننب دو اًر سننلبياً فنني تفننرإ أفنراد العينننة

لالسننتجابة للمعرفننة أهمهننا ضننغوط العمننل وعنندم وجننود أوقننات للمننرتمرات العلميننة والنندورات الخارجيننة
والمشنناركة بهننا ،وبالمقارنننة مننع نتننائج بعنند الد ارسننات فنني هننذا المجننال فقنند اختلفننت هننذه الد ارسننة مننع

نتائج دراسة (خطاب ،)6112 ،حيث كانت نسبة التعلم في البيئة المصنرية أعلنى ،واتفقنت نتنائج هنذه
الد ارسننة مننع د ارسننة (شننحادة )6112 ،والتنني توصننلت إلننى أن درجننة االسننتجابة للمعرفننة يننأتي بسننبب

اهتمام اإلدارة بهذا الجانب.

الفرض الثاني  :يرتفع مستوى إدارة األزمات عن المستوى الفت ارضي لدى العاملين في

المؤسسات غير الحكومية في محافظات غزة .

يظهر الجدول التالي اإلحصاءات الوصفية ألبعاد إدارة األزمات في العينة كما يلي :
جدول ( )6اإلحصاءات الوصفية ألبعاد إدارة األزمات
المتوسط

المتوسط

االنحراف

الحسابي

الحسابي النسبي

المعياري

2.77

55.5

0.668

0.323

6

القدرة على مواجهة األزمات

3.06

61.2

0.665

3.874

4

التخطيط واالستعداد ل زمات

3.79

75.8

0.414

8.44

3.19

63.8

0.49

3.797

المجال
1

الموارد واإلمكانيات الالزمة
لمواجهة األزمات

الدرجة الكلية

قيمة االختبار

م ننن الج نندول ( )2نالح ننظ أن الوس ننط الحس ننابي لك ننل م ننن "الق نندرة عل ننى مواجه ننة األزم ننات"،

"التخطنيط واالسنتعداد ل زمنات" يزيند عنن القيمنة الوسنطى للمقيناس وهني ( ،)4إال أننه أقنل عنن القيمنة

اإليجابي ننة األول ننى ف نني المقي نناس وه نني ( ،)4مم ننا يعن نني أن هن نناك توج ننه بدرج ننة متوس ننطة نح ننو ه ننذان

البع نندين ،بينم ننا يتج ننه البع نند " المن نوارد واإلمكاني ننات الالزم ننة لمواجه ننة األزم ننات"إل ننى القيم ننة أق ننل م ننن

المتوسطة مما يعني أن هناك توجه بدرجة أقل من المتوسطة نحو هذا البعد.

وبشكل عام يمكن القول بنأن المتوسنط الحسنابي يسناوي ( ،)4.19حينث الدرجنة الكلينة ()2

أي أن المتوسط الحسنابي النسنبي ( ،)%24.8قيمنة االختبنار ( )6.797وأن القيمنة االحتمالينة ()sig

تسنناوي ( )1.11لننذلك يعتبننر المجنناالت دالننة إحصننائياً عننند مسننتوى  ،α = 1.12ممننا ينندل علننى أن
متوسط درجة االستجابة إلدارة األزمات في العيننة التني تضنم مستشنفى ناصنر الطبني تزيند عنن درجنة

الموافقة المتوسطة وهي ( )4وتتجه نحو الدرجة موافت.
()001
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يعزو الباحث االختالفات الجوهرية بين المستشنفيات محنل الد ارسنة فني إدراكهنا ألبعناد إدارة

األزم ننات للبع نند " المن نوارد واإلمكاني ننات الالزم ننة لمواجه ننة األزم ننات "كان ننت لص ننالح الش ننفا إل ننى أن ه ننذه

المستشفى تعتبر المستشفى األهم بالنسبة لسكان القطاع لما تمتاز به من مساحة كبيرة وأقسام مركزية
ال يوجن نند بعضن ننها فن نني بن نناقي المستشن ننفيات محن ننل الد ارسن ننة وتوجن نند بهن ننا إمكانين ننات ال توجن نند فن نني بن نناقي

المستشفيات محل الدراسة.

