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نشكر اهللا ونحمده حمدا كثیرا ومباركا على هذه 
. النعمة الطیبة والنافعة نعمة العلم والبصیرة  

نتقدم بالشكر الجزیل إلى الدكتور المشرف بوبكر 
هشام على تفضله باإلشراف على هذه المذكرة 

وعلى كل التوجیهات والنصائح القیمة التي قدمها 
.لنا  

 



 :ملخص الدراسة
 

  :ملخص الدراسة

دارة األزمات"   "اتخاذ القرار وإ

  )للزجاج بالمنطقة الصناعیة أوالد صالح والیة جیجل اإلفریقیةدراسة میدانیة مع إطارات الشركة (  

القرار في إدارة األزمات في  اتخاذیهدف موضوع هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي تلعبه عملیة 
قرارات فعالة  اتخاذباعتبار إدارة األزمات وحدة وظیفیة متكاملة تعمل على  ،المؤسسة االقتصادیة الجزائریة

ق هذا المسعى قمنا یقادرة على التعامل مع مختلف االختالالت والمشاكل التي تهدد استقرارها، ولتحق
المفاهیمي للدراسة  طقیا فیما بینها، فبعد عرضنا لإلطاربتفصیل هذه الدراسة إلى سبعة فصول متسلسلة من

صالح بوالیة  دللزجاج بالمنطقة الصناعیة أوالانطالقا من واقعه المیداني المتمثل في الشركة اإلفریقیة 
جیجل، التي تعكس إلى حد كبیر واقع الظاهرة المدروسة، وسنحاول فیما یلي من محاور هذا البحث 
إظهار الشكل الذي تساهم به خصائص متخذي القرار ومتابعتهم لمختلف القرارات المتخذة في التعامل مع 

  .األزمات التي تتعرض لها الشركة

إطار، وذلك بإتباع أسلوب ) 30(لت هذه الدراسة كل مفردات مجتمع البحث والبالغ عددهم شم
الحصر الشامل، وعمدنا إلى اختیار هذا األسلوب كونه یعكس الواقع الفعلي للمجتمع قید البحث، إضافة 

  .لقلة عددهمإلى إمكانیة إجراء هذه الدراسة مع جمیع أفراد مجتمع البحث نظرا 

علیها، فقد تم توظیف المنهج  یعة موضوع الدراسة ونوع البیانات المراد الحصولونظرا لطب 
العدید من أدوات  باستخدامالوصفي الذي یمكن من الحصول على أكبر قدر من المعلومات، ویسمح 

  .المالحظة، المقابلة، االستمارة، السجالت والوثائق، وأسالیب التحلیل الكمي والكیفي: البحث المتمثلة في

  :وبعد تفسیر وتحلیل البیانات المتحصل علیها ومناقشتها توصلنا إلى النتائج التالیة

 .تساهم خصائص متخذ القرار في معالجة الخالفات العمالیة - 1
 .بشكل فعال تساهم متابعة تنفیذ القرار في التعامل مع حوادث العمل - 2

نجد " دور فعال في إدارة األزمات لعملیة اتخاذ القرار"وعلیه فإن الفرضیة العامة التي مفادها أن 
  .أنها تحققت

  :وفي األخیر فقد أثار انتباهنا جملة من التساؤالت والنقاط المهمة



 :ملخص الدراسة
 

 لوجود محللین سوسیولوجیین قادرین على تشخیص وتحلیل ر المؤسسة االقتصادیة الجزائریة لماذا تفتق
 مختلف التحدیات والمشاكل التي تواجه عمل المؤسسة ؟

  وجود رؤیة إستشرافیة لمتخذي القرار بالمؤسسة الجزائریة هو أحد األسباب المؤدیة إلى حدوث هل عدم
 النزاعات ؟

  لماذا ال تهتم المؤسسة الجزائریة بتشكیل لجان متخصصة مهمتها التعامل مع مختلف المشاكل
 واألوضاع الطارئة التي تحدث في مجال العمل ؟

        



          Résumé de l’étude : 

  "prendre des décision et la gestion des crises ."  

   Etude pratique avec les cadres de l’entreprise africaine du verre de la zone 
industrielle "Ouled Saleh" au sein Jijel.    

   L’objectif de cette étude est de montrer le rôle que joue l’opération de prendre 
la décision dans la gestion des crises au sein de l’entreprise économique 
algérienne, Sion considère la gestion des crises une unité opérationnelle 
complète donc elle aide à prendre des décisions efficaces et apte à gérer les 
déséquilibres et les différents problèmes qui menacent la stabilité de l’entreprise 
en question.  

   Pour réaliser cet objectif, on a détaillé cette étude en 07 chapitres enchainés 
logiquement liés  les uns aux autres, après avoir exposé le cadre conceptuel de 
cette étude en commençant par réalité du terrain entreprise africaine du verre qui 
montre la réalité du phénomène étude, on va essayer par la suite montrer la 
forme par la quelle les preneurs de décisions contribuent et pour suivent les 
décisions prises dans la gestion des crises.  

    Cette étude englobe tous les membres de la communauté de la recherche (30 
cadre), en les étudiant cas par cas, on a choisi ce style parce qu’il reflète la 
réalité véridique de la société en question, de plus la possibilité de réaliser cette 
étude avec tous les membres de communauté de la recherche parce qu’ils sont 
miné otaries.  

   La nature de cette étude impose l’adaptation du la méthode descriptif   car elle 
permet de collecter les informations recherché est l’utilisation de plusieurs outils 
de recherche comme: l’observation, l’entretien, un questionnaire, document et la 
méthodologie d’analyse quantitative et qualitative. 

    Après avoir traité et analysé les données collectées, on est arrivé aux résultats 
suivant:  

1-Les spécificités du preneur d’une décision contribue à régler les conflits des 
travailleurs.  

2-Pour suivre l’exécution de la décision contribue à gérer les accidents de travail 
efficacement. 



    Alors de cela l’hypothèse générale qui annonce que " l’opération de prendre 
une décision  joue un rôle efficace dans la gestion des crises" est valable.  

Enfin, plusieurs interrogations et points importants ont attiré notre intention: 
- pour quelle raison l’entreprise économique algérienne manque-t-elle des 

auditeurs qui sont capables de faire le diagnostique et l’analyse de tous les 
défis et les problèmes qui taclent le travail de l’entreprise ?  

- est-ce le manque d’une vision claire des preneurs des décisions au sein de 
l’entreprise algérienne est l’une des causes qui provoque des conflits ? 

- pourquoi l’entreprise algérienne ne prend pas en considération les 
commissions spécifiques qui auront comme mission : traiter et gérer les 
problèmes et les situations d’urgence qui  bouleverse le milieu du travail?                 
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     : مقدمة        

إن التطورات الحاصلة  في میدان العمل جعلت من المؤسسات في بحث دائم عن أهم اآللیات 
، ومما المعاصرة  سمة من سمات الحیاة أصبحتلمواجهة مختلف التحدیات واألزمات التي  والمیكانیزمات

 أنواعهاتشكل تهدیدا على كیان المؤسسات باختالف  أصبحتفي الوقت الراهن  األزمات نأالشك فیه 
بسبب التغیرات الحادة  على تداعیاتهاوذلك لصعوبة السیطرة  ،خاصة االقتصادیة منها نشاطاتهاو 

، وضعف قدرة اإلدارات المسؤولة عن من ناحیةتكنولوجیة والمفاجئة في البیئة االقتصادیة واالجتماعیة وال
تطیع التعامل المؤسسات التي ال تسف ،أخرىمالئم للتكیف مع تلك التغیرات من ناحیة  إداريتبني نموذج 

یكون مصیرها الزوال  األزمةلكافة مراحل  الفعالة  اإلدارةمن خالل  األزماتمع مختلف المشاكل و 
                               .واالنهیار

جال البحث عن الحلول في مالمؤسسات تخطي الخوض  إداراتالمنطلق كان لزاما على  هذاومن 
و اتجاهات فكریة تبحث في سبیل تحقیق الرقي المؤسساتي في  مدارس نظریة إلى األفرادو من اإلدارة 

ع مراحل و جمی اإلنتاجیةالحلول لمختلف المشاكل التي تواجه المؤسسات خالل عملیاتها  إلیجادمحاولة 
ختلف متخصصة مهمتها التصدي لم إدارة إیجادوذلك من خالل  ،المهام والنشاطات المنوطة بها أداء

 لآلثاروبعد حدوثها تجنبا  أثناء ،الالزمة للتعامل معها قبل األزمات المتوقعة الحدوث واتخاذ اإلجراءات
                     .قد تخلفهاالتدمیریة التي 

إن الصعوبات والمشاكل التي تتخبط فیها المؤسسات االقتصادیة، تتطلب حشد وتعبئة كافة    
من خالل االستعداد الدائم والتخطیط الجید لتجنب  إالذلك  وال یتأتىاإلمكانیات والموارد المادیة والبشریة، 

المتكررة تستدعي اتخاذ قرارات فوریة التخفیف من حدتها، فمثل هذه التهدیدات  أو أزماتالوقوع في 
واالستمرار في سوق وهادفة تكون قادرة على التعامل معها بشكل یضمن لهذه المؤسسات االستقرار 

والمحرك  اإلداریةالدور المحوري لعملیة اتخاذ القرار باعتبارها جوهر العملیة  ، وهنا یبرزالمنافسة
 إالتوجیه ورقابة، فهذه العملیات ما هي  تنظیم،ة من تخطیط ف والعملیات التنظیمیلكافة الوظائ األساسي

 إداریةومهارات  أسالیببناءا على   داف المسطرةبلوغ األهل تسعىاس لعملیة اتخاذ قرارات هادفة انعك
خاصة  لباحثین في كافة الدوائر العلمیةالذي جعل منها تحظى باالهتمام المتزاید من قبل ا األمر خاصة،
، ویتجلى ذلك من خالل في هذا المجال األولى منذ الدراسات، االجتماع العمل والتنظیم دان علمفي می

النظریات المقدمة والبحوث االمبریقیة المنجزة التي تمثل سند معرفي وخلفیة فكریة مساعدة في انجاز 



 مقدمة 
 

 ب 
 

 أهموذلك برصد  ،لسوسیولوجیة التي تتمحور حول دراسة وفهم واقع المؤسساتوالدراسات ا البحوث
المؤسسات في التعامل مع  إدارةالمعتمدة من قبل  اآللیات أهمالعراقیل التي تواجهها سعیا منها لمعرفة 

 األكادیمیةالبحوث والدراسات  أنجزتالسوسیوتنظیمیة  هذه الوضعیة وأمامالمواجهة،  واألزماتالتهدیدات 
دارةاسات حول موضوع اتخاذ المزید من الدر  إجراءوالزالت تتمحور حولها، فأضحى لزاما علینا   القرار وإ

 إدارةالعملیات التنظیمیة في  أهمباعتبارها احد  رة اتخاذ القرا، بغیة معرفة الدور الذي تلعبه عملیاألزمات
 سبعة إلىولتحقیق هذا المسعى قمنا بتفصیل هذه الدراسة  للزجاج اإلفریقیةالتي تواجهها الشركة  األزمات

میداني،وفیما یلي مكونات هذه  ومنها ما هو ،منها ما هو نظري فصول متسلسلة منطقیا فیما بینها
     :على النحو التالي  الفصول

رضنا فیه  تصورنا ، حیث استعالمفاهیمي للدراسة اإلطاروالذي یحمل عنوان : األولالفصل 
البحثیة وفرضیات الدراسة، مع ذكر مبررات اختیار  اإلشكالیةتحدید  ، انطالقا منلموضوع الدراسة

مفاهیمها، وهذا ما یشكل منطلقا أساسیا وبناء  أهمتحدید  إلى إضافةالدراسة،  وأهداف  وأهمیةالموضوع 
                                                       .معرفیا لهذه الدراسة

بدءا بالدراسات السابقة التي لها عالقة  النظري للدراسةالتراث فقد تناولنا فیه الفصل الثاني  أما
دارةاتخاذ القرار "بمتغیري الدراسة  االجتماعیة الكالسیكیة  النظریات فصلنا في ، ثم"األزمات وإ

