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 فى مواجهة االزمات البيئية إطار مقترح إلدارة المعرفة
 دراسة ميدانية على مراكز النيل

 
 (2)ماجدة محمد عبد الحميد جبريل -(2)سيد محمود الخولي -(1)نرمين محمود سيد

، ةالتجار  كلية( 2( طالبة دراسات عليا بمعهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس 1
 شمس عينجامعة 

 
 مستخلصال

على المنظمة بمنافع التي تعود الحديثة  احد الحلول والمداخل االدارية ادارة المعرفةتعتبر 
التجارب و  فالجيدة للمعار وعن طريق االدارة تراكم معارفها و  هاكثيرة اهمها الحفاظ على خبرات

في الوقت تقديمها استرجاعها عند الحاجة و  وامكانيةتخزينها وتصنيفها والعالقات و الخبراتو 
خاصة في وقت االزمات وذلك من شانه تحسين االداء الكلى للمنظمة المناسب لمن يحتاجها 

وقد استهدف البحث وضع إطار مقترح يحتوى على عدة  وزيادة تاثيرها في المجتمع المحلي.
نماذج عملية باالضافة الى خطوات واجراءات مرتبة يتم من خاللها تطبيق عمليات إدارة 

تخزين( على المعارف الخاصة بمراكز النيل التابعة للهيئة  نشر/ اكتساب/ )خلق/المعرفة 
ه المعارف العامة لالستعالمات والقائمين باالتصال بهذه المراكز وتوظيف واعادة استخدام هذ
))مرحلة  للمساهمة في نشر ثقافة مواجهة االزمات البيئية وذلك فى كافة مراحل االزمة

؛ هة وإحتواء الضرر )اثناء االزمة(مرحلة مواج ؛لمبكر )ما قبل االزمة(اإلكتشاف واإلنذار ا
ويعنى ذلك توظيف خبرات وعالقات ومعارف  مرحلة استعادة النشاط )بعد انتهاء االزمة((.

القضايا واالزمات المحلية البيئية و الصريحة فى عالج المشاكل و راس المال البشرى الضمنية 
باالتصال من خالل اختياره االسلوب االتصالي االمثل وانتقاء عن طريق تحسين اداء القائم 

ويشمل االطار المقترح بعض المؤشرات التي  .المناسبة لالزمة فى كافة مراحلهااالستراتيجية 
تم التوصل اليها لمتابعة سير االعمال وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي والجمع بين 

والتي ويشمل مجتمع البحث المسئولين في مراكز النيل،  ة.الدراسة النظرية والدراسة الميداني
 العامة الهيئة بين 1978وماي 13 فى توقيعها تم تفاهم مذكرة بموجب 1978م عا أنشئت

 60وقد تم أخذ عينة عددها  مركزًا. 30 وعددها مانية،األل زايدل ومؤسسة هانز لالستعالمات،
المحالين و من العاملين الحاليين ا التصال بالمراكزوذوى الخبرة القائمين با فردًا من القيادات

 .للمعاش
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بعة فى مراكز النيل التا تطبيق عمليات إدارة المعرفة وتمثلت المشكلة فى مدى إمكانية
 الزماتنشر ثقافة مواجهة ا واثر ذلك عليلقطاع االعالم الداخلي بالهيئة العامة لالستعالمات 

 .الل انشطة القائمين باالتصالالبيئية فى كافة مراحل االزمة من خ
ي وتوصل البحث إلي اهمية انشاء ادارة للمعرفة بمراكز النيل وتحويل مراكز النيل ال

ة مواجهوالفرد فى مجال حماية البيئة و  وحدات معرفية تساهم في رفع قدرات المجتمع المحلى
هدف الوعى البيئي باالزمات والقضايا البيئية والمجتمعية وتنمية المسئولية البيئية ورفع 

المساهمة فى تحسين االوضاع المحلية للجميع عن طريق جعلهم شركاء فى التحاور 
 والتشاور.

مة بوجوب تضمين مدخل المعرفة بانشاء ادارة للمعرفة تابعة لالدارة العاويوصي البحث 
فع م ور لمراكز النيل تضم وحدة ادارة ازمات، ووحدة للتدريب واالتصال، وارشيف الكترونى ضخ

ة وقائيو أطرح مبادرات محلية عالجية قدرات المجتمع فى مجال حماية البيئة بعدة طرق منها 
 للمساهمة فى حل المشاكل البيئية والمجتمعية التي يعاني منها المجتمع المحلى من خالل

 .مراكز النيل على مستوى الجمهورية
 -زمة اتصاالت اال - لقائم باالتصالا –ادارة االزمات  -ادارة المعرفة  :الكلمات المفتاحية

 مراكز النيل.
 

 مقدمة البحث
على  تظهر إدارة المعرفة كأحد الحلول التي يتوجب على اإلدارة االهتمام بها، لما يعود

اكم صناعية بمنافع كثيرة أهمها الحفاظ على خبرات المنظمة وتر و المنظمة سواء كانت خدمية ا
 منظمة.معارفها، وتحسين االداء الكلى لل

كما ان المعرفة تمثل القواعد العلمية التى يتم االنطالق منها للتعامل مع مستقبل ادارة 
ولما  ،(19، ص  2014-)ممدوح عبد العزيز رفاعى  االزمات ونشر ثقافة مواجهة االزمات

كانت المؤسسة محل الدراسة مؤسسة ذات طابع اجتماعى تنموى تقوم بدور هام في التثقيف 
االجتماعية للمواطنين والمساهمة في التوعية بالقضايا والمشكالت الوطنية )مثل والتوعية 

قضية زيادة السكان وقضايا البيئة( وكذلك بالقضايا المحلية والبيئية في المناطق الريفية والنائية 
تسعى لتحقيق االستدامة و  في أنحاء مصر من خالل مراكز النيل ومراكز اإلعالم الداخلي
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رؤية و يتضح بوضوح ضمن استراتيجية  لول البيئية لالزمات كهدف استراتيجىوتوفير الح
ورسالة هذه المراكز وتعتمد وبشكل رئيسى على خبرات القائمين باالتصال بها ومعرفتهم 

، 2018 –وثقافتهم وعالقاتهم كمكون معرفى هام )راس المال الفكرى( )سيد مصلح حربي 
افة ادارة االزمات في كافة مراحل االزمة لدى (، وتعتبر اداة هامة فى نشر ثق64ص 

 .يبية والندوات وورش العمل وغيرهاالمواطنين المستفيدين من الدورات التدر 
تحويلها من خبرات وعالقات واتصاالت و  وتسعي الدراسة الى تضمين المعارف الضمنية

 . لمعارف صريحة مما يعزز اداء االعمال
 

 مشكلة البحث
قومى ائها على الهيئة العامة لالستعالمات وموثقة بمعهد التخطيط الطبقا لدراسة تم اجر 

 2016لى أقل من النصف بحلول عاماوضحت الدراسة تآكل قوة العمل بالهيئة وانخفاضها إ
جود و اثبت الدراسة و حالة مجموعة كبيرة من العاملين ذوى الخبرة ومؤسسى الهيئة للمعاش . إل

مما يعني  2019عامًا عام  54 تقريبا فوق  %69حيث أن خلل في بنية اإلمكانات البشرية 
بما تحمله من مهارات متقدمة تواكب التطور في البحث العلمي قلة وجود الكوادر الشابة 
اعطاء و  ، كما ان سوء تخطيط الموارد البشريةوالوسائل التكنولوجيةكمهارات استخدام االنترنت 

 القوى  لمالءمتهم للعمل في اإلدارة ادى لضعف اداءأولوية لتعيين أبناء العاملين دون اعتبار 
 (.2010 ،)هويدا احمد منير البشرية

 وبناء على ما تقدم يمكن تحديد مشكلة الدراسة فى التساؤل التالى:
خلق/اكتساب/نشر/تخزين( فى مراكز ) هل يمكن ان يسهم تطبيق عمليات ادارة المعرفة

هة هيئة العامة لالستعالمات في نشر ثقافة مواجالنيل التابعة لقطاع االعالم الداخلي بال
 زمة(/االزمات البيئية فى كافة مراحل االزمة )مرحلة اإلكتشاف واإلنذار المبكر )ما قبل اال