أما بعند " القندرة علنى مواجهنة األزمنات" كنان لصنالح مستشنفى ناصنر الطبني لمنا تتمينز بنه

هذه المستشفى من كادر طبي واداري مميز ولديه خبرة كافية لمواجهة األزمات ،ويفسنر الباحنث تمينز
الكننادر الطبنني واإلداري فنني هننذه المستشننفى إلننى أن معظننم الكننادر فنني قطنناع ا نزة ونتيجننة االنقسننام
استنكف عن العمل باستثناء مجموعنة مننهم بقينت علنى رأس عملهنا وهنم يتمتعنون بخبنرة كافينة ولنديهم

القدرة على مواجهة األزمات.

ويضيف الباحث عدم وجود فروت جوهرية بين المستشنفيات محنل الد ارسنة فني إدراكهنا لهنذا

البعنند بننان كننل مستشننفى لننديها التخطننيط والخطننط النظريننة ووحنندة إلدارة األزمننات ،وهننذا فنني الجانننب

النظري ،ولكن الذي يلعب الدور الرئيسي هو وجود اإلمكانيات والموارد المتاحة لمواجهة األزمنات فني

المستشننفى وهننذا هننو الننذي يشننكل المحننور المهننم فني إدارة األزمننات.وهننذا مننا اتفننت مننع د ارسننة ( محمنند،

.)6112

الفرض الثالث  :ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين أبعاد إدارة المعرفة وادارة األزمات.
ل جابة على السرال السابت استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون.

جدول ( )7معامل ارتباط بيرسون ألبعاد إدارة المعرفة
معامل الرتباط

مستوى الدللة

إدارة المعرفة
االستجابة للمعرفة

1.77

1.11

مشاركة المعرفة

1.29

1.11

معلومات عن العمالء

1.77

1.11

التفاعل االجتماعي الذاتي

1.29

1.11

معلومات تقنية

1.21

1.11

إدارة المعرفة

1.81

1.11

يتضننح مننن جنندول رقننم ( )7وجننود عالقننة ذات داللننة إحصننائية إيجابيننة بننين أبعنناد إدارة المعرفننة وادارة
األزمات ،مما يعني أنه كلما زادت إدارة المعرفة ارتفعت إدارة أزمات.

ويننرى الباحننث أن الحاجننة ماسننة جننداً لالهتمننام بكافننة الجوانننب واألبعنناد ذات العالقننة بننإدارة األزمننات،
وتنسننجم هننذه النتننائج مننع نتننائج د ارسننة( )Hassan et, al,2008والجنندير ذك نره أن حينناة المجتمننع
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الفلسن ننطيني اليومين ننة هن نني عبن ننارة عن ننن أزمن ننات متالحقن ننة بسن ننبب ممارسن ننات االحن ننتالل والحصن ننار وأن

المستش ن ن ننفيات ه ن ن نني م ن ن ننن أكث ن ن ننر المرسس ن ن ننات الت ن ن نني تع ن ن نناني م ن ن ننن جن ن ن نراء ذل ن ن ننك وه ن ن ننذا م ن ن ننا أكدت ن ن ننه

( )World Health Organization, 2005:8باإلضننافة إلننى عرقلننة الكنوادر الطبيننة بننل ومنعهننا

أحياناً من القيام بواجبها وباقتران ذلك مع شح الموارد فنإن الحاجنة لالهتمنام فني كنل الجواننب واألبعناد
ذات العالقة بإدارة األزمات باتت ذات أولوية قصوى.

الفرض الرابع  :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في أبعاد المعرفة تعةزى لمتغيةر طبيعةة الوظيفةة
(طبيب ،ممرض ، ،إداري).

جدول ( )8نتائج تحليل التباين األحادي  ANOVA) (One Wayألبعاد المعرفة تبع ا لمتغير طبيعة الوظيفة

األبعاد

االنحراف

درجات

المعياري

الحرية
6

الفئات

المتوسط

طبيب

2.7000

1.792

ممرد

2.8754

1.807

427

إداري

3.1780

1.831

429

طبيب

2.9714

1.746

6

ممرد

3.0705

1.664

427

إداري

3.4839

1.724

429

طبيب

3.0321

1.905

6

ممرد

2.8169

1.838

427

إداري

3.4128

1.926

429

التفاعل

طبيب

3.1618

1.755

6

االجتماعي

ممرد

3.2462

1.690

427

الذاتي

إداري

3.5321

1.650

429

طبيب

3.0496

1.840

6

ممرد

3.2212

1.807

427

إداري

3.3991

1.894

429

طبيب

6.9492

1.228

6

ممرد

4.1666

1.249

427

إداري

4.4824

1.292

429

االستجابة
للمعرفة

مشاركة المعرفة

معلومات عن
العمالء

معلومات تقنية

الدرجة الكلية

قيمة F

1.426

1.842

1.992

1.784

القيمة

االحتمالية
1.462

1.421

1.444

1.784

1.461

1.277

1.44

1.426

نالحظ من جندول رقنم ( )8أن القيمنة االحتمالينة أكبنر منن  1.12وبالتنالي سننقبل الفرضنية