                                                                             .األزمات إلدارةالنیوكالسیكیة والحدیثة، المفسرة التخاذ القرار، مع التطرق لبعض النماذج المفسرة 

مكونات  :من خالل التعریج على العناصر التالیة اتخاذ القرار لمتغیرتطرقنا   الفصل الثالث وفي
 إضافة ، مصادر اتخاذ القرار،وخصائص اتخاذ القرار أهمیةالقرار، الفرق بین صنع واتخاذ القرار،  وأنواع

ات عملیة اتخاذ القرار كذلك خطو  القرار، اتخاذ وأسالیبالقرار، ثم طرق  عناصر اتخاذإلى ذكر 
                                                                .العوامل المؤثرة في عملیة اتخاذ القرار ومعوقات عملیة اتخاذ القرار إلى، هذا إضافة ومقوماتها

وقوعها   أساب، األزمةمن خالل ذكر خصائص  األزمات إدارة متغیر الفصل الرابع فيولقد تناولنا 
 إلى، كما تطرقنا األزمات إدارةخلفیات مصطلح  إلى باإلضافةوفوائدها،   األزمة أنواع، األزمةمراحل 

 وأسالیب، مراحل األزمات إدارة وأهداف أهمیةثم التعریج على ، باألزمات اإلدارةو  األزمات إدارةالفرق بین 
الخطوات  إلى إضافةوالمعوقات التي تحول دون نجاحها،  األزمات إدارة ذكر عوامل نجاحمع ، إدارتها

                            . األزمات إدارةالمهمة في 



 مقدمة 
 

 ج 
 

حیث یتمحور حول تحدید مجاالت  سةاإلجراءات المنهجیة للدراضمن الفصل الخامس یندرج و 
مع البیانات من ج وأدوات   ، كذلك اختیار المنهج المالئمالبحث وتحدید خصائصه ، ضبط مجتمعالدراسة

التحلیل الكمیة  أسالیباستمارة والوثائق والسجالت، كما تم في هذا الفصل تحدید مالحظة، مقابلة و 
لدراسة نتائج ا إلىواستنطاقها كیفیا للوصول  اإلحصائیة، فبواسطتها قمنا بعرض وتحلیل الدالالت والكیفیة

                               .وتفسیرها

، حیث قمنا بتقسیمه إلى محورین المیدانیة وتفسیر البیاناتالفصل السادس بعرض، تحلیل ویتعلق 
                                             .بحسب عدد فرضیات هذه الدراسة الراهنة

من خالل توضیح مدى صدق فروض مناقشة نتائج الدراسة فقد تركز حول الفصل السابع أما 
هذه الدراسة ومناقشة النتائج في ضوئها، وفي ضوء التراث النظري من معطیات للدراسات السابقة، ومن 

هذه الدراسة الراهنة حول موضوع  أثارتهاتفسیرات للمداخل النظریة إلى جانب عرض بعض القضایا التي 
دارةاتخاذ القرار                                     .ماتاألز  وإ
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  :تمهید

المهتمین في هذا و  یعد موضوع إدارة األزمات من أهم القضایا السوسیوتنظیمیة لدى المختصین       
التي مبریقیة والبحوث اإل النظریة تاالتجاهاو  في ظهور العدید من التفسیرات أسهمالمجال، الشيء الذي 

ل في هذا الفصل استعراض اإلطار او السیاق سنح هذا ففي التقصي،و  لت هذا المتغیر بالبحثو اتن
، بدءا المفاهیمي لموضوع دراستنا هذا الذي یتمحور حول دور عملیة اتخاذ القرار في إدارة األزمات

 أهداف الدراسةو  بتحدید لإلشكالیة البحثیة وفرضیات الدراسة، مبررات اختیار الموضوع، كذلك أهمیة
  .بناء معرفیا لهذه الدراسةو  هذا ما یشكل منطلقا أساسیاو  تحدید أهم مفاهیمها،و 
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  :اإلشكالیة :الأو 

لقد أدت التحوالت العالمیة الحاصلة في مختلف المجاالت إلى جعل المؤسسات في بحث دائم عن   
ونها التقدم االجتماعي كو  االقتصادیةتها في دعم التنمیة مااالسبل الكفیلة لرفع إنتاجیتها بغیة توسیع إسه

عملیاتها و  المجتمع من خالل مختلف سیاساتها اإلداریةیلبي حاجیات تمثل العون االقتصادي الذي 
أي دولة فقد أصبحت تحظى بمكانة خاصة لم تعهدها في اإلنتاجیة، نظرا لألهمیة التي تكتسبها المؤسسة 

التحلیل في الفضاءات العلمیة لبناءاتها الهیكلیة نظرا لموقعها و  كبیرا بالبحث ماامن قبل إذ القت اهتم
التوازن و  رف االستقرار الدائمل، إال أن وضع هذه المؤسسات ال یعضعف اقتصاد الدو  أوالمعبر عن قوة 

لخارجیة ة ائیتفرضها التغیرات التي تحدثها البفجائیة هي حتمیة و  الالزم بل إن تعرضها لمواقف جدیدة
  .ذه المؤسساتالتي تعمل في خضمها ه

مناهج بسیطة و  أساسمن الوضع التقلیدي القائم على  انتقالهاو  إن التطور الحاصل في المنظمات  
نما كان نتاجا للعدید من المراحل التي و  إلى الوضع الحالي المتطور األكثر تعقیدا لم یكن ولیدا للفراغ إ

و األمر الذي ساهم كثیرا في بلورة سیاسات جدیدة في هو  مشكالتها المتنوعةو  مرت بها بمواقفها المختلفة
، حیث أن هذا ضبط عملیاتها التسییریة الممارسة في ظل عالقات تبادلیةو  التعامل مع مختلف مواردها

فعالیة هذه المنظمات و  تعیق كفاءةو  العوائق التي تعترضو  صاحبه العدید من التحدیات التطور قد
تخلو أي منظمة ال العالئقي، إذ  أواالجتماعي و  المختلفة سواء في الجانب السیاسي، االقتصادي بأنواعها

تعقدها تختلف من مؤسسة و  حدتهاالتحدیات التي قد تواجهها إال أن و  خالل دورة حیاتها من العوائق
نجدها دائما عرضة بها التكیف مع البیئة المحیطة و  خرى، فالمؤسسة المعاصرة الباحثة عن تحقیق الرقيأل

التحدیات هو ما جعلها و  لعل هذا التعقید في المشاكلو ، التهدیدات التي تعیق عملهاو  للعدید من المشاكل
تدارك و  أسس علمیة قادرة على مواجهة المواقف المختلفةو  في موضع حاجة لفكر إداري قائم على مبادئ

في ظل  القادر على ضمان فعالیة المؤسسةمختلف العملیات التي من شأنها اإلخالل بمستوى التوازن 
  .بیئة تسودها روح المنافسة

ستمراریتها أمر إ و  من المواقف التي تهدد بناءها الخروجو  إن قدرة أي مؤسسة على مجابهة مشاكلها  
مارسة إداریة قائمة على مناهج تفعیل هذه العملیة كمو  مرهون بقدرات مواردها البشریة على إدارة أزماتها

نمط حدیث  األزمةإذ تعتبر إدارة  مة عنهاالتقلیل من األضرار الناج أوت زمااأل احتواءیة من شأنها علم
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ظروف التطور الحدیث التي تعیشه المؤسسات في و  من األنماط اإلداریة الذي فرضته الظروف البیئیة
الدائم من و  االستعداد الكاملالوقت الحالي بمختلف المجاالت فهو نمط یقوم على نظرة استشرافیة تتطلب 

األدوات و  لفهم أبعادها بناء على امتالك المعارف محاولةخالل توافر االحتیاطات المالئمة لمواجهتها في 
 انطالق تهدید إلى مفردة تحویلها من مفردةو  التي یمكن من خاللها تحلیل مجموعة العناصر المكونة لها 

  .مواكبة المتغیرات الجدیدةو  یمكن استغاللها كعامل لتحقیق التكیف

من  المؤسسة الجزائریة كغیرها من المؤسسات، لیست في معزل عن إمكانیة التعرض للعدیدو   
 في نفس المؤسسة أویة، إذ تختلف هذه المشاكل من مؤسسة ألخرى التهدیدات خالل مسیرتها العمل

التقنیة، قد  أوأنواعها البشریة  اختالفحوادث العمل على  أوداخل بیئة العمل،  فالخالفات التي قد تنشأ
 األزمةبذلك فو  م تحقیق أهدافها،أمااجزا تقف حو  یؤدي تفاقمها إلى حدوث أزمة بالمؤسسة تعیق عملها

 خارجیة تنبه لبدایة تكونها إال أن التغلب علیهاو  ظاهرة تتكون خالل مراحل متتابعة تشهد تفاعالت داخلیة
هنا تبرز و  قوى التي تحوزها المؤسسة في شكل عملیات إداریة منظمةمواجهتها یتطلب شحن مختلف الو 

اآللیات التي تعتمدها الهیئة اإلداریة كسبیل  أواألهمیة الكبیرة لعملیة اتخاذ القرار كأبرز المیكانیزمات 
ى لمجابهة التهدیدات الممكن مواجهتها حیث أضحى االتجاه نحو اتخاذ قرارات إداریة إستراتیجیة قادرة عل

سواء من أجل التقلیل من  األزمةبناء و  حل المشكالت التنظیمیة ضرورة حتمیة كدعم واضح إلعادة هیكلة
متغیرة باستمرار، فعملیة و  استغاللها كعامل لتطویر قدرات المؤسسة في مواجهة مواقف جدیدة أوَأضرارها 

سار الذي تتبعه في رسم سیاساتها بناء اتخاذ القرار تعتبر جوهر العملیة اإلداریة كونها المحدد الرئیسي للم
 معطیات واقعیة دقیقةو  على توفیر اكبر قدر من المعلومات، فكلما كانت القرارات مبنیة على معلومات

كما تلعب كفاءة متخذ القرار الحد منها،  محاولةو  تراث فكري ثري كان القرار أكثر مساهمة في تشخیصو 
التمیز من خالل اتخاذ و  كذلك القضایا المتعلقة بتحقیق النجاحو  دورا محوریا في رسم سیاسات المؤسسة

  .لمجابهة مختلف المواقف المتجددة الذي یتطلب االستعدادو  االستقرارو  قرارات كفیلة بتحقیق التوازن

تعد عملیة اتخاذ القرار من أهم العملیات التي تساهم في التعامل مع حوادث العمل إال أن تبیعاتها   
تكمن أهمیة متابعة تنفیذ هذه القرارات المتخذة، كخطوة  هناو  سلب على بعض األبعاد،قد تنعكس بال

  .أساسیة في تحقیق التجسید الفعلي لمثل هذه القرارات
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دارة األزمات من المواضیع المهمة التي تحظى باالهتمام الواسع و  علیه یعد موضوع اتخاذ القرارو    إ
تقصي الواقع الفعلي و  كشف محاولةلى في دراستنا الراهنة إ رتأینااساط العلمیة، فمن هذا المنطلق و في األ

مسبباتها في الشركة اإلفریقیة للزجاج بالمنطقة الصناعیة في الطاهیر و  رصد أهم أبعادهاو  لهذه الظاهرة
كونها عرضة جاء تبنینا لهذه الشركة كنموذج للدراسة و  بوالیة جیجل، باعتبارها شركة ذات نشاط صناعي،

  .محیط العمل أویترتب عن ذلك من انعكاسات على العامل  ماو  لمشاكل عدیدة

  :خالل طرح التساؤل الرئیسي التاليمعالم هذه اإلشكالیة من  من هنا یمكننا تحدید  

 ما هو الدور الذي تلعبه عملیة اتخاذ القرار في إدارة األزمات بالشركة اإلفریقیة للزجاج؟ 

  :الرئیسي التساؤالت الفرعیة التالیةا التساؤل ینبثق عن هذو   

 رار في معالجة الخالفات العمالیة؟تساهم خصائص متخذ الق هل 
 لقرار في التعامل مع حوادث العمل؟هل تساهم متابعة تنفیذ ا 

  .فرضیات الدراسة: ثانیا

  :الفرضیة الرئیسة

  .لعملیة اتخاذ القرار دور فعال في إدارة األزمات  

  :الفرضیات الفرعیة

 تساهم خصائص متخذ القرار في معالجة الخالفات العمالیة .  
 بشكل فعال العمل حوادث تساهم متابعة تنفیذ القرار في التعامل مع.  