مة((. مرحلة استعادة النشاط )بعد انتهاء االز  /هة وإحتواء الضرر )اثناء االزمة(مرحلة مواج
 من خالل انشطة القائمين باالتصال؟ 
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 بحثالاسئلة  
  ويمكن تحديد وتوضيح مشكلة البحث في التساؤالت التالية:

 ما واقع ممارسة ادارة المعرفة في الهيئة محل الدراسة ؟ .1
 ما الفرص والمعوقات التى تواجه تطبيق ادارة المعرفة فى الهيئة محل الدراسة؟  .2
سين أداء تح خلق /اكتساب/نشر/ تخزين ( على المعرفة ) عمليات ادارة تأثير تطبيق ما .3

 القائم باالتصال فى مواجهة االزمات؟
 

 أهمية البحث
 ة اظهار اهمية االحتفاظ بالمعارف الضمنية للخبرات البشرية ووقف اهدار المعرفة بهيئ

ترتكز فى عملها على الدور القيادى للقائمين باالتصال خاصة فى ظل تعدد االزمات 
سرعة نتائج نظم التغذية العكسية بدقة و البيئية واالحتياج لتوفر المعلومات والبيانات و 

اع قطو لمواجهتهامما يترتب عليه الحفاظ على راس المال الهيئة العامة لالستعالمات ككل 
مراكز النيل وايضا تحسين االداء على المستوى العام وعلى مستوى و االعالم الداخلى 
 مراكز النيل كلها .

 يئة والب ع بإعتباره أداة تفاعلية بين األنسانتفعيل أهمية اإلتصال المباشر وأساليب اإلقنا
مات واألفراد ومجتمعاتهم في تعديل االتجاهات وترويج االفكار ونشر الوعى ومواجهة األز 

البيئية فى كل مراحلها مما يكون مفيدا للمجتمع المحلي على صعيد مصر حيث تنتشر 
 مراكز النيل فى كافة محافظات الجمهورية .

  القضايا و والراى العام المحلى للجمهور المصري فى المشاكل  معرفة رجع الصدى
تى ئية البالتالى امكانية اشراك الجمهور فى رسم السياسات البيو واالزمات البيئية المختلفة 

 .بالنفعالدولة و تعود على المجتمع 
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 أهداف البحث
  ال الفكرى التركيز على مفهوم المعرفة الضمنية وراس المو التعرف على إدارة المعرفة

ري وكذلك ادارة االزمات وكيفية مواجهتها فى مراحلها المختلفة من خالل توفير إطار نظ
 للموضوع.

  ر االطا وتزويدها بالدعم المعرفى من خاللتقييم اهمية ادارة المعرفة المنظمة محل الدراسة
ة ء مشكلالمقترح بحيث تستوعب المعارف الصريحة والضمنية لتحقيق التوجيه الفعال وانها

 السيطرة عليها والتاكد من ادخال المعرفة فىوالعوامل المسببة لها واهدار المعرفة 
 تحديثها بصور مستمرة .وتجديدها واستراتيجية المؤسسة 

 ن نقل الخبرات موالموارد المعرفية عن طريق التدريب وتاسيس بيئة داخلية تشجع على نم
د تحديو  االزماتوشر ثقافة مواجهة القضايا جهة وتعبئة المعارف الضمنية وتوظيفها فى ن

 اهمية كل بعد من أبعاد ادارة المعرفة ومدى ارتباط كل منها بمراحل ادارة االزمة.
 القضايا واالزمات البيئية يتضمن وضع اطارمقترح اليجاد حلول لمواجهة: 
 .معرفة التاريخية لالزمة لعالجهاتوظيف ال -
 .تصال فى نشر ثقافة مواجهة االزمةالقائمبن باال التحقق من قدرات راس المال البشرى  -
ول وضع التوصيات المقترحة وقياس نسبة ماتم تفعيله منها اوالمعوقات التى ادت لعدم دخ -

 التوصيات حيز التنفيذ.
 

 فروض البحث
وحة يمكن صياغة من اجل تفسير اشكالية البحث ومحاولة االجابة على االسئلة المطر 

 :الفرضيات التالية
د عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق إدارة المعرفة )خلق/ اكتساب/ نشر/ تخزين( توج .1

ومساهمة المنظمة في نشر ثقافة مواجهة األزمات البيئية )مرحلة االكتشاف المبكر "ماقبل 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 نرمين محمود سيد وآخرون 
 

 2021يونيو، الرابعالجزء ، سادسال العددون، لخمسا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

520 

األزمة"/ مرحلة مواجهة واحتواء الضرر "أثناء األزمة"/ مرحلة استعادة النشاط "بعد انتهاء 
 األزمة"(.

د تأثير دال إحصائيًا لعمليات المعرفة )خلق/ اكتساب/ نشر/ تخزين( على تحسين أداء يوج .2
 القائم باالتصال في نشر ثقافة مواجهة الزمات البيئية.

 وينقسم هذا الفرض الى الفرضين الفرعيين التاليين: .3
 (يوجد تأثير ايجابي دال إحصائيًا لعمليات إدارة المعرفة )خلق/ اكتساب/ نشر/ تخزين -أ

 لنشر على اختيار األساليب االتصالية واالستراتيجيات المستخدمة من قبل القائم باالتصال
 ثقافة مواجهة األزمات البيئية.

( يوجد تأثير إيجابي دال إحصائيًا لعمليات إدارة المعرفة )خلق/ اكتساب/ نشر/ تخزين -ب
قافة مواجهة على أهداف الرسائل االتصالية للقائم باالتصال والمستخدمة في نشر ث

 األزمات البيئية.
 

 دراسات سابقة
 الفكرو تم التمييز بين الدراسات العربية والدراسات األجنبية للتقريب بين الفكر العربي 

 األجنبي الذي يعاني من نفس المشكالت وكيفية تناولها .
 :الدراسات العربية :ولا أ

إلى قياس رأس المال  يهدف البحث (:2010) دراسة عماد الدين اسماعيل مصطفى نجم
نات الفكرى بالهيئة العامة لالستعالمات وتوضيح مسار العالقة بين المتغيرات المستقلة مكو 

ن مراحل ادارة المعرفة بعضها ببعض، ثم تحديد مسار عالقة كل متغير مو رأس المال الفكري 
 هذه المتغيرات المستقلة بالمتغير التابع تحسين االداء. 

)مكونات   يوجد اختالف معنوي حول مدى توافر متغيرات الدراسةتوصل البحث إلي ال
رأس المال الفكري ومراحل ادارة المعرفة(. ويوجد تأثير معنوي لمكونات رأس المال الفكري 

ابتكارها. كما اتضح وجود اختالفات معنوية في االهمية و على مرحلة الحصول على المعرفة 
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ي حيث احتل رأس المال البشري المرتبة االولى يليه رأس النسبية بين مكونات رأس المال الفكر 
اخيرًا رأس المال العالقاتي. ويوجد تأثير معنوي لمكونات رأس المال الفكري و المال الهيكلي 

استرجاع المعرفة في مرحلة نقل و مرحلة تخزين و ابتكارها و مرحلة الحصول على المعرفة و 
مرحلة الحصول على المعرفة و لمال الفكري المعرفة ووجود تأثير معنوي لمكونات رأس ا

 واكتسابها ومرحلة تخزين واسترجاع المعرفة ومرحلة نقل المعرفة في مرحلة تطبيق المعرفة.
ووجود تأثير معنوي لمكونات رأس المال الفكري ومراحل ادارة المعرفة في التميز االداري 

رفة واسترجاعها قي مقدمة بالهيئة العامة لالستعالمات، وقد جاءت مرحلة تخزين المع
 المتغيرات المؤثرة على االداء.

يهدف البحث إلي التعرف على المعرفة الضمنية من  (:2016) دراسة خالد عطية الصغير
د حيث المفهوم واالبعاد من خالل توفير التاصيل النظرى للموضوع، وتحديد مدى توافر ابعا

غير طبيعة ونوع العالقة والتأثير بين المتمعرفة و المعرفة الضمنية بمصرف الوحدة التجارى 
 المستقل المعرفة الضمنية والمتغير التابع كفاءة صنع القرارات.