الصفرية ،حيث يتضح أنه ال توجد فروت في أبعاد المعرفة تبعاً لمتغير طبيعة الوظيفة.
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ويعننزو الباحننث هننذه الفننروت إلننى أن اإلداريننين هننم الفئننة التنني ال تعمننل مننع المرضننى بشننكل

مباشر وبالتالي هناك متسنع منن الوقنت لالسنتفادة منن الندورات التني تنفنذها النو ازرة والمستشنفيات سنواء
داخننل الننوطن أو المشنناركة فنني دورات ومننرتمرات خننارأل الننبالد ،باإلضننافة إلننى الوضننع ال نراهن الننذي

يعيشه المجتمع الفلسطيني من حالة انقسام واستنكاف منوظفين الصنحة سنواء ( أطبناء _ ممرضنين _

إداري ننين ) ع ننن العم ننل نتيج ننة االنقس ننام السياس نني ،أدى إل ننى اس ننتبدالهم بم ننن ه ننم اق ننل خبن نرة م نننهم م ننن
الموظفين الجدد ،مما دفع الموظفين الجدد محاولة تطوير أنفسهم لدخولهم سنوت العمنل بشنكل مفناجئ

وتم تدعيمهم ببعد العناصنر منن ذوي الخبنرة ،ممنا أدى إلنى ظهنور بعند الفنروت فني بعند " معلومنات

تقنية " وال توجد فروت بينهم في باقي األبعاد وذلك ألنهم بحاجة إلى تطوير معرفتهم.

الفرض الخامس  :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في أبعاد المعرفة تعزى لمتغير المستشفى

(ناصر الطبي ،الشفا ،األوروبي).

جدول ( )9نتائج تحليل التباين األحادي  ANOVA) (One Wayألبعاد المعرفة تبع ا لمتغير المستشفى
األبعاد

االستجابة للمعرفة

مشاركة المعرفة

معلومات عن
العمالء
التفاعل االجتماعي
الذاتي

معلومات تقنية
الدرجة الكلية

االنحراف

درجات

المعياري

الحرية
6

الفئات

المتوسط

ناصر الطبي

2.75

1.777

الشفا

2.95

1.834

427

األوروبي

2.96

1.865

429

ناصر الطبي

2.99

1.769

6

الشفا

3.18

1.732

427

األوروبي

3.29

1.703

429

ناصر الطبي

2.93

1.836

6

الشفا

3.13

1.937

427

األوروبي

3.05

1.960

429

ناصر الطبي

3.14

1.715

6

الشفا

3.34

1.712

427

األوروبي

3.38

1.711

429

ناصر الطبي

3.04

1.828

6

الشفا

3.23

1.870

427

األوروبي

3.35

1.823

429

ناصر الطبي

6.94

1.27

6

الشفا

4.14

1.28

427

األوروبي

4.18

1.71

429

قيمة F

6.642

4.944

1.274

1.644

4.196

1.262
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القيمة

االحتمالية
1.119

1.161

1.619

1.441

1.146

1.426
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نالحظ من جدول رقم ( )9أن القيمة االحتمالية ل بعاد " االستجابة للمعرفنة"  ،و"معلومنات

عننن العم ننالء" ،و" التفاع ننل االجتمنناعي ال ننذاتي" أكب ننر م ننن  1.12وبالتننالي س نننقبل الفرض ننية الص ننفرية
حيننث يتضننح ال توجنند اختالفننات جوهريننة بننين المستشننفيات محننل الد ارسننة فنني إدراكهننا لهننذه األبعنناد

والدرجة الكلية.