  :مبررات اختیار الموضوع :ثالثا

نما یكون و  المتنوعة ال یكون عن طریق الصدفةو  المواضیع العدیدة بین إن اختیار موضوع ما من   إ
 ي نهایة المطاف المبرر الذي یجعله یختارالتي تشكل للباحث فو  معینةإحساس بمشكلة نابع عن 
 :لهذا الموضوع في النقاط التالیة المبررات التي كانت وراء اختیارنا أهمبذلك یمكن تلخیص و  ،الموضوع
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 :مبررات ذاتیة -1

 دارة األزمات كونه یندرج ضمن التخصصو  الرغبة في اإلطالع على موضوع اتخاذ القرار  إ
دارة مختلف المشاكل التي معرفة الطریقة التي تعتمدها الشركة اإلفریقیة للزجاج في إ محاولةو 

  .تعترضها
  الدراسات المیدانیة التي و  ذلك لقلة البحوثو  الموضوع إلى القیام بمزید من الدراسات حولالحاجة

دارة األزمات في المؤسسة العمومیة خاصة و  لت إشكالیة اتخاذ القرارو اتن  .االقتصادیة منهاإ

 :مبررات موضوعیة -2

 إدارة في  اتخاذ القرارالدور الذي تلعبه عملیة لتنا معرفة و ااختیار هذا الموضوع جاء نتیجة لمح
جاء تبنینا لهذه الشركة كنموذج للدراسة كونها مرت بمشاكل و  األزمات بالشركة اإلفریقیة للزجاج

 .العمل محیط أوما یترتب عن ذلك من انعكاسات على العامل و  عدیدة
  میدانیاوالبحث إمكانیة إجراء الدراسة. 

  :أهمیة الدراسة :رابعا

  هو تسلیط الضوء على عملیة اتخاذ و  الدراسة في كونها تتطرق إلى جانب مهمهذه تكمن أهمیة
 .األزماتالدور الذي تلعبه في إدارة و  القرار في المؤسسة الجزائریة االقتصادیة

 لو بشكل قلیل في إعطاء نظرة واضحة لألزمة المعقدة و  قد تساهم محاولةتعتبر هذه الدراسة ك
 ث العمل التي تحدث في مجال العملذلك لكثرة حوادو  الجوانب التي تعیشها المؤسسة الجزائریة،

 .العمل العمال في محیطتنشأ بین مختلف  لى الخالفات العمالیة التيباإلضافة إ
  التي تتمحور  األساسیةتنبع أهمیة الدراسة أیضا كونها تسعى إلى التعریف بأحد أهم الركائز

هذا البحث سیتم تطبیقه في مؤسسة اقتصادیة فهو فهو اتخاذ القرار، و  اإلداریةحولها العملیة 
 .بحوث مستقبلیةسندا ل كونالمكتبة الجامعیة بدراسة تخص هذه الظاهرة حتى ی إلثراء محاولةك
 الذي یمكن و  إدارة األزمات یعد من المواضیع الحدیثةهذه الدراسة في كون موضوع  تبرز أهمیة

أن یساهم بشكل صحیح في تحدید مختلف القرارات التي تتخذها الشركة في حل المشاكل التي 
 .تعترضها
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  :أهداف الدراسة:خامسا 

 للزجاج اإلفریقیةالشركة (م المؤسسة االقتصادیة الجزائریة الكشف عن مدى اهتما محاولة( 
ة مختلف المشاكل األزمات في معالج إدارة مدى اعتمادها علىو  الحدیثة في اإلدارةباألسالیب 

 .التي تعاني منها
 ثقافیة التي تمیز القائمین على عملیات اتخاذ  االقتراب من المیدان الكتشاف الخصائص السوسیو

سبیل  هؤالء على تجسیدها فيالمیكانیزمات التي یعمل و  ى جانب تشخیص أهم اآللیاتإل ،القرار
 انعكاساتهاعلى األقل الحد من  أو ،معالجة مختلف األزمات التي یمكن أن تمر بها الشركة

 .السلبیة
 إال أن ، ساهم في التعامل مع حوادث العملتعد عملیة اتخاذ القرار من أهم العملیات التي ت

الكشف عن مدى مساهمة متابعة  لذلك سنحاولو  ،عاتها قد تنعكس بالسلب على بعض األبعادتب
 .مدى أهمیتها في تحقیق التجسید الفعلي لهذه القراراتو  تنفیذ القرار

  :تحدید مفاهیم الدراسة :سادسا

الدراسات االجتماعیة كونها تمثل أحد و  في البحوث األساسیة تعد هذه المرحلة من أهم الخطوات  
المحددات الرئیسیة لمسار البحث الذي یتبعه الباحث في دراسته لظاهرة معینة فمن خالل هذا الطرح سیتم 

  :كاآلتيعرض المفاهیم 

  :أساسیةمفاهیم : الأو 

  :تعریف الدور -1

مرتبطة الالحقوق و  لهذا النظامنظام إلزامي معیاري یفترض بالفاعلین الذین یقومون به الخضوع  :اصطالحا
  ).288، ص 1986فرانسوا بورتیلو،و ریمون بودون، .(ت ماابهذه اإللز 

  ثقافیا  أویستخدم مصطلح الدور في علم االجتماع في وضع ما سواء كان وضعا اجتماعیا... 
 یفهم أن الدور وضع اجتماعي یتمیز بمجموعة من الصفاتو  الدور یحدد مكانة داخل الجماعةو 
 ).281، ص 2003فاروق مداس، ( .ألنشطةاو 
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  القیم الملزمة و  تاالتجاهاو  هو السلوكو  ،هو مجموعة من الواجبات المرتبطة بمركز اجتماعيو
 ).462، ص 1999 مصلح أحمد،صالح .(باإلضافة إلى الحقوق المرتبطة بالمكانة

 التي یؤدیها الفردالواجبات و  ور عبارة عن مجموعة من المهامركزت هذه التعاریف على أن الد  
الدور هو المسؤول عن تحدید مكانة الفرد داخل الجماعة كما أنه  كما أن ،المرتبطة بمركزه االجتماعيو 

موجهة لوضع اجتماعي معین ،ما یأخذ على هذه یبرز من خالل كونه یمثل مجموعة معاییر سلوكیة 
أهمیة الدور في مختلف العملیات لم تبرز و  أنها ركزت على الجانب االجتماعي للدور فقط التعاریف

  .التنظیمیة التي یقوم بها األفراد داخل المؤسسة

 :اتخاذ القرار -2

  :تعریف القرار.1.2

 أثبته، وضحه: ، یقرر، قررت، قرارا فقد وردت المادة بعدة معاني رقأ القرار مصدره: لغة ،
 ).977، ص1989كبار لغویین العرب، (.حققه، وأفصح عنه واقر، بمعنى رضیه وقبله

 یعرف بأنه االختیار المدرك بین البدائل المتاحة في موقف معین، أو هو عملیة   :اصطالحا
خلیل محمد ( للمفاضلة بین حلول بدیلة لمواجهة مشكلة معینة واختیار الحل األمثل من بینهاـ

  )21، ص 2006العزاوي، 
شكلة جدیدة ناتجة عن مناسب لماختیار بدیل معین من البدائل إلیجاد حل  :یعرفه سیمون -

، ص 2009لفضل، مؤید عبد الحسن ا(ـهو جوهر النشاط التنفیذي في األعمال عالم متغیر  و 
49.(  

للنتائج المتوقعة  تاحة بعد القیام بدراسة مستفیضةالبدائل الم أفضلوعرفه آخرون بأنه اختیار  -
   ). 21، ص 2010حجاحجة، علي خلف (ـفي تحقیق األهداف المطلوبة  أثرهاو  من كل بدیل

حیث استخدم  ،ذ القراراتخاو  یالحظ من خالل التعاریف السابقة عدم التفریق بین مصطلح القرار    
حیث تشیر إلى أنه اختیار البدیل األمثل من بین البدائل  ،في هذا الطرح للتعبیر عن نفس المعنى

 . المكونات التي تحتوي علیها القراراتو  المصادر أوهذه التعاریف لم تبرز خصائص القرار و  المتاحة،
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  :تعریف اتخاذ القرار .2.2

 مقارنتهاو  تحدید البدائل المتاحةو  تحلیلهاو  عملیة تجمیع المعلومات بأنها :عملیة اتخاذ القرار تعرف -  
  ).38، ص  2003، حبیب الصحاف.(اختیار إحداهما لیكون قرارا أومن ثم الوصول و 

،أي االختیارو  المقارنة أوالمفاضلة و  هي البحثو  ،شدیدة التبلور في عملیات فرعیةهي عملیة عقالنیة  -  
اقل كلفة محققة األهداف  أووسیلة اختیار واعیة ألحسن البدائل المتاحة التي تحقق أفضل عائد 

  ).135، ص 2003منال طلعت محمود، .(المرغوبة

أحمد .(كثرأ أواستخدام بعض المعاییر الموضوعیة الختیار بدیل ما من بین بدیلین محتملین  هي -
  ).122، ص 2002محمد غنیم، 

ذلك بعد الفحص الدقیق للبدائل التي و  ،له الفرد في موقف ماإصدار حكم معین عما یجب أن یفع هي -
وعدیدة وفقا لتوقعات معینة لمتخذ  مختلفةدیل معین بعد تقدیم بدائل من ثم اختیار بو  إتباعهایمكن 
  ).123، ص  2003،الشرقاويعلي .(القرار

طالما تم االختیار بین و  البدائل المتوفرة بناء على أهمیة القرار ذاته أفضلاختیار « بأنهاعرفها رزیق  -  
  ).7ص  ، 2001رزیق إیهاب، .(فإن هذا یعد قرار أكثر أوبدیلین 

ة، تعبر عن عملیة التعاریف السابقة أن عملیة اتخاذ القرار هي عملیة عقالنیة رشیدیفهم من خالل     
، كما أنها تخضع لمجموعة من المعاییر الموضوعیة التي یجب البیانات الضروریةو  تجمیع المعلومات

  .توفرها في اتخاذ قرار معین

م الجوهریة التي تتمحور حولها جل التعاریف هي أن عملیة اتخاذ القرار تقو  أو األساسیة إن النقطة   
ء على معاییر محددة بغیة الوصول بنا ،ن بین مجموعة من البدائل المتاحةماألمثل بدیل العلى اختیار 

التي یجب إتباعها في  األساسیةإال أن هذه التعاریف لم تبرز الخطوات األهداف المسطرة، و  النتائج إلى
اتخاذ القرار، فاتخاذ و  لم توضح الفرق بین عملیة صنع القرار أوعملیة اتخاذ القرار، كما أنها لم تتطرق 

  .القرار هو المحصلة النهائیة لعملیة صنع القرار
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 إلى القرارالمستمرة التي یسعى من خاللها متخذ و  العملیة المنظمة هو :التخاذ القرار اإلجرائيالتعریف  -
 الحلول لمختلف المشاكل إیجادخبرته، من خالل و  على كفاءته باالعتمادبلوغ األهداف المسطرة 

  .بغیة الوصول إلى النتائج المرجوة منه القرار المناسب، ومتابعة تنفیذه إلصدارا فاضلة بینهالمو 

  :إدارة األزمات -3

  :مفهوم اإلدارة.1.3

الفعل أدار، أي إدارة الشيء، بمعنى تعاطاه، واإلدارة االسم والمصدر من تأتي لفظة اإلدارة من : غةل -
أدار، والمدیر هو من یتولى النظر في الشيء، ومن یتولى جهة معینة من البالد، والداري المالح الذي 
یتولى، ودار بمعنى تحرك وعاد إلى حیث كان أو إلى ما كان علیه، ودار بالشيء  وعلیه وحوله، طاف 