 توصل البحث إلي انه ال يوجد تاثير جوهرى البعاد المعرفة الضمنية البعد التنظيمى
ية بجاوالبعد الفنى على فاعلية اتخاذ القرار فى مصرف الوحدة التجارى، وأنه توجد عالقة اي

 البعد التنظيمي( وفاعلية صنع القرار اى كلما تحققت هذهبين موشرات المعرفة الضمنية )
 الموشرات انعكس ذلك ايجابيا على فاعلية صنع القرار.

فة يهدف البحث إلي التعرف على مفهوم ادارة المعر  :(2017) زيادة وزكى عبد المعطى اب
ر االداري المعاصر في المؤسسة االمنية في ظل الفك في مجال ادارة االزمات االمنية

 .فلسطينية بمحافظات الضفة الغربيةال
لدور ادارة  توصل البحث إلي تحديد درجة ممارسة العاملين بالمؤسسة االمنية الفلسطينية

المعرفة في ادارة االزمات االمنية، وأن غرف العمليات تهتم بشكل عام بتطبيق كافة عمليات 
ع ،يليه التوليد ،ثم عالية وبمستويات مختلفة )تخزين المعرفة ،يليه التوزي ادارة المعرفة بدرجة

تبنى و التوالى اى ان ادارة المعرفة ال يتم تطبيقها كنظام متكامل وانما ه ىالتشخيص( عل
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االقتناع بالفكرة لكن لم يصل لحد التطبيق .وان غرف العمليات تهتم بشكل عام و المفهوم ا
رة االزمات االمنية بدرجة عالية وبمستويات مختلفة وكان اعلي تطبييق بتطبيق كافة مراحل ادا

مرحلة االنذار و لمرحلة المواجهة واحتواء الضرر تليها االستعداد والوقاية ،وكان اقل مستوى ه
 المبكر.

 توافر أبعاد يهدف البحث إلي التعرف على مدى (: 2017 ) دراسة احمد محمود عبد هللا
بها.  معرفةتوافر أبعاد إدارة ال فى الهيئة القومية للبريد. والتعرف على مدى القيادة التحويلية

 المعرفة إدارة أثر وبيان .الهيئة القومية للبريد في المعرفة إدارة على وبيان أثر القيادة التحويلية
الهيئة القومية للبريد والتوصل الى مجموعة من التوصيات وفقا للنتائج  أداء تحسين في

هيئة فة من البحث.توصل البحث إلي أنه هناك ارتفاع مستوى القيادة التحويلية لدى الالمستهد
ثارة االستالقومية للبريد محل الدراسة وقد انعكس ذلك على ارتفاع الجاذبية )التأثير المثالى( و 

ارة ة إلدنسبا بالالفكرية واالعتبارية الفردية والتحفيز والتمكين وذلك بالنسبة للقيادة التحويلية. أم
 كتسابالمعرفة، فإن مستوى تفعيل ادارة المعرفة كان متوسطًا وقد انعكس ذلك على ابعادها ) ا

  استخدام المعرفة (.-تقاسم المعرفة –المعرفة 
التعرف على اساليب تفعيل يهدف البحث إلي  (:2018سيد مصلح مرسي حربي )دراسة 

 وع وتحديد االهمية النسبية لكل اسلوبالمعرفة الضمنية من خالل توفير اطار نظرى للموض
لى من اساليب مشاركة المعرفة الضمنية ومدى تأثيرها على دعم القرارت االدارية والتوصل ا

بعض النتائج والتوصيات المقترحة التي يمكن ان تسهم فى تحقيق اقصى استفادة ممكنة من 
  تفعيل ادارة المعرفة الضمنية.

لق ببعد التدريب على ان العاملين يتمتعون بالمعرفة فيما يتعتوصل البحث إلي أنه 
الضمنية وقادرون على تقديم الدعم للمديرون وروساء االقسام فى الشركات محل الدراسة وفيما 
يختص باالجتماعات جاءت الدرجة منخفضة ودلت النتائج هلى ان االجتماعات ال تحقق 

دلت النتائج على وجود درجة متوسطة من  طموح العاملين بالنسبة لبعد دعم القرارت االدارية
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فيما يتعلق بالقدرة على التكيف كانت الدرجة و الموافقة حول موشرات بعد دعم القرارات االدارية 
 متوسطة.

 ثانياا: الدراسات األجنبية:
تهدف الدراسة الى التحقيق في دور ادارة المعرفة في  rs Poh kait ng (2011:)دراسة 
ة تبادل التقنيو وتفعيل مفاهيم واضحة حول استراتيجية االبتكار  ،نتجاتتطوير المو االداء 

 تطويرو انشطة بناء فريق العمل .حيث تلعب ادارة المعرفة دورا هامًا نسبيًا في االداء و 
مل قد حددت الدراسة العواو العوامل الخارجية مجتمعة و المنتجات بقدر التنشئة االجتماعية 

 مارسة ادارة المعرفة في تحسين اداء المنتج.الضرورية لتعزيز مو المهمة 
 تعزيز تبادلها لتحسينو استغالل المعرفة الضمنية فى المنظمات  Ragna. (2013:)دراسة 

لت ود التركيز بشكل خاص على كيفية تصميم المنهج المناسب لالستفادة منهاو عملية االبتكار 
ان نقل المعرفة الضمنية داخل النتائج على دور المعرفة الضمنية فى ادارة االبتكار و 

ان المعرفة الضمنية مصدر جيد لتوفير مجموعة و المنظمات سيؤدى الكتساب ميزة تنافسية 
 كات .االمكانات واالبداعات المعررفة الضمنية مورد هام لعملية االبتكار فى الشر و من الفرص 

ات فى توضيح مفهوم المعرفة الضمنية لطالب الجامع Matoskov (2013:)دراسة 
معتقدات ومشاعر هؤالء الطالب و جمهورية التشيك حيث توثر المعرفة الضمنية على افعال 

قد دلت و فى التشيك  واعداد نموذج اكاديمي لقياس المعرفة الضمنية لدى طالب الجامعات
ان و النتائج على تكامل االختبارات النفسية المستخدمة مع نموذج قياس المعرفة الضمنية 

 كيلهامنية من العوامل التي توثر فى نجاح االفراد والمطلوب معرفة المزيد عن تشالمعرفة الض
 تنميتها .و 

نظرية العمل و الهيكلى و معرفة العالقة بين راس المال االجتماعي  :Smith (2017) دراسة
المنطقى ونية الفرد فى تبادل المعرفة الضمنية بالتطبيق على جامعة ديربان للتكنولوجيا جنوب 

قد دلت النتائج على ان راس المال االجتماعى الهيكلى يؤثر ايجابيا على موقف الفرد و يقيا افر 
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من المعرفة الضمنية وان موقف الفرد من تقاسم المعرفة الضمنية يوثر ايجابيا على نيته فى 
 مشاركة المعرفة. 

تماد كار باعالعوامل الخارجية والداخلية الموثرة فى عملية االبت Martine (2017:) دراسة
تضمين التبادل االجتماعى بالتطبيق على المشروعات و مدخل المعرفة الضمنية فى االدارة 

ا الصغيرة والمتوسطة الحجم وقد دلت النتائج على ان العمليات التي يتم دعمها بتكنولوجي
 على تطبيق ادارة المعرفة.و المعلومات توثر ايجابيا على الموارد البشرية 

 

 ياإلطار النظر 
 : التالي والنح على أجزاء ثالثة في حتي يمكن تحقيق اهداف البحث فقد تم تناوله

 .المعرفة الضمنية ورأس المال الفكري و مفاهيم إدارة المعـرفــة مفاهيم  : األول الجزء
 .إدارة األزمات البيئية والمعالجة اإلتصالية لها:  الجزء الثاني

الل خدور مراكز النيل فى نشر ثقافة مواجهة االزمات الجزء الثالث: اإلطار المقترح لتفعيل 
 المراحل المختلفة لالزمة.