أما بالنسبة للبعدين "مشاركة المعرفنة" و "معلومنات تقنينة" نالحنظ أن القيمنة االحتمالينة أقنل

مننن  α=1.12وبالتننالي سنننرفد الفرضننية الصننفرية ،حيننث يتضننح أنننه توجنند اختالفننات جوهريننة بننين
المستشفيات محل الدراسة في إدراكها لهذه األبعاد .ولتحديند أينن تكمنن االختالفنات فني إدراك المعرفنة

بين مجموعات العاملين في المستشنفيات عنندما تظهنر قيمنة اختبنار  Fدالنة إحصنائية ،فإنننا نلجنأ إلنى

اختبار توكي  ،Tukeyويوضح الجدول التالي تطبيت اختبار : Tukey

الجدول ( )11اختبار  Tukeyللمعلومات لمشاركة المعرفة ومعلومات تقنية
مشاركة المعرفة
المستشفى

ناصر الطبي
األوروبي

الخطأ المعياري
الشفا

1.1914

1.189

األوروبي

1.111

1.16

الشفا

1.1984

1.212

معلومات تقنية
المستشفى

ناصر الطبي
األوروبي

القيمة االحتمالية

الخطأ المعياري

القيمة االحتمالية

الشفا

1.1124

1.121

األوروبي

1.1684

1.149

الشفا

1.1144

1.226

بالنسبة لبعد " مشاركة المعرفة"

نالح ننظ م ننن ج نندول رق ننم ( )11أن هن نناك اختالف ننات جوهري ننة ب ننين مستش ننفى ناص ننر الطب نني

واألوروبي لصالح األوروبي محل الدراسة في إدراكها ألبعاد إدارة المعرفة لبعد "مشاركة المعرفة" كأحد

أبعناد إدارة المعرفنة ،إال أننه ال توجند فنروت جوهرينة بنين مستشنفى ناصنر الطبني والشنفاء لننفس البعند،

كما أنه ال توجد فروت جوهرية بين مستشنفى الشنفا واألوروبني لننفس البعند ،كمنا هنو واضنح أيضناً فني
جندول  Tukeyللمجموعننات ،حيننث أن الفئننات التنني تقننع فني مجموعننة واحنندة ال يوجنند بينهننا اختالفننات
جوهرية.

الوظيفة
()001

20

جدول ( )11مجموعات اختبار  Tukeyلبعد " مشاركة المعرفة"
المجموعات
العدد
2
1
29882
89
ناصر
19193
19193
181
الشفا
19293
98
األوروبي
29110
29312
القيمة االحتمالية
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بالنسبة لبعد " معلومات تقنية"

نالح ننظ م ننن ج نندول رق ننم ( )11أن هن نناك اختالف ننات جوهرين نة ب ننين مستش ننفى ناص ننر الطب نني

واألوروب نني مح ننل الد ارس ننة ف نني إدراكه ننا ألبع نناد إدارة المعرف ننة لبع نند "معلوم ننات تقني ننة" كأح نند أبع نناد إدارة
المعرفنة لصنالح األوروبني ،إال أننه ال توجند فنروت جوهريننة بنين مستشنفى ناصنر الطبني والشنفاء لنننفس

البعد ،كما أنه ال توجد فروت جوهرية بين مستشفى الشفا واألوروبي لنفس البعد ،كما هو واضح أيضاً
فنني ج نندول Tukey

اختالفات جوهرية.

الوظيفة

للمجموع ننات ،حي ننث أن الفئ ننات التنني تق ننع ف نني مجموع ننة واح نندة ال يوج نند بينه ننا

جدول ( )12مجموعات اختبار  Tukeyلبعد " المعلومات التقنية"
المجموعات
العدد
2
1
192.1
89
ناصر
19218
19218
181
الشفا
19139
98
األوروبي
29309
29211
القيمة االحتمالية

النتيجة  :توجد اختالفنات جوهرينة بنين المستشنفيات محنل الد ارسنة مستشنفى ناصنر الطبني واألوروبني
في إدراكها ألبعاد إدارة المعرفة للبعدين " مشاركة المعرفة" ،و" معلومات تقنية"،لصالح األوروبي بينما

ال توجد فروت جوهرية بين المستشفيات محل الدراسة في إدراكها ألبعاد إدارة المعرفة وهي" االستجابة

للمعرفة" ،و"معلومات عن العمالء" ،والتفاعل االجتماعي الذاتي".