  ).11، ص 1992عبد الرحمن عیسوي، .(دار الدهر، أي دار وتقلببه، و 

أنهم یفعلون  المعرفة الصحیحة لما یراد أن یقوم به العاملون، ثم التأكد من'' یعرفها تایلور: اصطالحا -
 ).17، ص 2001محمد أبو سمرة . (''ذلك بأحسن طریقة وأرخص التكالیف

والجماعات لتحقیق هدف معین، وتشمل مرحلة التخطیط تعرف بأنها عملیة تنسیق جهود األفراد  -
  ).11، ص 1992عبد الرحمن عیسوي،.(والتنظیم والتوظیف والتوجیه والتنسیق واإلبالغ والتمویل

الوظیفة التي تحدد من خاللها سیاسات المنظمة والتنسیق بین عملیاتها الرئیسیة ''یعرفها شیلدون بأنها  -
، ص 2001محمد أبو سمرة، . (''دید الهیكل التنظیمي والرقابة على التنفیذمن إنتاج وتمویل وتوزیع وتح

17.( 

من خالل التعاریف المذكورة یالحظ أن اإلدارة تركز على الوظائف التي یؤدیها األفراد في عملهم كما     
المسطرة تبرز أهمیة تنسیق الجهود والتعاون بین مختلف األطراف الفاعلة في المؤسسة لتحقیق األهداف 

على استمراریة المؤسسة، إال أن هذه التعاریف لم تبرز بصورة  وهذا ما یقتضي تحقیق التناسق للحفاظ
جلیة األطراف المسؤولة عن القیام بمختلف العملیات اإلداریة المنظمة لجهود األفراد في أداء مختلف 

 .الوظائف في المؤسسة
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  :األزمةتعریف .2.3

 .الشدةو  تعني الضیقو  ازمأو القحط، وهي جمع و  الشدة بأنهاها المعجم الوسیط عرف :لغة -

معجم اللغة .(خلل في الوظیفة  أو مستقرة،غیر و  فترة حرجة بأنهار فقد عرفها تسبقاموس وی أما -
 ).206، ص 2004العربیة، 

ریقیة  للداللة على تغیر غاصطالح طبي في األساس مستمد من اللغة اإل بأنهاتعني  :اصطالحا -
عندما انتقل هذا المعنى إلى علم و  ،یؤدي إلى الموت أومفاجئ في الجهاز البشري قد ینتهي بالشفاء 

تفاعل  أو،السیاسة أصبح یعني مجموعة من الظروف المفاجئة التي تنطوي على تهدید نظام سیاسي قائم 
 التوترو  بالخطر باإلحساسقد اقترن هذا المصطلح باعتبارات وجدانیة مرتبطة و  لوضع راهن،مفاجئ 

  ).13، ص 2014عبد الغفار عفیفي الدویك، (.ضیق الوقت لمعالجة هذا الموقف الطارئو 

كخبرة  األزمةل یرى و األ :مصطلح یعبر عن مفهومین  بأنهااالجتماعیون  األخصائیونیعرفها  -
كحادثة اجتماعیة ناتجة عن حدوث كارثة مما  األزمةالثاني فیرى  أماداخلیة نتیجة لتغیر عاطفي، 

عندما یواجه الفرد  األزمةقد تحدث و  ،یتسبب في تعطیل بعض الوظائف الهامة للمؤسسة االجتماعیة
 األداءالقدرة على عدم و  القلق وعالمات في ارتفاع التوترات الداخلیة تتسبب مشكلة ال یمكن حلها

بد العزیز عبد اهللا الدخیل، ع.(تعتبر خطرا كما تعتبر فرصة في نفس الوقت  األزمةو  لفترات ممتدة،
  ).24ص  ،2006

تتشابك و  هي موقف تواجهه إدارة المنظمة تتسارع فیه األحداث األزمةنظر اإلداریین ف وجهة  من -
القرار القدرة على التحكم بما یجري من أحداث داخل معه األسباب بالنتائج، یفقد من خالله متخذ 

ري یضمحمد أحمد الخ.(مستقبلهاو  المنظمة أداءخارجها، مما یؤثر بشكل ملحوظ على و  المنظمة
  ).15، ص 1990

 شیك قد تكون نواتجه مرغوب فیهاو  حالة من عدم االستقرار تنبئ بحدوث تغیر حاسم بأنها تعرف -
یجو    ).16، ص 2007محمد الصیرفي، .(ابیةإ

 المتمثلة في الخطرو  الثاني من العناصر المحددة لألزمةو  لو غوي األلعلى الرغم مما أبرزه التعریف ال  
  .التوتر إال أنها ال تعبر عن أزمة نسقیة خاصة بتنظیم مؤسسي معینو 
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الحیاتیة  أوكانت محصورة في األزمات المرضیة  األزماتل أن و رد التعریف االصطالحي األأو لقد     
الفردي وتاریخه إال أن هذا المفهوم أخذ بالتوسع لیشمل كافة مجاالت الحیاة للتعبیر عن  باإلنسانالخاصة 

تعبر خلل في النسق التنظیمي للمؤسسة  األزمة أنیفهم من التعاریف السابقة و  االقتصادیةو  الدولیة األزمة
تهدید على الكیان اإلداري فهي  أوخطورة  تشكیلو  عنصر المفاجأةمن خالل تتمیز بعدة خصائص تبرز 
ضغط على  أخذ بعین االعتبار، كما أنها تشكللم ت أوهمالها خارجیة تم إ أوبالتالي نتاج عوامل داخلیة 

  .نقص المعلومات المتعلقة بتلك األزماتو  ذلك لضیق الوقتو  متخذ القرار

األسباب التي تؤدي إلى حدوث األزمات كما أنها  أوما یؤخذ على هذه التعاریف أنها أهملت العوامل     
  .الخارجیة في إحداث تغییرات تهدد استقرار المؤسسة أوالداخلیة  لم تبرز الدور الذي تلعبه البیئة

  :تعریف إدارة األزمات.3.3 

 الباحثونلذلك فقد قدم و  ساط العلمیةو ت رواجا كبیرا في األمن المفاهیم الحدیثة التي القیعد مفهوم     
التي سیتم عرض و  منهم إلبراز أهم دالالت هذا المفهوم محاولةالمختصون مجموعة من التعاریف في و 

  :أهمها كاآلتي

 ممتلكات المنظمةو  المحافظة على أصول'' ردت الموسوعة اإلداریة تعریفا إلدارة األزمات یعنيأو  -
العاملین بها ضد المخاطر و  األفرادكذلك المحافظة على و على قدرتها على تحقیق اإلیرادات و 

 البحث عن المخاطر المحتملة في تتمثل مهمة المدیرین المسؤولین عن هذا النشاطو  المختلفة
 تمكنهم من تجنبها بالكامل عدم تخفیض أثرها على المنظمة في حال أوتجنبها  محاولةو 
حمود جاد اهللا، م.(''جهة متخصصة احتمال تعرض المنظمة للمخاطر إلىاألفضل هو نقل و 

 ).26، ص 2008
الخارجیة التي تهدد و  المنتظم للمشكالت الداخلیةو  التقدیر المنظمو  اإلعدادعملیة  بأنهاتعرف  -

، ص 2004عبد السالم أبو قحف،.(السوق بقاءها في أوربحیتها و  بدرجة خطیرة سمعة المنظمة
440.( 

بهتها التحضیر لمجاو  االستعدادو  التخطیط السلیم ثم ومن األزمةالقدرة على التنبؤ ب بأنهاوتعرف  -
قدوي علي عبد الحمید، .(األزمةوضعه الطبیعي كما من قبل حدوث  لكي یتم إعادة التوازن إلى

 ).196، ص 2001
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 القدرة على التغییر السریع لمواجهة األحداث المتتابعةو  المرونة بأنهاتعرف  األزماتإن إدارة  -
 ).124، ص 2006محمد هیكل،.( األزماتالفجائیة التي تتصف بها و  المتسارعةو 

تعبر عن القدرة في الحفاظ على االستقرار  أوأن إدارة األزمات تتمثل  تشیر التعاریف السابقة إلى    
الخارجیة و  المخاطر الداخلیةو  استمرار نشاطها كما أنها تعتبر عملیة تشخیص المشاكلو  داخل المؤسسة

التي تهدد كیان المنظمة، وهي بذلك طریقة لمعالجة األزمات التي تمر بها المؤسسة باالعتماد على 
اتخاذ و  األزمةیمكن القول بأن إدارة األزمات هي قدرة المؤسسة على التنبؤ بحدوث  أخیراو  ،علمیة أسالیب
 .حدوثهاأثناء وبعد  المالئمة لمواجهتها قبل التدابیر

التي الجهات المسؤولة عن معالجة مختلف األزمات و  أهملت هذه التعاریف األطراف الفاعلةفي حین      
التي تفرضها و  هذه األزمات هاالمتعددة التي تظهر فییمكن أن تواجهها المؤسسة وكذلك لم تبرز األنواع 

  .التي تعمل في ظلها هذه المؤسسات الخارجیةو  الضغوط الداخلیةو  المتغیرات

عملیة إداریة تقوم على مجموعة من األسالیب التي تعتمدها هي : إلدارة األزمات تعریف اإلجرائيال -
إدارة الشركة في مواجهة الحاالت الطارئة الناتجة عن الخالفات العمالیة أو عن حوادث العمل وما یمكن 

  .أن تخلفها من تبعات تهدد استقرارها

  :المؤسسة -4

س أنشأ فأس یقصد بالفعل أسسو  تأسیسایؤسس،  الفعل أسس،كلمة مؤسسة مشتقة من  :لغة -
 ).60ص  منظور، دت، ابن(.أسس المشروع أي أنشأهو  البیت أي جعل له أساسا،

أكثر من  أون شخصین و اتع أساسني یقوم على و انظام تع''یعرفها برنارد على أنها  :اصطالحا -
  ).121، ص 2007محمد الصیرفي، (. ''جل تحقیق هدف معینأ

  وحدة اجتماعیة تقام وفق نموذج بنائي معین لكي تحقق أهداف محددة'' بأنهایعرفها بارسونز  -
هدفها إنتاج و  وسائلها كرؤوس األموالو  هم األشخاصو  األساسیةقدم بارسونز عناصر المؤسسة و 

 ).9، ص 1993طلعت إبراهیم لطفي، ( .''السلع
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  :المؤسسة االقتصادیة - 5

العمل، موضوع العمل، قوة إدارة  :اقتصادیة تجمع بین عناصر ثالث هيتعرف على أنها هیئة  -
  ).24، ص 1996عمر الصخري، ( .خدمات معینةو  ذلك من أجل إنتاج سلعو  العمل

ضبطها حسب أهداف معینة ألداء و  یتم تنظیمها األعضاءمجموعة منسقة من  بأنهاكما تعرف  -
 .الخدمات في السوقو  تؤول إلى بیع السلعذلك من خالل تنفیذ عملیات مختلفة و  بعض الوظائف

  ).28، ص 1996، تلعویساجمال الدین (

 تحقیق االستقرار وحدة هدفها هو أویفهم من خالل هذه التعاریف أن المؤسسة هي عبارة عن نظام     
 األساسیةمجموعة أعضاء مهمتها  أوضمان االستمرار، في حین نجد أن المؤسسة االقتصادیة هي هیئة و 

  .بیعهاو  هي إنتاج السلع

ینظم نشاطات العمل داخل المؤسسة كما و  إال أن هذه التعاریف لم تبرز الجانب القانوني الذي یحكم    
لها بأداء وظائفها في قانونیة تسمح و  أنها لم توضح ما إذا كانت هذه المؤسسات تتمتع باستقاللیة مالیة

الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات في تدعیم البناء القوانین كما أنها لم تبرز إطار ما تسمح به 
  .االجتماعي، كونها تمثل أحد األنساق الفرعیة المكونة للنسق العام