 واعها: مناهج تعريف المعرفة ومصادرها واندارة المعرفةوقد تناول الجزء االول مفاهيم ا
كيفية و  خطوات تطبيقهاو دعائم ادارة المعرفة و اسس و دورة حياة المعرفة ومفهوم ادارة المعرفة و 

مصفوفة و اطلس المعرفة و كيفية اعداد الخرائط المعرفية و مراجعة القدرات المعرفية اعداد تقرير 
ية طرق نقلها والتحديات التي تواجه نقل المعرفة الضمنو انواع المعرفة الضمنية و المعرفة 

بين و العالقة بين راس المال الفكرى و موشرات قياسه و عناصره و مفهوم راس المال الفكرى و 
 .المعرفة

مراحل ادارتها و تصنيفها و زء الثاني فقد تناول: مفاهيم وخصائص االزمات اما الج
استعرض و اساليب مواجهتها و ومقومات ادارة االزمة وقد ركز هذا الجزء على اتصاالت االزمة 

مفهوم و اشتمل على المعالجة االتصالية لالزمة و عددا من النماذج العملية الدارة االزمات 
مهامه ودور االتصال المباشر فى و اشكال االتصال المباشر و تصال عناصر عملية االو وانواع 
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كيفية تشكيل فريق ادارة االزمة و ادارة االزمة  تفعيل ادارة المعرفة وكذلك خصائص فريق
 واختيار افراده ومراحل عمل فريق ادارة االزمة .

ارة عبو هو  المقترحالهيكل الجديد و اما الجزء الثالث فقد تناول نبذة تاريخية عن مراكز النيل 
 المعلوماتو عن ان تتحول مراكز النيل الى بيوت معرفة تشمل وحدات معرفية لجمع البيانات 

نوعة من البيئة المحلية وايضا وحدة تدريبية تقدم انشطتها عن طريق الوسائل االتصالية المت
 موية التيوحدة ادارة ازمات ووحدة توثيق وارشيف للمعارف باالضافة لوحدة االنشطة التنو 

نضباط ايضا وحدة الشئون االدارية والمالية الالزمة الو تمثل النشاط التقليدى لمراكز النيل 
يشمل الجزء الثالث ايضا على االحتياجات المطلوبة لتنفيذ هذا التصور و وسير العمل ، 

 وبعض النماذج المصممة لتوثيق االنشطة وتصنيفها وتحديد االهداف من الرسائل االتصالية
الموشرات المقترحة مثل اداة تقدير و بعض االدوات و ايضا االطار التنفيذى و المستخدمة 

يجاد هي اداة من ادوات ادارة العمل التنموي فى المجتمع تساعد على او االحتياجات التنموية 
 الحلول للقضايا واالزمات حسب رؤية المجتمع المحلى نفسه من خالل مجموعات النقاش التى

موشر بناء قدرة المجتمع  مراكز النيل ومن خالل االجابة على عدة تساؤالت.يتم عقدها ب
تغيير سلوكيات(: من خالل التحقق من عدة نقاط و )تنمية معارف /تنمية مهارات/اكتساب ا

ل ة واقبازياددة استجابو انخفاض عدد المخالفات البيئية و مثل: زيادة التزام المواطن بالقوانين 
ت زيادة التنوع فى جهاو الجهات التنفيذية على شراكة مراكز النيل و  منظمات العمل المدني

ادة زيو ين المادى والرعاة الرسميين المقدمة لجمهورالمستفيدو تنفيذ النشاط وزيادة الدعم العيني 
اصيل الوظائف المتولدة من االنشطة االتصالية مع مراعاة تقسيم االهداف المرجوة الى عدة تف

نات االستعانة ببعض التمريو اجراء دراسات الحالة او س القبلى والبعدى السهولة عملية القيا
 القياس بمجموعة اخرى لم تتعرض للبرنامج بعد فترة انتهاء البرنامج .و ا

 

 اجراءات البحث والتطبيق
 :البحث من الهدف لتحقيق العلمي التالي المنهج تم إتباع :البحث منهجية
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 والمعلومات، البيانات لجمع كأداه  "األستقصاء"استطالع الرأي  تعتمد الدراسة على
 الدراسة، ومنهج الدراسة وصفى تحليلي حيث قام مجتمع علي الشامل المسح أسلوب باستخدام
 ., والدراسة العملية من أجل تحقيق أهداف البحث واختبار فروضهالدراسة النظريةالباحث ب

وجهة مميداني على قائمة استقصاء يعتمد البحث في إعداد الجانب ال الدراسة الميدانية:
جانب المقابالت الشخصية، وذلك للتأكد من صحة فروض البحث،  لمفردات العينة إلي

 وبهدف التعرف على أثر ادارة المعرفة نشر ثقافة مواجهة االزمات البيئية. 
 أساليب التحليل اإلحصائي: 

 ( اختبار الفا كورنباخCronbach’s alpha لقياس ثبات وصدق ) محتوى استبيان
 الدراسة.

 ( استخدام معامل ارتباط سيبرمانSpearman correlation matrixلقياس قوة واتجا ) ه
 العالقة بين متغيرات الدراسة.

 ( اسلوب االنحدار المتعددmulti regression) ى لتحديد مدى تأثير كل متغير مستقل عل
 حدى على المتغير التابع. 

 االحصائية الوصفية للمتغيرات الخاصة بخصائص مفردات  واستخدم الباحثون المقاييس
، عينة الدراسة ومتغيرات الدراسة هذا وتشتمل هذه المقاييس على كل من الوسط الحسابي

 .معامل االختالفواالنحراف المعياري، و 
  قة لموافاوتشير معظم الدراسات إلي تقييم فئات المتوسط المرجح وفقا لمعايير الموافقة وعدم

 المستخدم بهذه الدراسة كما (Likert scaleطار مقياس ليكرت الخماسي االتجاه )فى ا
 ( اوافق بشدة. 5( ال اوافق بشدة حتى )  1خمس نقاط تتراوح من )   يلى:

 ل لتحليوتم مراجعة استمارات االستقصاء للتأكد من اكتمالها وصالحيتها إلدخال البيانات وا
زمة نات تم تفريغها بالحاسب اإللي وفقا لبرنامج الحاإلحصائي وترميز المتغيرات والبيا

 االحصائية للعلوم االجتماعية.
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 صاء:المتغيرات التابعة باستمارة االستقو وفيما يلي اختبار صدق وثبات المتغيرات المستقلة 
 والصدق للمتغيرات المستقلة Reliabiltyنتائج اختبار الثبات  :(1جدول )

 معامل الصدق Alfaمعامل الثبات  باراتعدد الع المتغيرات المستقلة
 تحديد احتياجات النظام المعرفي  -

 0,777 0,603 7 توليد المعرفة(.و )خلق 

 0,926 0,857 11 قياس القدرة على اكتساب المعرفة. -
 0,952 0,906 14 القدرة على نشر ثقافة المعرفة. -

 0,949 0,901 12 القدرة على تخزين المعرفة. -

قد بلغت  Cronbatch's Alfaأن )معامالت الثبات( قيمة ألفا يتضح من الجدول 
( للمتغيرات المستقلة على التوالي، والذي انعكس بدوره 0,901، 0,906، 0,857، 0,603)

(، مما يعني أن قيمة ألفا 0,949، 0,952، 0,926، 0,777على مستوى الصدق فقد بلغ )
ة وإمكانية تعميمها على مجتمع وذلك يدل على ثبات استجابات العين %60قد تجاوزت 

 الدراسة.
ت تشمل المتغيرا: مقياس ثبات وصدق المحتوى للمتغيرات التابعة )المحور التاني( :ثانياً 

ات الثبات والصدق للمتغير ، وفيما يلي نتائج اتصاالت األزمات التابعة على متغيرات إدارة
 .محتوى للمتغيرات التابعةوصدق ال يوضح الجدول التالي نتائج اختبار ثبات. التابعة
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 والصدق للمتغيرات التابعة Reliabiltyنتائج اختبار الثبات  :(2جدول )

عدد  المتغيرات التابعة
 العبارات

معامل الثبات 
Alfa 

معامل 
 الصدق

 0,981 0,962 8 دور القائم باالتصال أثناء مراحل األزمة المختلفة -
تالية في درجة االعتماد على األساليب االتصالية ال -

 0,972 0,944 8 المراحل المختلفة لألزمة
عناصر جذب الجمهور المستخدمة باألساليب  -

 0,851 0,724 4 االتصالية أثناء وقوع األزمة
المصادر التى يعتمد عليها القائم باالتصال فى  -

 0,897 0,804 6 المعلومات عن األزمة
االستراتيجيات التي يتبعها القائم باالتصال فى  -

 0,976 0,953 24 راحل المختلفة لألزمةالم
أهداف الرسائل االتصالية للقائم باإلتصال فى نشر  -

 839. 0 0,967 12 أثناء المراحل المختلفة لألزمة ثقافة مواجهة األزمات

ن قد تراوحت بي Cronbatch's Alfaيتضح من الجدول أن )معامالت الثبات( قيمة ألفا 
التابعة ، والذي انعكس بدوره على مستوى الصدق فقد  ( على المتغيرات0,967، 0,603)

وذلك يدل على ثبات  %60(، مما يعني أن قيمة ألفا قد تجاوزت 0,983، 0,777تراوح بين )
 استجابات العينة وإمكانية تعميمها على مجتمع الدراسة.