 -توجنند اختالفننات جوهريننة بننين المستشننفيات محننل الد ارسننة فنني إدراكهننا ألبعنناد إدارة المعرفننة للبعنندين

"مشناركة المعرفننة" ،و" معلومننات تقنيننة" ،بينمننا ال توجنند فنروت جوهريننة بننين المستشننفيات محننل الد ارسننة
ف نني إدراكه ننا ألبع نناد إدارة المعرف ننة وه نني " االس ننتجابة للمعرف ننة" ،و"معلوم ننات ع ننن العم ننالء" ،والتفاع ننل

االجتماعي الذاتي" .بينت نتائج الدراسة صحة هذه الفرضية من فرضنيات هنذه الد ارسنة القائلنة بأننه ال

توجد فروت جوهرية بين المنظمات في إدراكها ألبعاد إدارة المعرفة  ،و بالتالي فنان منا توقعنه الباحنث

حنول هنذا األمنر كنان متطابقنا منع هنذه النتيجنة  ،كمنا اننه كنان متطابقنا منع نتنائج د ارسنة & (Molina

) Yong , 2003ومع نتائج دراسة ) (Holowetzki , 2002ومع نتائج دراسة ).(Politis , 2001

ويعننزو الباحننث هننذه االختالفننات بننين مستشننفى ناصننر الطبنني واألوربنني لصننالح مستشننفى

األوروبنني إلننى أن مستشننفى األوروبنني كانننت فكنرة إنشننائها ودعمهننا ومخططاتهننا وتصننميم المبنناني فيهننا
وتشغيل الكادر الطبي واإلداري بتمويل من االتحاد األوربي وبالتالي فإن األجهزة والمعندات فني جمينع

األقسام والوحندات كاننت أجهنزة حديثنة والتركينب اإلداري الموجنود والندورات التني تلقاهنا الكنادر الطبني
واإلداري والثقافننة التنني كانننت تسننتجيب لتبننادل ومشنناركة المعرفننة شننكل الفننارت بننين مستشننفى ناصننر

الطبي والمستشفى األوروبي لصالح األوروبي.
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النتائج:

 .1أن متوسننط درجننة االسننتجابة إلدارة المعرفننة فنني العينننة التنني تضننم (األطبنناء ،الممرضننين،
اإلدارينين) قند زاد عنن درجنة الموافقنة المتوسنطة وهني ( )4وهنذا يعنني أن هنناك موافقنة منن
قبل أفراد العينة.

 .6أن متوسننط درجننة االسننتجابة إلدارة األزمننات فنني العينننة التنني تضننم مستشننفى ناصننر الطبنني
تزيد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي ( )4وتتجه نحو الدرجة موافت.

 .4وجود عالقة ذات داللة إحصائية إيجابية بين أبعاد إدارة المعرفة وادارة األزمات ،مما يعني
أنه كلما زادت إدارة المعرفة ارتفعت إدارة أزمات.

 .4ال توجد فروت في أبعاد المعرفة تبعاً لمتغير طبيعة الوظيفة.

 .2توجد اختالفات جوهرينة بنين المستشنفيات محنل الد ارسنة مستشنفى ناصنر الطبني واألوروبني
فنني إدراكهننا ألبعنناد إدارة المعرفننة للبعنندين " مشنناركة المعرفننة" ،و" معلومننات تقنيننة"،لصننالح

األوروبنني بينمننا ال توجنند فننروت جوهريننة بننين المستشننفيات محننل الد ارسننة فنني إدراكهننا ألبعنناد

إدارة المعرفننة وهنني " االسننتجابة للمعرفننة" ،و"معلومننات عننن العمننالء" ،والتفاعننل االجتمنناعي

الذاتي".

 .2توجنند اختالفننات جوهريننة بننين المستشننفيات محننل الد ارسننة فنني إدراكهننا ألبعنناد إدارة المعرفننة
للبعن نندين " مشن نناركة المعرفن ننة" ،و" معلومن ننات تقنين ننة" ،بينمن ننا ال توجن نند فن ننروت جوهرين ننة بن ننين

المستشننفيات محننل الد ارسننة فنني إدراكهننا ألبعنناد إدارة المعرفننة وهنني " االسننتجابة للمعرفننة"،

و"معلومات عن العمالء" ،والتفاعل االجتماعي الذاتي".
التوصيات:

 زين ننادة االهتمن ننام بإعن ننداد وتنظن ننيم المن ننرتمرات العلمين ننة والمشن نناركة بهن ننا والن نندورات وب ن نرامج تدريبين ننةمتخصصة في مجال المعرفة تتصف باالستم اررية من أجل تنمية وتأصنيل المعرفنة لندى العناملين منع
التركيز في تلك البرامج على الجانب التطبيقني والتندريب المينداني والعلمني واسنتخدام التقنينات الحديثنة

والعناية بثقافة العاملين.