  :مفاهیم ثانویة: ثانیا 

 عمق في التحلیلو  هي تلك السمات التي یتمیز بها متخذ القرار من مهارة :خصائص متخذ القرار -1
التي  االعتباراترؤیة كافة البدائل من كل جوانبها، وتحقیق التوازن بین كافة و  قدرة على الحكم الشخصيو 

 ).180، ص 2011عالء الدین عبد الغني محمود، ( .تحكم عملیة اتخاذ القرار

یفهم من خالل هذا التعریف أن خصائص متخذ القرار هي تلك الممیزات التي یتسم بها متخذ القرار      
ذلك و  التشخیص الدقیق لمختلف المشاكلو  في التصرف، وقدرة على التمییزمرونة و  خبرةو  من كفاءة

  .الذي تبحث عن الشركة رضمان االستمراو  للحفاظ على االستقرار

 تتضمن هذه الخطوة المتابعة المستمرة للقرار المتخذ لضمان التنفیذ السلیم :متابعة تنفیذ القرار -2
 .محددة بهدف تحقیق التجسید الفعلي لمضمون هذا القرار بناء على االعتماد على آلیات الفعال له،و 
 ).235، ص 2009 حسین حریم،(
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تقویم و  التقییمو  یتجلى ذلك في الرقابةو  المتابعة تتم عبر مراحلعملیة  أنیالحظ من خالل التعریف      
 .تصحیح األخطاء التي تم الوقوع فیها وهو ما یضمن فعالیة القرارات المتخذة أوالقرارات المتخذة 

تحدث بشكل هي حالة اختالف متصاعدة تكون نتیجة ألحداث أو عوامل سابقة  :الخالفات العمالیة3- 
كما تحمل في طیاتها  ،أنها تشكل حالة تتأزم عندها العالقات بین األطرافمفاجئ وسریع إضافة إلى 

ر النزاع والذي یستدعي السعي الحتوائه من خالل وضع خطة لتخفیفه تمهیدا إلیجاد حلول قبل استمرا
  ).30، ص 2013هیا عدنان عاشور، . ( تفاقمه

من خالل هذا التعریف یفهم أن الخالفات العمالیة تعبر عن المعارضة والتضاد وعدم التطابق في   
 . الشكل أو الظروف والمضمون

یجب إیقافه حتى  أوخلل یؤثر تأثیرا مادیا على النظام بأكمله الذي یتوقف إنتاجه  هي :حوادث العمل -4
 ).33، ص 2009 ،هامل مهدیة( .یتم إلصالح الخلل

 أوالمواد و  المعداتو  یتسبب في تلف اآلالت أوأن یصیب شخصا  ماإحدث غیر متوقع الحدوث  -
          ).34ص  ،2009 سمیر حدیبي، ( .إلنتاجتوقف او  ل العملتكون سببا في تعط

 من خالل التعاریف المقدمة یتضح أن حوادث العمل تعبر عن حالة فجائیة غیر متوقعة الحدوث  
   .البشري أوالمستوى المادي تسبب في حدوث أضرار على تكون بصورة سریعة قد تو 

  :لألزمة المفاهیم المشابهة :ثالثا

على عدة ضحایا یستلزم تدخل شدید الدمار ینطوي و  مربكو  تعبر عن حدث غیر عادي :الكارثة -1
 العام الرأيتستوحي اهتمام و  یصعب التنبؤ به إلى حد بعیدو  الشعبیةو  الهیئات الرسمیةو  الحكومات

، ص 2012جمال تزكریت، ( .ةیالعینو  تقدیم المساعدات المادیةو  تعاطف مع الضحایایثیر الحكومة بما و 
143.(  

التهدید  أومن حیث أنها مصدر للخطر  األزمةأن الكارثة ال تختلف عن من خالل التعریف یتضح  
الخسائر و  مدى االنتشارو  كذلك من حیث الحجمو  في حین تختلف الكارثة عنها في صعوبة التنبؤ بها
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فهي  األزمة أمات الطبیعیة، تبط الكارثة في الغالب باالختالالالمعنویة التي تترتب عنها كما تر و  المادیة
  .في الغالب ناجمة عن اإلنسان

 التي تعبر عن التعارض فيو  أكثر أوهو تلك العالقة االجتماعیة التي تكون بین طرفین  :الصراع -2
التي تتطور من  القوة مصادرو  الشدیدة على المصادر النادرةالمنافسة و  المواقف ووجهات النظرو  المصالح

  ).80، ص 2011ناصر قاسیمي، ( .الخصامو  المواجهةو  النزاعو  خالل الضغط

التناقض حول مصالح مختلفة و  من خالل هذا التعریف یالحظ أن الصراع یشیر إلى حالة التعارض    
الغموض حیث و  في درجة التعقید األزمةیسعى كل طرف فیها لتحقیق غایاته إال أن الصراع یختلف عن 

أطرافه، في حین تكون هذه العناصر غیر محددة و  أبعادهو  یكون الصراع أكثر وضوح من حیث أهدافه
  .األزمةبوضوح في 

عدم الرضا نتیجة لوجود بعض الصعوبات التي تعوق دون تحقیق و  تمثل حالة من التوتر :المشكلة -3
الوصول إلیها، وتظهر المشكلة بوضوح عند العجز في الحصول على النتائج المتوقعة من  أواألهداف 
یمكن أن تعمل بمثابة بالتالي و  المشكلة هي السبب لحالة غیر مرغوب فیهاو  المختلفة،أنشطتها و  األعمال

  خلیل الرفاعي( .توقع نتائجه بصورة دقیقةو  معقدا یصعب حسابو  تمهید لألزمة إذا اتخذت مسارا حادا
  ).17، ص 2016، بسمة عولمي

تتجلى في قصور النظام عن القیام و  یفهم من التعریف أن المشكلة تعبر عن حالة من عدم التوازن    
ن المشكلة التي ال یمكن حلها تؤدي على أزمة، إال أنهما ، وبذلك یمكن القول بأأهدافهتحقیق و  بوظائفه

المشكلة التي تكون مدتها  عادة ما تستغرق مدة طویلة على خالف األزمةیختلفان من حیث المدة الزمنیة ف
  .محدودة

الء ع.(نظام فرعي من نظام أكبر أووحدة  أوهي خلل في مكون و  أثرهانقضى و  شيء حدث :الواقعة -4
  ).422ص ، 2011الدین عبد الغني محمود، 

 تكون األزمةأن  وال مخلفاته إالمن خالل التعریف یالحظ أن الواقعة تعبر عن خلل یختفي أثره مع ز    
  .بعد حدوثهاو  أثناءو  لها تداعیات قبل
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  :خالصة

انطالقا من و  منا اإلحاطة بمتغیراتها ومؤشراتها، محاولةو  لإلطار المفاهیمي للدراسةبعد عرضنا      
كیفیة معالجتها و  لى حد كبیر حقیقة إدارة األزماتإالواقع المیداني للشركة اإلفریقیة للزجاج التي تعكس 

تي یستند علیها أي لا األساسیةفي هذا الفصل المرتكزات  ذ قرارات فعالة، ولذلك فقد أبرزنامن خالل اتخا
 ، باإلضافة إلى أهمیةن خالل إدراج فرضیات تعبر كلها عن مؤشرات تخدم الموضوع، مباحث اجتماعي

الجوهریة التي كذلك المبررات التي كانت وراء اختیار هذا الموضوع، كما تطرقنا إلى المفاهیم و  أهدافو 
  .جاءت في الدراسة
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  :تمهید

دارة األ     التي حظیت باهتمام متزاید زمات من المواضیع السوسیوتنظیمیة یعد موضوع اتخاذ القرار وإ
العلوم و  علم النفسو  كعلم االجتماع ،الفروع العلمیةو  قبل الباحثین والمختصین في مختلف المجاالتمن 

 الدراسات اإلمبریقیة لموضوع الدراسةو  إلى اختالف الرؤى النظریة أدىهذا ما و  ،االقتصادیةو  اإلداریة
بالظاهرة المدروسة في شتى اإللمام و  أقربها لموضوع دراستنا بهدف اإلحاطةو  أهمها إلىالتي سنشیر و 
سنحاول استعراض أدبیات الدراسة من في هذا الفصل و  ،التنظیمیةو  دالالتها السوسیولوجیةو  بعادهاأ

 التطرق إلى مختلف الدراسات النظریات المتعلقة بعملیة اتخاذ القرار باإلضافة إلىو  الدراسات السابقة
  .النماذج التي تتمحور حول إدارة األزمات كونه من المواضیع الحدیثة نسبیاو 
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  :الدراسة التي لها عالقة بموضوع الدراسات السابقة: أوال 

قد یوجد هذا النوع من و  ،لقواعد المنهجیة في البحث العلميحترم االدراسات التي ت هي تلك
أو في البحوث أو في الكتب أو في المخطوطات أو في المذكرات أو في  العلمیة الدراسات في المجالت

وجدت  إذاأما و  ،ونتائج هدفو  شریطة أن یكون للدراسة موضوع ،األطروحات الجامعیةالرسائل أو في 
الدراسة السابقة إما أن ودقة، و  فالدراسة تصبح أكثر تفصیال ،واألدوات المنهجو  العینةو  فرضیات البحث

فیه یدرس الباحث و مشابهة  أو أن تكون دراسة ،شترط حینئذ اختالف میدان الدراسةیو  تكون مطابقة
  .)137ص  ،2008رشید زرواتي ،.(اسة الجانب الذي یتناول بالدر 

وتعتبر الدراسات السابقة تراثا نظریا یساعد الباحثین على محاولة اإللمام بمختلف جوانب الموضوع 
 كما تعتبر أیضا مصدر مهما لهم لتكوین خلفیة علمیة عن مواضیع دراستهم من خالل توجیههم معرفیا

 وف على القضایاالتي تتعلق بموضوع الدراسة الحالیة للوققد تم تناول عدد من الدراسات و  ،منهجیاو 
  لك أهم النتائج التي توصلت إلیهاكذو  اإلجراءات المتبعةو  التعرف على األسالیبو  المشكالت المتناولةو 
هو و (التي تناولت المتغیر المستقل  حیث سنعرض الدراسات ،سیتم تناولها على أساس متغیرات الدراسةو 

إضافة إلى دراسة شملت كال  ،)دارة األزماتإوهو (تغیر التابع ثم الدراسات التي تناولت الم )قراراتخاذ ال
  .متغیري الدراسة

   :باتخاذ القرار السابقة التي لها عالقة بمتغیرالدراسات  - 1

  "استقرار اإلطارات في العملو  اتخاذ القرار في تسییر الموارد البشریة"بعنوان :  دراسة خالصي مراد 1.1.
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس وعلوم  ،الكبریتو  دراسة میدانیة بالشركة الوطنیة للتبغ

 .2007األرطوفونیا بقسنطینة في و  التربیة

 : هيو  فرضیة عامةاعتمدت الدراسة على 

تندرج تحتها و  ،استقرار اإلطارات في العملو  توجد عالقة بین اتخاذ القرار في تسییر الموارد البشریة
  :هي فرضیات جزئیة

  المنظمة كعند اإلطارات في تر  رغبةتولد الو  عالقة بین سوء برمجة التكوینتوجد.  
 المنظمة كتولد الرغبة عند اإلطارات في تر و  توجد عالقة بین سوء تحدید األجور. 
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 كتولد الرغبة عند اإلطارات في تر و  توجد عالقة بین عدم وجود نظام تسییر الحیاة المهنیة 
 .المنظمة

  :الدراسة افهدأ

هذا من و  استقرار اإلطارات في العملو  معرفة العالقة بین اتخاذ القرارات في تسییر الموارد البشریة    
نظام و  نظام األجور ،نظام الترقیةنظام التكوین  :تسییر الموارد البشریةلخالل أربعة أنظمة أساسیة 

 .تسییر الحیاة المهنیة

   :جمع البیانات وأدواتالمنهج 

 بالشركة الوطنیة للتبغ إطارا 28تكونت عینة الدراسة من و  على المنهج الوصفياعتمد الباحث     
  .تم االعتماد على أداة االستبیانو  الكبریت بقسنطینةو 