م اع والتي أنشئتيشمل مجتمع البحث المسئولين في مراكز النيل،  مجتمع وعينة البحث:
 لالستعالمات، العامة الهيئة بين 1978وماي 13 فى توقيعها تم تفاهم مذكرة بموجب 1978

خذ وقد تم أ مركزًا. 30وأصبحت اآلن  مراكز، بثالثة وبدأت ، األلمانية زايدل ومؤسسة هانز
 فردًا من القيادات بتلك في تلك المراكز. 60عينة عددها 

موجرافية لعينة البحث على اإلدارة النوع، تشتمل الخصائص الدي: خصائص عينة البحث
 والوظيفة، والخبرة، والدورات التدريبية، وفيما يلي تلك الخصائص لعينة البحث وحيث أن

امة الدراسة معتمدة على معارف العاملين بمراكز النيل بقطاع االعالم الداخلى بالهيئة الع
 ية.مراكز النيل على مستوى الجمهور قيادات لذلك فإن مجتمع الدراسة يتمثل في  لالستعالمات
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تمع لجمع البيانات الميدانية من مج لتحقيق اهداف البحث تم بناء استبانةأداة البحث: 
 مات،الدراسة واجراء المقابالت الشخصية مع العاملين بمراكز النيل بالهيئة العامة لالستعال

قائم باالتصال فى عملية بهدف التحقق من مدى تأثير عمليات المعرفة على تحسين أداء ال
مة نشر ثقافة مواجهة االزمات البيئية وتحسين اختياره لالساليب االتصالية فى مراحل األز 
زمة المختلفة، كذلك اختياره لالستراتيجية االتصالية االنسب حسب المرحلة التي تمر بها اال

 ونوع االزمة. 
   تتمثل فيما يلى: :حدود البحث
لنيل اراكز دات العاملة والقيادات بالمعاش من الكفاءات وذوى الخبرات بم: القياالحدود البشرية

 بقطاع االعالم الداخلى بالهيئة العامة لالستعالمات. 
 : مراكز النيل بقطاع االعالم الداخلى بالهيئة العامة لالستعالمات.الحدود المكانية
 .2020: اجريت الدراسة خالل عام الحدود الزمنية
ن( اعتمدت الباحثة على أبعاد إدارة المعرفة )خلق/ اكتساب/ نشر/ تخزي ة:الحدود العلمي

مرحلة  /وتأثير تطبيقها خالل مراحل األزمات البيئية )مرحلة االكتشاف المبكر "ماقبل األزمة" 
لى مواجهة واحتواء الضرر "أثناء األزمة"/ مرحلة استعادة النشاط "بعد انتهاء األزمة"( ع

زمات مات البيئية من خالل تحسين أداء القائم باالتصال في نشر ثقافة مواجهة المواجهة االز 
 ية. تصالالبيئية، واختيار األساليب االتصالية واالستراتيجيات واعادة صياغة أهداف الرسائل اال

 بناًء على المشكلة السابق تحديدها فإن متغيرات البحث تتمثل فيما يلي: 
 وعمليات المعرفة هي: )خلق/ اكتساب/ نشر/ تخزين( ة المعرفة.المتغير المستقل: إدار  –أ

 والتي تتم في المراحل المختلفة: )مرحلة المتغير التابع: مواجهة األزمات البيئية. –ب
رحلة االكتشاف المبكر "ماقبل األزمة" / مرحلة مواجهة واحتواء الضرر "أثناء األزمة"/ م

 .استعادة النشاط "بعد انتهاء األزمة"(
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 اختبار فروض الدراسة
خلق/ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق إدارة المعرفة ) اختبار الفرض األول:

اكتساب/ نشر/ تخزين( ومساهمة المنظمة في نشر ثقافة مواجهة األزمات البيئية )مرحلة 
 مرحلةاالكتشاف المبكر "ماقبل األزمة" / مرحلة مواجهة واحتواء الضرر "أثناء األزمة"/ 

لخطي اوالختبار هذا الفرض تم إجراء تحليل االرتباط  استعادة النشاط "بعد انتهاء األزمة"(.
 لبيرسون وجاءت النتائج كما يلي:

 تحليل االرتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات والتابعة :(3) جدول

 الكتشاف مرحلة YD_1 المتغيرات
 "األزمة ماقبل" المبكر

YD_2  واحتواء اجهةمو 
 "األزمة أثناء" الضرر

YD_3 استعادة مرحلة 
 "األزمة انتهاء بعد" النشاط

XA 398 .0 **0,557 **0,550 المعرفة خلق* 
XB 0,305 **0,451 **0,450 المعرفة اكتساب 

XC  0,213 *0,329 0,300 المعرفة نشر 
XD  0,485 **0,598 **0,588 المعرفة تخزين** 

     .0,01توى معنوية معنوي عند مس **
 .0,05معنوي عند مستوى معنوية  *

يتضح من الجدول وجود عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة إحصائية بين خلق واكتساب 
ونشر وتخزين المعرفة ومساهمة المنظمة في نشر ثقافة مواجهة األزمات الببيئية خالل 

اء ل األزمة"/ مرحلة مواجهة واحتو المراحل الثالث لالزمات )مرحلة االكتشاف المبكر "ماقب
الت الضرر "أثناء األزمة"/ مرحلة استعادة النشاط "بعد انتهاء األزمة"( مثلما اظهرت معام

نخلص من  0,05، 0,01االرتباط الخطي لبيرسون فى الجدول السابق عند مستويات معنوية 
 ذلك إلى قبول الفرض األول.
نشر/  إحصائيًا لعمليات المعرفة )خلق/ اكتساب/يوجد تأثير دال  اختبار الفرض الثاني:

 تخزين( على تحسين أداء القائم باالتصال في نشر ثقافة مواجهة األزمات البيئية.
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 حصائياً يوجد تأثير ايجابي دال إ ويتم اختبار هذا الفرض من خالل الفرضين الفرعيين التاليين:
لى اختيار األساليب االتصالية لعمليات إدارة المعرفة )خلق/ اكتساب/ نشر/ تخزين( ع

د تم ة، وقواالستراتيجيات المستخدمة من قبل القائم باالتصال لنشر ثقافة مواجهة األزمات البيئي
 اختبار هذا الفرض من خالل الفرضين الفرعيين التاليين:

رفة اختبار الفرض الفرعي األول: يوجد تأثير ايجابي دال إحصائيًا لعمليات إدارة المع
 اكتساب/ نشر/ تخزين( على اختيار األساليب االتصالية واالستراتيجيات المستخدمة )خلق/

 من قبل القائم باالتصال لنشر ثقافة مواجهة األزمات البيئية.
 والختبار هذا الفرض تم إجراء تحليل االنحدار الخطي البسيط وجاءت النتائج كما يلي:
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ثير عمليات إدارة المعرفة )خلق/ اكتساب/ نشر/ نتائج االنحدار البسيط الختبار تأ (:4جدول )
تخزين( على اختيار األساليب االتصالية واالستراتيجيات المستخدمة من قبل القائم 