 -العمل تأهيل العاملين على التعامل مع إدارة األزمات وتنمية مهاراتهم على الكيفية التي من خاللهنا

يمكن إدارة األزمات والتصرف في المواقف الطارئة.

 وجنود وسننائل وأجهنزة تكنولوجيننة فني أمنناكن العمنل علننى أعلنى مسننتوى منع وجننود قنوى بشنرية تننرديأعمال فكرية من خالل استخدام معارفها الخاصة وتسهم في تميز المستشفيات.

 -دع ننم وتعزي ننز روا التع نناون وتحم ننل المس ننئولية ومرون ننة التفكي ننر وتك ننوين فري ننت إدارة المعرف ننة ف نني

المنظمننة يت نولى مهننام تحدينند الفجننوة المعرفيننة فنني جميننع مسننتويات المستشننفيات ،وتحدينند نقنناط القننوة
()009
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والضعف المتعلقة بإدارة المعرفة المتواجدة في المنظمة ،واقتراا متطلبات التغلنب علنى نقناط الضنعف

وتعزيز نقاط القوة.

 زيادة االهتمام بعملية التخطيط واالستعداد إلدارة األزمات ونشر ثقافة التخطيط وجعلها سمةأساسية في تعامل الو ازرة والمستشفيات في جميع الظروف خصوصا في ظل األزمات وزيادة االهتمام

بالتخطيط االستراتيجي طويل المدى وعدم االنشغال بالتفاصيل اليومية عن وضع ررى مستقبلية

للنهود بالوضع الصحي العام في فلسطين.
أولا -المراجع العربية:

 -1السن ننلمي ،علن نني (. )6116إدارة التمين ننز وتقنين ننات اإلدارة فن نني عصن ننر المعرفن ننة( .القن نناهرة  :دار
الغريب للطباعة).

 -6عليان ،ربحي مصطفي (. )6118إدارة المعرفة ( .عمان :دار صفاء ،الطبعة األولي) .

 -4األعرج نني ،عاص ننم " قاس ننمة  ،م ننأمون ( ،)6111إدارة األزم ننات  :د ارسن ننة ميداني ننة لم نندة تن ننوفر
عناصنر نظنام إدارة األزمنات مننن وجهنة نظننر العناملين فنني الوظنائف اإلشنرافية فني أمانننة عمننان

الكبننرى ،األردن – عمننان .مجلننة اإلدارة العامننة .المجلنند التاسننع والثالثننون ،العنندد ال اربننع ،معهنند
اإلدارة العامة.
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الفلسطينية.رسالة ماجستير اير منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية  -ازة.

 -2شحادة ،فراس خضر( . )6112إدارة المعرفة كمدخل لتحسين جودة الخدمات الطبينة  -د ارسنة
تطبيقية على المستشفيات الجامعية  .رسالة ماجستير اينر منشنورة ،كلينة التجنارة ،جامعنة عنين
شمس.

 -2طاشننكندي ،زكيننة بنننت ممنندوا منناري عبنند ا (. )6117إدارة المعرفننة  :أهميتهننا ومنندى تطبيننت
عملياتهننا مننن وجهننة نظننر مننديرات اإلدارات والمشننرفات اإلداريننات بننإدارة التربيننة والتعلننيم بمدينننة
مكة المكرمة ومحافظة جدة  .رسالة ماجستير اير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى.

 -7نعمان ،أحمد إبراهيم حسن ( . )6112تأثير الثقافة التنظيمية علي درجة الوعي بالمخناطر فني
إدارة األزمات -دراسة تطبيقية علي المرسسة العامنة للخطنوط الجوينة العربينة السنعودية.رسنالة
ماجستير اير منشورة ،مكتبة كلية التجارة ،جامعة عين شمس.

 -8الرفاعي ،ممدوا عبد العزيز( ،)6111إدارة المعرفنة " االسنتراتيجيات والتحنديات " نحنو نظرينة
اإلدارة المعرفننة ،المننرتمر السنننوي النندولي الخننامس والعشننرون– يونيننو كليننة التجننارة – جامعننة

المنصورة.
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