   :الدراسةنتائج 

استقرار و  وجود عالقة بین اتخاذ القرار في تسییر الموارد البشریة من خالل األنظمة المذكورة سابقا    
كیفیة و  كیفیات اتخاذ القرار في التكوینلاإلطارات في العمل وقد اتضح أن اإلطارات یعطون أهمیة كبیرة 

تبیان طرق بلوغها إضافة إلى الترقیة لكذلك تحدید معاییر و  ،لیتناسب مع مناصب العملتحدید األجر 
 .ظمة هدف یسعى ألجل تحقیقهأهمیة وجود نظام تسییر الحیاة المهنیة حتى یكون لكل فرد في المن

أهمیة نظام المعلومات في اتخاذ القرارات في المؤسسة و  دور"بعنوان  :2012دراسة الطیب الوافي  .2.1
مذكرة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم -دراسة حالة مجمع اسمنت الشرق الجزائري-االقتصادیة 

 .2012- سطیف– االقتصادیة بجامعة عباس فرحات

  :إشكالیة الدراسة

ما الدور الذي یجب أن تلعبه نظم المعلومات في عملیة إتخاذ القرارات في المؤسسة االقتصادیة   
 عموما ومجمع إسمنت الشرق الجزائري تحدیدا وأهمیتها في تحقیق تطلعاتها؟
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  :فرضیات الدراسة

  في التعامل مع المعلومات أن تسهم في زیادة إمكانیات المؤسسة االقتصادیة نظم من شأن
 .ة العمل الخارجیةیئبو  البیانات التي تصف أنشطة العمل الداخلیة

  تعمل نظم المعلومات على تزوید المراكز اإلداریة المختلفة ضمن المؤسسة االقتصادیة
 .لمساعدة كافة المستویات اإلداریة على اتخاذ القرارات الخاصة بهابالمعلومات الضروریة 

  شبه المهیكلة و  قدرات نظم المعلومات في دعم اتخاذ القرارات غیر المهیكلةیمكن االستفادة من
 .التي تتخذها اإلدارة لحل المشاكل التي تواجهها

  :أهداف الدراسة

 تطبیقاتها في واقع المؤسسة االقتصادیة بشكل عامو  محاولة التعرف على ماهیة نظم المعلومات 
 .الجزائریة منها بشكل خاصو 
 الطرق المستخدمة لجمعها في شركات و  زمة التخاذ القراراتالمعلومات الال تحدید أهم مصادر

 .مجمع اسمنت الشرق الجزائري
  تحدید أهم العقبات التي تواجه مستخذي القرارات، مجموعة شركات مجمع اسمنت الشرق

 .اقتراح الحلول الممكنة لتجاوز هذه العقباتو  في استخدام نظم المعلومات الجزائري

 :أدوات جمع البیاناتمنهج 

 كما اعتمد على أداة واحدة لجمع المعلومات، يصفي التحلیلو لباحث على المنهج اللقد اعتمد ا
  .هي االستبانةو  البیاناتو 

  :نتائج الدراسة

 للمعلومات دور فعال في عملیة اتخاذ القرارات في مجمع اسمنت المشرق  أن بینت الدراسة
 .الجزائري

  ذلك من و  نظام المعلومات في المجمع من شأنه دعم عملیة اتخاذ القراراتكما بینت أن حوسبة
 .خالل توفیر السریة للمعلومات المساعدة على اتخاذ القرارات
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   التي تواجه متخذي القرارات في الحصول على المعلومات لمجموعة شركات أن الصعوبات
األطراف التي تحوز  تعاون مجمع اسمنت الشرق الجزائري متمثلة حسب درجة تأثیرها في عدم

 .على المعلومات
  أن الحلول المقترحة لمعوقات استخدام نظم المعلومات الالزمة لعملیات اتخاذ القرارات في مجمع

یة النظام ببرامج كذلك حما، البشریة المتخصصةاسمنت الشرق الجزائري تمثلت في توفیر الكفاءة 
  . یرهاغظام و التحدیث المستمر لقواعد الن، أمن المعلومات

یة اتخاذ عملدور المعلومات في "بعنوان : 2004 العتیبيالمحیا علوش حان محیا دراسة فی3.1. 
مذكرة  ،مدینة الریاضدراسة تطبیقیة على العاملین في المدیریة العامة للجوازات ب ،القرارات اإلداریة
  .الریاض ،دة الماجستیر في العلوم اإلداریةمكملة لنیل شها

  : الدراسة إشكالیة

  ؟العامة للجوازات في مدینة الریاضما دور المعلومات في عملیة اتخاذ القرارات اإلداریة بالمدیریة   

  :التساؤالت الفرعیة

  العامة  في المدیریة مصادر جمع المعلومات الالزمة التخاذ القرارات اإلداریةأهم ما هي
 ؟للجوازات

 عملیة اتخاذ القرارات اإلداریة في الالزمة ل المعلوماتهي الطرق المستخدمة في الحصول على  ما
 المدیریة العامة للجوازات؟

  اتخاذ القرارات اإلداریة في المدیریة العامة للجوازات ؟ما مدى فعالیة المعلومات في عملیة 
 داریة في ما هي الخطوات التي یمكن إتباعها لتفعیل دور المعلومات في عملیة اتخاذ القرارات اإل

  المدیریة العامة للجوازات؟
  في المدیریة العامة الصعوبات التي تواجه متخذي القرارات في الحصول على المعلومات ما هي

 للجوازات؟

  :أهداف الدراسة

  الالزمة التخاذ القرارات اإلداریة في المدیریة العامة للجوازاتتحدید أهم مصادر جمع المعلومات. 
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  داریة لالزمة لعملیة اتخاذ القرارات اإلللحصول على المعلومات االتعرف على الطرق المستخدمة
 .في المدیریة العامة للجوازات

  التعرف على مدى فاعلیة المعلومات في عملیة اتخاذ القرارات اإلداریة في المدیریة العامة
 .للجوازات

  القرارات التعرف على الخطوات التي یمكن إتباعها لتفعیل دور المعلومات في عملیة اتخاذ
 .في المدیریة العامة للجوازاتاإلداریة 

  على المعلومات في المدیریة إبراز أهم الصعوبات التي تواجه متخذي القرارات في الحصول
 .لجوازاتالعامة ل

   :العینةو   المنهج

 عبارة تضمها خمسة محاور  64وتم تطبیق استبانة مكونة من  ،استخدم المنهج الوصفي التحلیلي  
ة العامة للجوازات موظف مدني من العاملین بالمدیری 53و ضابطا 55منهم  ،فرد 108على موزعة 

  .فرد 230 بالغ عددهالمن المجتمع % 46.9أي بواقع  ،بمدینة الریاض

  :نتائج الدراسة

 لوائح الو  األنظمة:إن من أهم مصادر جمع المعلومات الالزمة التخاذ القرارات اإلداریة هي
الكتب المرجعیة و  التقاریر الرسمیةو  المخططات التنفیذیةو  الخططو  األبحاثو  الدراساتو  انینو والق

 .المتخصصة
 جمع  :زمة التخاذ القرارات اإلداریة هيأكثر الطرق المستخدمة للحصول على المعلومات الال

جمع  ،رد المتاحة للحصول على المعلوماتاستخدام جمیع الموا ،األفراد للمعلومات بأنفسهم
نتائج و  االعتماد على القراءة ،ر للحصول على المعلومات المناسبةبیانات من عدة مصادال

 .توزیع المهام على عدد المرؤوسینو  الدراسة
 اف المرجوة إن المعلومات لها دور فعال في عملیة اتخاذ القرارات اإلداریة من حیث تحقیق األهد

 .تحلیلهاو  تحدید المشكلةو  اتخاذ القرارات المناسبة ،بأكبر قدر من الكفاءة
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  أهم الخطوات في تفعیل دور المعلومات في اتخاذ القرار هي التحدیث المستمر للمعلومات توفیر
 باإلضافة إلى استخدام التقنیة الحدیثة في جمع ،تنظیمها حیث یمكن االستفادة منهاو  المعلومات

 .تبادل المعلوماتو 
  صعوبة استرجاع  :في الحصول على المعلومات هيارات أهم الصعوبات التي تواجه متخذي القر

ة في تحویل لیة المستخدمدم مالئمة اآلع ،تخزینهاو  تنظیمهاو  المعلومات نتیجة عدم ترتیبها
عدم تعاون الجهات  ،قت الالزم لجمع المعلوماتو طول ال ،اتساع العمل ،البیانات إلى معلومات

 .البشریةو  المادیةقلة اإلمكانات و  التي في حوزتها المعلومات

دراسة  ،"راتیجي على عملیة اتخاذ القراراتأثر الذكاء اإلست"بعنوان :2011دراسة سعاد حرب قاسم. 1.4
هادة الماجستیر في إدارة مذكرة مكملة لنیل ش ،روافي مكتب غزة اإلقلیمي التابع لألونتطبیقیة على المدراء 

 .غزة ،األعمال

  :إشكالیة الدراسة

الذكاء اإلستراتیجي على عملیة اتخاذ القرارات للمدراء العاملین في مكتب غزة اإلقلیمي ما هو أثر   
  ؟رواونالتابع لأل

  :التالیة الفرعیة الفرضیاتتندرج تحتها و   

 بین عملیة اتخاذ القرارات و  توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین عناصر الذكاء االستراتیجي
 .التابع لألونرواتب غزة اإلقلیمي للمدراء في مك

  تأثیر ذات داللة إحصائیة على عملیة اتخاذ القرارات للمدراء تؤثر عناصر الذكاء اإلستراتیجي
  .في مكتب غزة اإلقلیمي التابع لألونروا

 اتخاذ ستراتیجي على عملیة وجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات حول أثر الذكاء االت
المؤهل  ،رةسنوات الخب ،العمر ،الجنس(الوظیفیة متمثلة في و  تعزال للمتغیرات الشخصیة القرارات
 ).عدد المشرف علیهم ،الدرجة الوظیفیة ،العلمي
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  :  أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر الذكاء االستراتیجي على عملیة اتخاذ القرارات للمدراء العاملین   
عالقته ببعض و  كذلك التعرف على عناصر الذكاء االستراتیجيو  التابع لالونروااإلقلیمي في مكتب غزة 

دلك من و  الخروج بتوصیات تعمل على زیادة االهتمام بهذا الجانبو  الشخصیة لدى المدراء،الخصائص 
لالجئین ات ممیزة بما یساهم في تقدیم خدمأجل تحسین مستوى القوى البشریة العاملة في هذه المنظمة 

 عدد سنوات الخبرة ،العمرو  تشمل الدراسة أیضا التعرف على أكثر كل من الجنسو  في قطاع غزة،
  .عملیة اتخاذ القراراتو  عدد المشرف علیهما على الذكاء االستراتیجيو  الدرجة الوظیفیةو  المؤهل العلميو 

  :المنهج والعینة

وتم استخدام االستبانة الستطالع عینة اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي،   
مدیرا  94الدراسة والمكونة من مدراء العاملین في مكتب غزة اإلقلیمي التابع لألونروا، والذي بلغ عددهم 

  .حیث مثل هذا العدد مجتمع الدراسة كما استخدم أسلوب الحصر الشامل

  :نتائج الدراسة

نظم تفكیر ال ،شرافستاال(الذكاء االستراتیجي أن هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین عناصر   
عملیة اتخاذ القرارات للمدراء العاملین في مكتب غزة التابع لألونروا و  )الشراكة ،الدافعیة ،الرؤیة المستقبلیة

داللة  ؤثر تأثیرا ذایستراتیجي من عناصر الذكاء اال )الدافعیة ،شرافستاال(كما أثبت الدراسة أن عنصري 
أظهرت أنه ال توجد فروق ذات و  ،ات للمدراء العاملین في مكتب غزةعملیة اتخاذ القرار  إحصائیة على

  .داللة إحصائیة بین استجابات المبحوثین حول أثر الذكاء االستراتیجي على عملیة اتخاذ القرارات