 باالتصال لنشر ثقافة مواجهة األزمات البيئية

ير 
متغ

ال
ابع

الت
 

المتغيرات 
 المستقلة

F 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

   المعامالت
 Tة قيم قيمة المعامل

 المحسوبة
مستوى 
 R 2R المعنوية

YE
 

 
لية

صا
الت

ب 
سالي

األ
 

XA  خلق
 α -1.779 -1.558 0.122 0.629 0.396 0.000 22.312 المعرفة

β 1.217 4.724 0.000 
XB  اكتساب

 α 0.495 0.553 0.548 0.502 0.252 0.002 11.428 المعرفة
β 0.721 3.381 0.002 

XC  نشر
 α 1.533 1.610 0.117 0.335 0.112 0.046 4.308 المعرفة

β 0.475 2.076 0.046 
XD  تخزين

 α 0.785 1.115 0.273 0.555 0.308 0.000 15.145 المعرفة
β 0.692 3.892 0.000 

YF
 

 
دمة

ستخ
الم

ت 
جيا

راتي
ست

ال
 

XA  خلق
 α -0.858 -0.818 0.419 0.610 0.372 0.000 20.157 المعرفة

β 1.083 4.490 0.000 
XB  اكتساب

 α -0.496 -0.850 0.401 0.789 0.622 0.000 55.999 المعرفة
β 1.042 7.843 0.000 

XC  نشر
 α 0.392 0.551 0.585 0.641 0.401 0.000 23.757 المعرفة

β 0.835 4.874 0.000 
XD  تخزين

 α 0.486 0.941 0.353 0.748 0.559 0.000 43.076 المعرفة
β 0.856 6.563 0.000 

  يتضح من الجدول ما يلي:
 ،اكتساب، نشر، تخزين المعرفة على اختيار األساليب االتصالية أثر خلق. 

، XAداللة معنوية إيجابية بين خلق المعرفة و أظهرت نتائج االنحدار وجود تأثير ذ
"األساليب  YEوالمتغير التابع  XD ، تخزين المعرفةXC، نشر المعرفة XBاكتساب المعرفة 

بمستوى معنوية  F =11,4 0,000بمستوى معنوية  F =22,3االتصالية"، حيث بلغت قيمة 
0,002  ،F =4,308  0,046بمستوى معنوية  ،F =15,1  على  0,000بمستوى معنوية
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ط الخطي ، كما بلغ معامل االرتبا0,01التوالى مما يعني معنوية العالقة عند مستوى معنوية 
اكتساب ونشر وتخزين و على التوالى أي أن خلق  0,629،  0,335  ، 0,502 ، 0,629

 المعرفة يؤثر طرديًا على اختيار األساليب االتصالية.
تضح بعد تقدير معالم نموذج االنحدار ، وصياغة معادلة االنحدار كما بالجدول السابق ي

أي أن تحسن خلق المعرفة بدرجة يتبعها درجة التأثير، و ( وتعني قوة ا1,217) βمن قيمة 
% 39,6درجة ، وقد بلغت القدرة التفسيرية  1,217تحسن في اختيار األساليب االتصالية بـ 

 .من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع %39,6أي أن المتغير المستقل يشرح حوالي 
يتبعها تحسن في ( ، أي أن تحسن اكتساب المعرفة بدرجة 0,721) βيتضح من قيمة و 

 أي أن %25,2درجة. ، وقد بلغت القدرة التفسيرية  0,721اختيار األساليب االتصالية بـ 
 من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع. %25,2المتغير المستقل يشرح حوالي 

درجة التأثير، أي أن تحسن نشر و ( والتي تشير إلى قوة أ0,475) βيتضح من قيمة و 
 درجة. ، وقد بلغت 0,475ة يتبعها تحسن في اختيار األساليب االتصالية بـ المعرفة بدرج

من التغيرات التي  %11,2أي أن المتغير المستقل يشرح حوالي  %11,2القدرة التفسيرية 
 تحدث في المتغير التابع

درجة التأثير، أي أن تحسن تخزين و ( والتي تشير إلى قوة أ0,692) βيتضح من قيمة و 
 درجة. ، وقد بلغت 0,692درجة يتبعها تحسن في اختيار األساليب االتصالية بـ المعرفة ب

من التغيرات التي  %30,8أي أن المتغير المستقل يشرح حوالي  %30,8القدرة التفسيرية 
 تحدث في المتغير التابع.

 أثر خلق المعرفة ،اكتساب ، نشر ، تخزين المعرفة على االستراتيجيات المستخدمة 
، XAداللة معنوية إيجابية بين خلق المعرفة و تائج االنحدار وجود تأثير ذأظهرت ن

 YFوالمتغير التابع  XD، تخزين المعرفة XC، نشر المعرفة XBاكتساب المعرفة 
= F،  0,000بمستوى معنوية  F =20,23"االستراتيجيات المستخدمة"، حيث بلغت قيمة 

بمستوى  F =43,1،  0,000معنوية بمستوى  F =23,8 ، 0,000بمستوى معنوية  56,0
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كما بلغ   0,01على التوالى مما يعني معنوية العالقة عند مستوى معنوية  0,000معنوية 
 على التوالى أي أن خلق 0,748 ، 0,641،  0,789،  0,610معامل االرتباط الخطي 

 المعرفة يؤثر طرديًا على االستراتيجيات المستخدمة.
 نحدار يمكن صياغة معادالت االنحدار على التوالى كالتالى:بعد تقدير معالم نموذج اال

YF =-0.858+1.083*XA + ε 
درجة التأثير، أي أن تحسن خلق و ( والتي تشير إلى قوة أ1,083) βيتضح من قيمة و 

درة ،وقد بلغت الق درجة 1,083المعرفة بدرجة يتبعها تحسن في االستراتيجيات المستخدمة بـ 
من التغيرات التي تحدث في  %37,2أن المتغير المستقل يشرح حوالي  أي %37,2التفسيرية 

 المتغير التابع.
YF =-0.496+1.042*XB + ε 

درجة التأثير، أي أن تحسن و ( والتي تشير إلى قوة أ1,042) βيتضح من قيمة و 
درجة ،وقد  1,042اكتساب المعرفة بدرجة يتبعها تحسن في االستراتيجيات المستخدمة بـ 

من التغيرات  %62,2أي أن المتغير المستقل يشرح حوالي  %62,2القدرة التفسيرية بلغت 
 التي تحدث في المتغير التابع.

YF =0.392+0.8355*XC + ε 
درجة التأثير، أي أن تحسن نشر و ( والتي تشير إلى قوة أ0,835) βيتضح من قيمة و 

غت درجة،وقد بل 0,835خدمة بـ المعرفة بدرجة يتبعها تحسن في اختيار االستراتيجيات المست
من التغيرات التي  %40,1أي أن المتغير المستقل يشرح حوالي  %40,1القدرة التفسيرية 

 تحدث في المتغير التابع.
YF =0.486+0.856*XD + ε 

درجة التأثير، أي أن تحسن تخزين و ( والتي تشير إلى قوة أ0,856) βيتضح من قيمة و 
درجة ،وقد بلغت  0,856في اختيار االستراتيجيات المستخدمة بـ المعرفة بدرجة يتبعها تحسن 
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من التغيرات التي  %55,9أي أن المتغير المستقل يشرح حوالي  %55,9القدرة التفسيرية 
 تحدث في المتغير التابع.

 .ذلك إلى قبول الفرض الفرعي األولنخلص من 
رفة المع ئيًا لعمليات إدارة: يوجد تأثير إيجابي دال إحصااختبار الفرض الفرعي الثاني

في  )خلق/ اكتساب/ نشر/ تخزين( على أهداف الرسائل االتصالية للقائم باالتصال والمستخدمة
 نشر ثقافة مواجهة األزمات البيئية.