تتعرض قدرة المدراء على ربط أجزاء النظام مع بعضها وقدرتهم على تشخیص أسباب المشكالت التي   
لها المنظمة وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة والمؤثرة إلیجاد الحلول للمشكالت وهو ما یؤكد قدرة هؤالء 
المدراء على مواجهة التحدیات واألزمات التي تواجه الالجئین في قطاع غزة واتخاذ قرارات إیجابیة ومؤثرة 

  .تؤثر على نوعیة الخدمات المقدمة لالجئین في قطاع غزة
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  :التي لها عالقة بمتغیر إدارة األزمات السابقة الدراسات -2

دراسة حاالت لوحدات  ،"صال األزمة في المؤسسة الجزائریةات"بعنوان  :2009دراسة هامل مهدیة  .1.2
تسییر و  أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم فرع تنمیة ،الخدمیةو  من المؤسسات الصناعیة

  .قسنطینة ،جامعة منتوري ،الموارد البشریة

  :إشكالیة الدراسة

  :یسيالتساؤل الرئتمحور إشكالیة الدراسة في طرح   

  الخدمیة؟و  كیف یسیر اتصال األزمة في المؤسسة الجزائریة الصناعیة  

  :التالیة الفرعیة األسئلةوتفرعت عنه   

 الخدمیة؟و  كیف یسیر االتصال قبل حدوث األزمة في المؤسسات الجزائریة الصناعیة 
 ما هو مسار االتصال أثناء وقوع األزمة في المؤسسات الجزائریة؟ 
 االتصال بعد األزمة في المؤسسات الجزائریة؟ سیركیف ی 
  الخدمیة الجزائریة على مستوى عملیات و  الصناعیةهل هناك فروق واضحة بین المؤسسات

 اتصال األزمة في مراحله المختلفة؟

  :أهداف الدراسة

ذلك و  الخدمیةو  إلى تحدید مسار االتصال وقت األزمات في المؤسسات الجزائریة الصناعیةالوصول   
 ،الخارجيو  تواصلها مع الجمهور الداخليو  بعد األزمةو  أهم الخطوات االتصالیة المتبعة قبل أثناءبتحدید 

االتصالیة  الوقوف على الفروقو  دور االتصال في كل مرحلة من وراحل إدارة األزماتو  تحدید مكانةو 
  .الخدمیة في مختلف مراحل األزمةو  التي قد تظهر على مستوى المؤسسات الصناعیة

  :العینةو  المنهج

لى عینة من إالتي وجهت و  بشكل أساسيالموجهة المقابلة  ت علىاعتمدو  المنهج الوصفي تاستخدم   
مفردة عن طریق  40مجموع مفردات من كل مؤسسة أي ب 10تم التعامل مع و  اإلطارات العلیا بالمؤسسة

تم اختیار عینة عرضیة من كل مؤسسة حددت نسبتها ب  ،ا االستمارة فقد طبقت على العمالأم ة،المقابل
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 ركب عن قصدمال حیث تم اختیار وحدة صناعیة بالثمی ولرسامن كل مؤسسة باستثناء مؤسسة % 10
  :عدد أفراد العینة موزعین على كانفعلى مستوى الوحدة تم استعمال الحصر الشامل لكل عمالها و 

 مفردة 101):البناء حدیدوحدة صناعیة (ال ثمی ارسلو. 
  مفردة  80: الیتیفر. 
  مفردة  29:سونلغاز. 
  مفردة 100:مستشفى ابن رشد. 

  :أهم النتائج

 ناء األزمة لكن بصورة ثالمؤسسة الجزائریة ال تستعمل االتصال قبل األزمة بل یظهر دوره أ
 .محتشمة

  و عدم التعرض للمتابعة المؤسسات الجزائریة باالتصال الخارجي لكن الهدف منه هتهتم
 .القانونیة

  ال توجد متابعة اتصالیة بعد األزمة فالمؤسسة الجزائریة تحاول إدارة األزمات التي تواجهها لكن
 .في أطر قانونیة بعیدة عن التأطیر االحترافي

 تقریبا في كل مراحل إدارة األزمات باستثناء  ستبعدةمته كذلك مسألة تفعیل دور االتصال بشمولی
 .الفنيو  ضروریات البعد القانوني تفرضهما 
  تعود لمزاولة  األزمةال تستغل المؤسسات الجزائریة األزمات كفرصة للتغییر أو النمو، فبعض

نشاطها الطبیعي بوتیرة عدیة وعلى الرغم من وجود تأكید مطلق بتوثیق النتائج ومسار تسییر 
 .األزمة وذلك بتكوین ملف كامل عنها، واستخدامه لتفادي تكرار األزمة وتحسین األوضاع

أزمة الربیع  ،العربيإدارة األزمات في العالم  دور العالقات العامة في"بعنوان  :دراسة خالدي سعاد. 2.2
 .2016 ،جامعة وهران ،االتصالو   اإلعالمأطروحة دكتوراه في علوم  ،العربي نموذجا
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  :إشكالیة الدراسة

  :التساؤل الرئیسيعلى الدراسة  اعتمدت  

األزمة في  ما مدى فاعلیتها في حصرو  ما هو دور العالقات العامة في إدارة أزمة الربیع العربي؟  
سیاسیة نحو التغیر االجتماعي للعالم أم أن التدخل األجنبي بأشكاله حتمیة  ،المجال الداخلي للدول

   : تساؤالت فرعیةوتندرج تحتها  العربي؟

 ما هي  ،التعامل معهكیف كان  ،سوریاو  مصر ،تونسما هي حیثیاته في  ،ما هو الربیع العربي
 الخارجي لعلم االجتماع اإلعالمي؟ما عالقته بالمجال  ،أسبابه كأزمة

 الخارجي؟و  على المستوى االتصالي الداخلي األزمات إدارةالعالقات العامة في  ما دور نماذج 
  ما دورها في االرتقاء بالمصورة و  الدبلوماسیة األزماتما المقصود بشرعیة العالقات العامة في

 القومیة للدول؟
 االكتفاء بما یسمى الممارسة و  األجنبيلى التدخل إهناك فرصة للحیلولة دون الوصول  هل

 الشرعیة للعالقات العامة داخلیا؟
 العالقات  ،التطورو  التنمیة ،التنافس ،الصراع ،األزمات :لعالقة النظریة التي تربط كال منما ا

 .شرعیة التدخل األجنبي ،شرعیة العالقات العامة ،العالقات الدولیة ،ة الذهنیةالمصور  ،العامة

  :أهداف الدراسة

 فهم أسباب الربیع العربي. 
  أزمات الربیع العربي أثناءمتابعة استراتیجیات العالقات العامة. 
 استراتیجیات تحسین الصورة الذهنیة للدول محل الصراع. 
 محاولة وقف انتشار األزمة عند حدود المحیط الجیوسیاسي المحلي. 
  شرعیة الدبلوماسیة دون الوصول إلى التدخل األجنبي بحجةالحیلولة. 
 االكتفاء بها كحل جذري الزمات الربیع و  تعویض الشرعیة الدبلوماسیة بشرعیة العالقات العامة

 .العربي
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  :العینةو  المنهج

 المنهج الوصفي التحلیلي كذلك دراسة الحالة على تاعتمد.  
 السجالت باإلضافة إلى الفیدیوهاتو  عدة أدوات هي الوثائق افي دراسته تاستخدم 

  .اعتمد كذلك على المالحظةو  المنشورة عبر الفیسبوك

على عدة  تد اعتمدصورة فقمال أما ،ى الوثائق المكتوبةعل تالسجالت فاعتمدو  بالنسبة للوثائق     
عن طریق احتكاكهم بوسائل اإلعالم  األفراداستخدمت المالحظة لرصد تغیر سلوك و  ،برامج تلفزیونیة

لها من خالل مالحظة التغیر الذي وقع على  مدى استجابتهمو  االجتماعيوسائل التواصل و  الكالسیكیة
 .المجتمعات التي مسها الربیع العربي كمصر مثال

  :نتائج الدراسة

  غیاب التنمیة في جمیع  ،مة انهیار شرعیة األنظمة العربیةأزمة الربیع العربي هي باألساس أز
 .في ظل الثقافةهویة افتراضیة و  أزمة اغتراب اجتماعيو  المجاالت

  المحافظة و  تحسین صورة النظامو  دور كبیر في كبح أزمة الربیع العربيتلعب العالقات العامة
تلعب دورا محدد و  على استقرار السیاسة العامة في البالد محل األزمة في المحیط الداخلي

یات كونها اتصال دبلوماسي قائم على االستراتیجللشرعیة في المجال الخارجي من خالل 
 .الشرعیة

  ال تحول هذه األزمة من محیطها الداخلي إلى الخارجي في هیئة تدخل أجنبي مرهون بعدة عوامل
نما تتعدى لعوامل تحددها المصالح و  تقتصر فقط على اإلدارة الممتازة من خالل استراتیجیات إ

 .الجیواستراتیجیة 
  اإلعالمعامل تسریع التغیر االجتماعي بمعیة تكنولوجیا و  الصراع أوجهأزمة الربیع العربي من 

 .مجتمع جدیدو  االتصال لتوجیه المجتمعات نحو نظامو 

ارس إدارة األزمات لدى مدیري مد" بعنوان :2011دراسة وافي بن الصالح بن شلیویج الزلفي . 3.2
التخطیط في كلیة و  التربویة دراسة مقدمة لقسم اإلدارة ،لي بمدینة الطائفاألهو  التعلیم العام الحكومي

  ."التخطیطو  كمتطلب تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في اإلدارة التربویة ،جامعة أم القرىالتربیة ب
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  :إشكالیة الدراسة

لي األهو  ارس التعلیم العام الحكوميما هو دور مدیري مد ،التساؤل الرئیسياءت الدراسة تحت ج  
  بعد حدوثها؟ و  أثناءو  األزمات قبللمدینة الطائف في التعامل مع 

  :تساؤالت فرعیةته عدة وتندرج تح  

  مدینة الطائف من لي باألهو  لتعلیم العام الحكومياما أبرز األزمات التي تواجه مدیري مدارس
 وجهة نظرهم؟

  قبل مدینة الطائف في التعامل مع األزمة لي باألهو  التعلیم العام الحكوميمدارس  ر مدیريما دو
 من وجهة نظرهم؟ ،حدوثها

 لي بمدینة الطائف في التعامل مع األزمة أثناء األهو  التعلیم العام الحكومي مدارس یريما دور مد
 من وجهة نظرهم؟ حدوثها 

 لي بمدینة الطائف في التعامل مع األزمة بعداألهو  التعلیم العام الحكومي مدارس یريما دور مد 
  من وجهة نظرهم؟ ،حدوثها 

  :الدراسة أهداف

لي بمدینة األهو  التعلیم العام الحكومي مدارس تمثلت في التعرف على أبرز األزمات التي تواجه مدیري  
لي بمدینة الطائف في األهو  التعلیم العام الحكوميمدارس یري كذلك التعرف على دور مدو  ،الطائف

  .بعد حدوثهاو  أثناءو  التعامل مع األزمة قبل

  :المنهج والعینة

 مدیرا من مدیري مدارس 135تكونت عینة الدراسة من  ،استخدام المنهج الوصفي المسحيتم   
التعلیم بمدینة و  التابعة إلدارة التربیة نین في مدارس التعلیم العام للبنیلي العاملالتعلیم العام الحكومي واأله

 .فقرة موزعة على أربعة محاور 14تضمنت و  تم استخدام أداة االستبانةو  الطائف
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  :أهم النتائج

 بمدینة الطائف كانت لي األهو  ارس التعلیم العام الحكوميأبرز األزمات التي تواجه مدیري مد أن
 .بدرجة متوسطة

 األهلي بمدینة الطائف في التعامل مع األزمة قبل و  دور مدیري مدارس التعلیم العام الحكومي أن
 .حدوثها كان بدرجة متوسطة

  األهلي بمدینة الطائف في التعامل مع األزمة أثناء و  التعلیم العام الحكوميأن دور مدیري مدارس
 .عالیةحدوثها كان بدرجة 

 األهلي بمدینة الطائف في التعامل مع األزمة بعد و  أن دور مدیري مدارس التعلیم العام الحكومي
 .حدوثها كان بدرجة عالیة

  :السابقة التي لها عالقة بالمتغیرین الدراسة  -3

سبیل تطویر أسالیب اتخاذ القرار في إدارة األزمات "بعنوان  :دراسة محمود علي محمد البلبیسي .1.3
جامعة األقصى  ،اإلدارةو  تخصص القیادة في رة مكملة لنیل درجة الماجستیرمذك ،فلسطینفي األمنیة 
2016.  