 والختبار هذا الفرض تم إجراء تحليل االنحدار الخطي البسيط وجاءت النتائج كما يلي:
نشر/  /الختبار تأثير عمليات إدارة المعرفة )خلق/ اكتسابنتائج االنحدار البسيط  (:5جدول )

 تخزين( على على أهداف الرسائل االتصالية للقائم باالتصال والمستخدمة في نشر
 ثقافة مواجهة األزمات البيئية

ير 
متغ

ال
ابع

الت
 

المتغيرات 
 المستقلة

F 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

   المعامالت
 Tقيمة  قيمة المعامل

 حسوبةالم
مستوى 
 R R2 المعنوية

YI
لية

صا
الت

ئل 
رسا

ف ال
هدا

أ
 

XA  خلق
 α 1.493 1.251 0.219 0.374 0.140 0.025 5.520 المعرفة

β 0.644 2.349 0.025 
XB 

اكتساب 
 المعرفة

5.047 0.031 
α 2.368 2.753 0.009 

0.360 0.129 
β 0.461 2.247 0.031 

XC  نشر
 α 2.301 2.760 0.009 0.381 0.145 0.022 5.761 المعرفة

β 0.481 2.400 0.022 
XD  تخزين

 α 2.499 3.630 0.001 0.410 0.168 0.013 6.888 المعرفة
β 0.456 2.624 0.013 

 أثر)خلق/ اكتساب/ نشر/ تخزين( المعرفة على اهداف الرسائل التصالية:
،، XAلة معنوية إيجابية بين خلق المعرفة دالو أظهرت نتائج االنحدار وجود تأثير ذ

"أهداف  YIوالمتغير التابع  XD، تخزين المعرفة XC، نشر المعرفة XBاكتساب المعرفة 
مما يعني معنوية  0,025بمستوى معنوية  F=5,52الرسائل االتصالية"، حيث بلغت قيمة 
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يعني معنوية  مما 0,031بمستوى معنوية  F  =5,0، 0,05العالقة عند مستوى معنوية 
، مما يعني معنوية 0,0130بمستوى معنوية  F =6,9، 0,01العالقة عند مستوى معنوية 
مما يعني معنوية  0,0130بمستوى معنوية  F =6,9 ، 0,05العالقة عند مستوى معنوية 
 0,381،  0,36، 0,374،كما بلغ معامل االرتباط الخطي 0,05العالقة عند مستوى معنوية 

المعرفة يؤثر طرديًا على أهداف الرسائل  تخزينو نشر و اكتساب و خلق  ، أي أن0,41،
 االتصالية.

 بعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادالت االنحدار على التوالى كما يلى:
YI =1.493+0.644*XA + ε 

درجة التأثير، أي أن تحسن خلق و ( والتي تشير إلى قوة أ0,644) βيتضح من قيمة و 
قدرة درجة ، وقد بلغت ال 0,644فة بدرجة يتبعها تحسن في أهداف الرسائل االتصالية بـ المعر 

من التغيرات التي تحدث في  %14أي أن المتغير المستقل يشرح حوالي  %14التفسيرية 
 المتغير التابع.

YI =2.368+0.461*XB + ε 
أن تحسن  درجة التأثير، أيو ( والتي تشير إلى قوة أ0,461) βيتضح من قيمة و 

درجة. وقد  10.461اكتساب المعرفة بدرجة يتبعها تحسن في أهداف الرسائل االتصالية بـ 
من التغيرات  %12,9% أي أن المتغير المستقل يشرح حوالي 12.9بلغت القدرة التفسيرية 

 التي تحدث في المتغير التابع.
YI =2.301+0.481*XC + ε 

درجة التأثير، أي أن تحسن نشر و لى قوة أ( والتي تشير إ0,481) βيتضح من قيمة و 
لغت درجة ،وقد ب 0,481المعرفة بدرجة يتبعها تحسن في اختيار أهداف الرسائل االتصالية بـ 

من التغيرات التي  %14,5أي أن المتغير المستقل يشرح حوالي  %14,5القدرة التفسيرية 
 تحدث في المتغير التابع

YI =2.499+0.456*XD + ε 
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درجة التأثير، أي أن تحسن تخزين و ( والتي تشير إلى قوة أ0,456) βقيمة يتضح من و 
لغت درجة ،وقد ب 0,456المعرفة بدرجة يتبعها تحسن في اختيار أهداف الرسائل االتصالية بـ 

من التغيرات التي  %16,8أي أن المتغير المستقل يشرح حوالي  %16,8القدرة التفسيرية 
 تحدث في المتغير التابع.

 .لك إلى قبول الفرض الفرعي الثانيلص من ذنخ
 

 بحثنتائج ال
 :التي توصلت لها الدراسة كما يلي يمكن تلخيص اهم النتائج

  "ايد و اثبتت الدراسة أهمية متغير تحديد احتياجات النظام المعرفي "خلق وتوليد المعرفة
حديد تالمعارف وتم االتجاه العام انشاء ادارة للمعرفة تابعة لمراكز النيل تجنبا الهدار 

بات متطلبات التطوير فى البنية التحتية اإللكترونية أجهزة ومعدات وبنية أساسية: )حاس
كان هناك عدم موافقة على االعتماد على و معالجة قواعد البيانات( و إنترنت و وشبكات 
ل ضرورة أرشفة أعمال مراكز النيو التقارير الكتابية فقط ) الوضع الحالى ( و السجالت 

 لكترونيا .إ
 ،تظهر نتائج البحث موافقة عينة البحث على أهمية متغير القدرة على اكتساب المعرفة 

ة كيفيو تقدير االحتياجات التدريبية للعاملين بشكل علمي تشمل التثقيف البيئي  واهمية
وير حيث اثبتت الدراسة وجود عالقة طردية بين تط إعداد حمالت التوعية لألزمات البيئية

ة معرفيت المعرفية للقائم باالتصال بمراكز النيل عن طريق التدريب ونقل الخبرات الالقدرا
المستخلصة اليه وبين زيادة تأثيره فى المجتمع المحلي فى مجال نشر ثقافة مواجهة 

 االزمات. 
 ين هناك عالقة طردية بين التواصل المعرفى بين اجيال القائمين باالتصال فى الهيئة وب

 )الخبرات المستخلصة والعالقات (.نقل المعرفة 
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 ظات هناك عالقة طردية بين مدى كفاءة القائم باالتصال فى رصد البيئة المحلية ) المالح
وث التطورات بالمتابعة مع بحو مراقبة االتجاهات و جمع المعلومات و اجراء االستقصاءات و 

  .تاالزمابكامنة والتنبؤ مخاطر الزيادة القدرة على اكتشاف الو الراى العام التابعة للموسسة 
  هناك عالقة طردية بين مدى قابلية التوصيات للتنفيذ وارسالها الصحاب النفوذ

تر تقليل التو و عدم الشك فى مصدرها و المتخصصين وبين قبول المتلقى للرسالة االتصالية و 
 العاطفى للمتلقي اثناء المراحل المختلفة لالزمة.

 المساعدة علي احتواء االزمات و ة تخزين المعرفة هناك عالقة طردية بين تفعيل عملي
ئل المتكررة قبل تفاقمها عن طريق السيناريوهات السابقة المماثلة وايضا اختيار الوسا

قها مجموع الممارسات المطلوب تحقيو التثقيف بنوع و المناسبة لمواجهة االزمات والتوعية 
 الدارة االزمة.

  غيرها من أشكال و دوات والمبادرات الناجحة تسجيل وتوثيق الن فيما يتعلق بضرورةو
 ق .اإلتصال المباشر كان هناك اتجاها عاما بالموافقة على انشاء وحدة للتدريب وللتوثي

 ة فى مرحل فيما يختص باكثر االساليب االتصالية المستخدمة لنشر ثقافة مواجهة االزمات
ا فى مبادرات بيئية امو مية االكتشاف واإلنذار المبكر "ما قبل األزمة" جاءت حمالت اعال

فية مرحلة مواجهة واحتواء األزمة اما ندوات توعوية بيئية زيارات ميدانية ومؤتمرات صح
، اما لمرجعية )نص تاريخي نص قانوني(كذلك الرجوع الى االطر او  حول تطورات االزمة

لى وع اما الرجمرحلة استعادة النشاط "ما بعد األزمة"فكان اكثر االساليب االتصالية استخدا
( تقارير ومطبوعات ونشرات وكتيبات حول المرجعية )نص تاريخي نص قانوني االطر

 االزمة.
  تصحيح السلوكيات و اوضحت الدراسة ان استراتيجية توضيح األزمة والتعريف بأسبابها

اجتماعي( يتم االعتماد عليها بدرجة كبيرة جدا اثاء و المفاهيم الخاطئة )مدخل ثقافي و 
التركيز على و )مدخل صحي(  الوقائيةو ثم تاتي بعدها التعريف باألساليب العالجية  االزمة

قانوني( وذلك بدرجة كبيرة اما خفض حدة و كالهما )مدخل ديني و القانونية أو القيم الدينية أ



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 نرمين محمود سيد وآخرون 
 

 2021يونيو، الرابعالجزء ، سادسال العددون، لخمسا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

539 

التصدى لألزمة ومواجهة المعارضة تاتي فى المرحلة و التوتر واستعادة الروح المعنوية. 
 بدرجة كبيرة .االخيرة لالزمة و 

  ة ل على مصداقينفي وقوع االزمة جاءت بدرجة قليلة ممايدو بالنسبة الستراتيجية انكار
 . القائمين باالتصال

 

 التوصيات
  ل تضملالدارة العامة لمراكز النيوجوب تضمين مدخل المعرفة بانشاء ادارة للمعرفة تابعة: 
 .وحدة ادارة ازمات -
 .االتصالو وحدة للتدريب   -
 .الكترونى ضخمارشيف   -
  مواجهة االزمات والقضاياو الفرد فى مجال حماية البيئة و رفع قدرات المجتمع المحلى 

ن ى تحسيوتنمية المسئولية البيئية ورفع الوعى البيئي بهدف المساهمة ف البيئية والمجتمعية
االوضاع المحلية للجميع عن طريق جعلهم شركاء فى التحاور والتشاور عبر االساليب 

 تهدف تصالية المختلفة ، حيث ال تهدف التوعية البيئية فقط لتلقين المعلومات بقدر مااال
فى المجتمع. وذلك من خالل عدة برامج  لتغيير السلوك خاصة سلوك الجماعة الموثرة

      ادوات منها:و 
ة تبسيطها ، االغاني البيئيو تشمل التعريف بالمصطلحات البيئية و االمية البيئية  ومح -

ظواهر افالم تسجيلية عن البيئة ، ايفنتات فى الشوارع عن المشكالت والو عوية وكرتون التو 
اذا دخل الشخص فى  GPS البيئية المحلية فى كل محافظة وترسل عبر الموبيل ب

 النطاق الجغرافى للمحافظة.
تي المجتمعية الو وقائية للمساهمة فى حل المشاكل البيئية و طرح مبادرات محلية عالجية ا -

 .مراكز النيل على مستوى الجمهوريةيعاني منها المجتمع المحلى من خالل 
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  تشجع المشروعات البيئية العملية البسيطة مثل وحدات البيوجاز والسخان الشمسي من
فات خالل ورش العمل التطبيقية واصدار ادلة ارشادية لكيفية تنفيذ مشروعات تحويل المخل

 . الحاالت واالستعانة بمحاضرين اكفاءلطاقة مبسطة وشاملة لكل الخطوات و 
  توعية المجالو التعاون مع الشركاء التاحة فرص عمل بيئية للشركات المحلية الصغيرة 

 المشروعات البيئية المحلية و المصرفى بضرورة تحويل انظمة التمويل نح
  ولها القضايا البيئية بتكرار تنفيذ ندوات حو الترويج لقضايا الحفاظ علي التراث البيئي

عمل تقرير محتوي والخروج وو الفيديو توثيقها بالصور و تغطية هذه الندوات اعالميا و 
ا توجيههاحتياجات المجتمع اثناء المراحل المختلفة لالزمة و  بالتوصيات المناسبة التي تلبي

  الى الجهة الرسمية المنوطة بتنفيذها.
 

 المــراجــع
هما على ويلية ودورها فى تفعيل إدارة المعرفة وأثر القيادة التح (:2017) احمد محمود عبد هللا

، ة كتورا ة القومية للبريد، رسالة دأداء المنظمات العامة دراسة تطبيقية على الهيئ
 . كلية التجارة ،جامعة عين شمس

المستدام فى المؤسسة دور ادارة المعرفة فى تحسين األداء  (:2013) العربى عمران
، رسالة ة مناجم الفوسفات بــ تبسا، الجزائرلة شركدراسة حا ،األقتصادية

ماجستير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة فرحات 
 . 2013"  01عباس ، سطيف" 

كلية  .دراسة حالة -دور ادارة المعرفة فى تحسين االداء المؤسسى  (:2015) وحسينة، قلب
، ، جامعة محمد خيضر، بــ سكرةيرالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي

حمد مقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة رسالة ماجستير، كلية العلوم اال
 .خيضر

ية اثر المعرفة الضمنية على فاعلية صنع القرارات دراسة تطبيق (:2016) خالد عطية الصغير
ن ، جامعة عي، كلية التجارة، رسالة ماجستيرعلى مصرف الوحدة التجارى 

 .شمس
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ة االساليب االتصالية المستخدمة بالوزارات المصرية فى ادار (: 2018)ريهام يحيي امبابي 
لية ، رسالة دكتوراة، كتجاهات الراي العام المصرى نحوهاعالقاتها باو االزمات 

 .ة عين شمساالداب، جامع
الدارية اثر تفعيل المعرفة الضمنية على دعم القرارات ا(: 2018)سيد مصلح مرسي حربي 

ة جامع دراسة تطبيقية على القطاعات الدوائية، رسالة ماجستير، كلية التجارة،
 .عين شمس

قياس راس المال الفكرى كمدخل لتطوير االداء (: 2010)عماد الدين اسماعيل مصطفى نجم 
 ،ق على الهيئة العامة لالستعالماتفى المنظمات العامة المصرية مع التطبي

 .جامعة القاهرة والعلوم السياسية، االقتصاد رسالة دكتوراة، كلية
دور إدارة المعرفة في ضمان تحقيق جودة التعليم (: 2010) ماضي، إسماعيل سالم منصور

التجارة، مكتبة كلية  .الجامعة اإلسالمية بغزة حالة دراسية على - العالي
 .الجامعة اإلسالمية

افية على مشاركة المعرفة دراسة اثر االختالفات الثق(: 2015)محمد حامد عبده حشيش 
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ABSTRACT 

Knowledge management is the modern administrative solutions 

and approaches to managing capital, which makes it look like this, 

exporting them, coordinating them well for knowledge, expression and 

relationships, storing them, storing them, arranging them when needed 

and providing them in a timely manner to those who need them, 

especially in times of crisis, which will improve medical performance 

and increase Its impact on the local community. 
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The research aimed to develop a proposed framework that contains 

several practical models in addition to steps and arranged procedures 

through which knowledge management processes (creation / acquisition 

/ dissemination / storage) are applied to knowledge of the Nile centers 

affiliated with the State Information Service and those who contact 

these centers and employ and return Using this knowledge to contribute 

to spreading the culture of facing environmental crises in all stages of 

the crisis ((the stage of detection and early warning (pre-crisis)/ the 

stage of confronting and containing the damage (during the crisis)/ the 

stage of restoring activity (after the crisis ends)). This means employing 

the implicit and explicit experiences, relationships and knowledge of 

human capital in treating local environmental problems, issues and 

crises by improving the performance of the contact person through 

choosing the best communication method and selecting the appropriate 

strategy for the crisis in all its stages. And the proposed framework 

includes some indicators that have been reached to follow up the 

progress of work. The study was based on the descriptive and analytical 

approach, and this approach was based on a combination of theoretical 

study and field study. The research community includes officials in the 

Nile Centers, which were established in 1978 under a memorandum of 

understanding signed on May 13, 1978 between the State Information 

Service and the German Hans Seidel Foundation, of which there are 30 

centers. A sample of 60 individuals was taken from leaders and 

experienced people who contact the centers from current employees or 

pensioners. The problem is the extent to which knowledge management 

processes can be applied in the Nile centers affiliated to the internal 

media sector of the State Information Service and its effect on 

spreading the culture of facing environmental crises in all stages of the 

crisis through the activities of the communicators. 

The research reached the importance of establishing a knowledge 

management in the Nile centers and transforming the Nile centers into 

knowledge units that contribute to raising the capabilities of the local 

community and the individual in the field of environmental protection, 
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facing crises and environmental and societal issues, developing 

environmental responsibility and raising environmental awareness in 

order to contribute to improving local conditions for all by making them 

Partners in dialogue and consultation. 

The research recommends that the knowledge entry should be 

included in the establishment of a knowledge department affiliated with 

the General Administration of Nile Centers that includes a crisis 

management unit, a training and communication unit, and a huge 

electronic archive. Raise the community’s capabilities in the field of 

environmental protection in several ways, including offering local 

remedial or preventive initiatives to contribute to solving environmental 

and societal problems. Experienced by the local community through the 

Nile centers nationwide, 

Keywords: Knowledge Management – Crisis Management - 

Communication - Contacts The crisis - Nile centers. 