  :إشكالیة الدراسة

  :اآلتي  التساؤل الرئیسيتتخلص إشكالیة الدراسة في   

 ما سبیل تطویر أسالیب اتخاذ القرار في إدارة األزمات األمنیة؟  

  :هيو  األسئلة الفرعیةو یتفرع عن هذا التساؤل مجموعة من   

 ؟ول بها في جهاز الشرطة الفلسطینيخاذ القرار األمني المعمما هي أسالیب ات 
 نجاح إدارة األزمات؟و  هل توجد عالقة بین أسالیب اتخاذ القرار األمني 
  العوائق التي تواجه تطویر اتخاذ القرار في جهاز الشرطة الفلسطینیة ؟ما 
 لیة؟عاألزمات بفكیف یمكن تطویر أسالیب صناعة القرار األمني إلدارة ا 
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  :أهداف الدراسة

محاولة توضیح أسالیب تطویر اتخاذ القرار األمني وما إلى ذلك من انعكاسات أمنیة واضحة في   
حدیثة في تحدید مجموعة من األسالیب الو  األمن الوطنيو  التي تواجه وزارة الداخلیةعملیة إدارة األزمات 
الوقوف على أهم المعیقات التي تعرقل عملیة تطویر األسالیب المتبعة في اتخاذ و  ،اتخاذ القرارات األمنیة

  .القرار األمني في الوزارة

  :والعینة المنهج 

 أخذت ،بانة كأداة رئیسیة لجمع البیاناتطبق االستو  لباحث المنهج الوصفي التحلیلي،استخدم ا  
موظفا وتم اختیارهم عن  1556من المجتمع الكلي الذي بلغ عدده  147عینة الدراسة الذي بلغ عددها 

  .طریق العینة العشوائیة

  :نتائج الدراسة

 لیدیة في اتخاذ القرارات األمنیةیوجد استخدام ألسلوب الخبرة ألحد األسالیب التق. 
 حیث  ،ب الحدیثة في عملیة اتخاذ القرارمتخذي القرار على استخدام األسالی بضعف عملیة تدری

عینة الدراسة إلى ضعف في عقد الدورات التي من شأنها تعزیز استخدام األسالیب  أشارت
 .الحدیثة في عملیة اتخاذ القرار

 م األسالیب الحدیثة في هناك ضعف في توفیر االحتیاجات المطلوبة توفیرها في عملیة استخدا
 .اتخاذ القرار

  رة شج ،بحوث العملیات(تناولتها الدراسة هناك نسبة ضعیفة الستخدام األسالیب الحدیثة التي
 ).نظم دعم القرار ،بناء السیناریوهات ،نظریة المباریات ،القرارات

  جمع المعلوماتیوجد مجموعة من العیوب عند االعتماد الكبیر على األسالیب التقلیدیة من حیث 
مكانیة الوقتو  مستوى المشاركةو    .التطویر وإ

  :على الدراسات السابقة التعقیب-4

إن الطبیعة التراكمیة للمعرفة العلمیة تجعل الباحث یصل سریعا إلى قناعة بأن جهوده في هذا المجال     
أن عولج من و  لم یسبقمبتكرا قلما نجد موضوعا فالصرح المعرفي الالمتناهي لذلك  هي حلقة في بناء إنما
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أصالته بل على العكس من و  بشروط صحة البحث إخالالهذا المعطى ال یعد إن  ،آخرینطرف باحثین 
لقد و  ،عامل مساعد في تجسیدهاو  ذلك فإن وجود دراسات سابقة أو مشابهة للموضوع یعد إثراء للدراسة

العربیة موزعة كاألتي أربع دراسات تناولت و  ریةاعتمدت الدراسة الراهنة على مجموعة من الدراسات الجزائ
هو إدارة و  ثالث دراسات تناولت المتغیر التابعو  ،هو اتخاذ القرارو  المتغیر المستقل من موضوع دراستنا

  .دراسة واحدة شملت كال متغیري الدراسةو  األزمات

ى أن االختالف بین هذه الدراسات یكمن في زوایا النظر للموضوع فكل دراسة تناولت اإلشارة إل وتجدر  
كذلك اختالف مكان  ،االقتصادیة أو من وجهن نظر أمنیةالموضوع من زاویة معینة سواء من الناحیة 

جري في مؤسسات أمنها ما و  هذه الدراسات فمنها ما تم إجراءها في مؤسسات اقتصادیة صناعیة إجراء
 .تربویة وأخرى ومیةعم

لى كما اعتمدت ع ،دراسة الحالةو  الوصفي التحلیلي لقد اعتمدت جل هذه الدراسات على المنهج   
  .السجالتو  الوثائقو  المقابلة ،المالحظة ،تمثلت في االستمارة ،مجموعة من أدوات جمع البیانات

 األقرب لدراسة موضوع اتخاذ القراربعد عرض هذه الدراسات یتبین أن دراسة هامل مهدیة هي الدراسة    
دارة األزمات في و  ك في وكذل ،لدراسة الراهنة في میدان الدراسةالمؤسسة الجزائریة كونها تتشابه مع اإ

 صورة واقعیة على األزمات في المؤسسة الجزائریة أعطتأدوات جمع البیانات حیث و  المنهج المستخدم
 .كیف یتم التعامل معها في مختلف مراحلهاو 

     :و یمكن حصر أوجه االستفادة من هذه الدراسات في النقاط التالیة 

 التي تساعد و  أهم المؤشرات التي تخدم موضوع الدراسة ءاستقاو  معرفة كیفیة صیاغة اإلشكالیة
 .االستمارة وأسئلة بدورها في صیاغة الفرضیات

  المواضیعتحلیل مثل هذه و  المنهجیة المتبعة في دراسة الطرقاإلطالع على. 
 من النظریات االستفادةو  التي تناولت متغیرات الدراسةالمصادر و  التعرف على أهم المراجع 

ثراء المفاهیم المعروضة التي تساعد في بناءو   .الموضوع وإ

 

  



 التراث النظري للموضوع.............. .............:..................................الفصل الثاني  
 

39 
 

  .المفسرة لموضوع الدراسةاالجتماعیة النظریات : ثانیا

  .النظریات المفسرة التخاذ القرار -1

 :ةالنظریات الكالسیكی.1.1

تخطیط و  غیر قادرین على تنظیماألفراد كسالى وأنهم بأن اختالف نماذجها افترضت هذه النظریة مع 
 فعالةو  أنه لهذه األسباب فهم غیر قادرین على أداء أعمالهم بصورة سلیمةو  أنهم غیر عقالنیینو  العمل

 بضرورة فرض نموذج عقالنيفباتت افتراضاتهم تؤمن  ،سیطرة على هذا السلوك غیر الرشیدلهذا وجب الو 
زاهد محمد ( .التحكم في السلوك داخل المنظماتو  ذلك في محاولة للسیطرةو  قوي على العاملینو  رشیدو 

  ).32،ص  2011دیري ،

ما یطلق و أ االقتصادي التقلیدياعتمد الفكر التقلیدي في عملیة اتخاذ القرار على منطلقات الفكر  
یقوم هذا المبدأ على و  یستند في اتخاذ القرارات إلى العقالنیة أو الرشد علیه نموذج الرجل االقتصادي الذي

فكرة أساسیة مفادها أن الفرد یستهدف عند اتخاذ القرار تعظیم الربح أو العائد أو المردود مما یعني 
ضرورة اختیار البدیل األفضل من بین البدائل المتاحة لمعالجة المشكلة في ضوء قدرته على تحقیق ذلك 

  .التعظیم

قابلیة الفرد على تحدید المشكلة بشكل  أساسویعتمد هدا االتجاه على االفتراضات القائمة على 
رشید و  بشكل عقالنيقابلیته في الوقت ذاته على حصر جمیع البدائل الممكنة لمعالجة المشكلة و  دقیق
غیر  ،د القرار الرشید أو األمثلاعتما ثم ،المختلفةللقابلیة الذاتیة للفرد في المقارنة بین البدائل  إضافةهذا 

وهنا على التطبیق قدرة  أكثرفي النموذج التقلیدي لغرض جعله  أدخلتأن هناك عددا من التعدیالت التي 
خیضر كاضم و   ،الشماعخلیل محمد حسن (.سوف نستعرض أهم النظریات التي تطرقت للموضوع 

  .)253،ص  2007محمود 

  ):1915، 1856(اإلدارة العلمیة  .1.1.1

  :زت فلسفة هذه النظریة على اآلتيرك

 لیس و  المثبتةالقرارات التابعة لها یجب أن تتم من خالل الحقائق العلمیة و  إن األعمال اإلداریة
  .التخمینو  على الحدس
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 الذین یقومون بالتنفیذ من األشیاء الضروریة لنجاح أي قرار و  التعاون فیما بین الذین یخططون
  .یكون هناك حوافز مادیة للعاملین لتحفیزهم على زیادة إنتاجیتهمإداري ضرورة أن 

 2008علي حسین علي ،( .تدریب العاملین بالمنظمةو  م الطرق العلمیة في قرارات اختیارااستخد 
  ).33ص 

من و  من هذا المنطلق یتضح أن تایلور قدم مجموعة من التدابیر في مجال اتخاذ القرارات اإلداریة    
أن على المرؤوسین تنفیذ ما و  طریقة أداءهو  یجب أداءه ما دور رئیس الفرقة یقتصر على تحدیدذلك أن 

 ال من األسالیب التقلیدیةدب، كما ركز أیضا على تطبیق األسالیب العلمیة في اإلدارة ،یحدده الرئیس
یجب على متخذي القرار أنه و  ،بدال عن االنفراد في أداء المهامالتعاون و  القائمة على التقدیرات الشخصیة

وغض النظر عن  ،إلى الحل المطلوب للمشكلةدائل الضروریة التي تحقق الوصول التركیز على الب
  .خذ القرارتوقت مائل التي تؤدي إلى ضیاع دالب

  :)1925، 1841(التكوین اإلداري . 2.1.1

قد تركزت و  كبیرة في مجال اإلدارةالذي قدم خدمات و  "هنري فایول"كان أبرز علمائها العالم الفرنسي    
 أن اإلدارةو  ،األخیر في كل شيءو  أن هذا المدیر هو األولو  ،فلسفته اإلداریة بالتركیز على المدیر فقط

ما یتعلق بها من قرارات كلها مبنیة على الطریقة التي یتم اتخاذها أو القرارات اإلداریة التي یسلكها و 
قد اقترح في نموذجه اإلداري أن التنظیم و  ،)34ص  ،2008حسین علي،علي (. المدیر لتنفیذ أي مشروع

 التنسیق یتم من خالل رئیس واحدو  توجیهالكذا و  ،العملیاتو  الرسمي یكون من خالل توزیع األنشطة
متخذ القرار في ظل هذه النظریة هو شخص رشید یسعى إلى ، إن خطة واحدة لمجموعة من األنشطةو 

ص  ، 2010 ،حسین بلعجوز( .روف البیئة الداخلیة التي تتمیز بحالة التأكدفي ظل ظتعظیم المنافع 
18.(  

عل القادر على ایتضح أن متخذ القرار الناجح هو ذلك الف "هنري فایول"من خالل الطرح الذي قدمه     
مجموعة من اآللیات أو  إتباعالتعامل مع مختلف المشاكل التي قد تواجهها المنظمة بناءا على 

 أهداف على تحقیق األولىالمیكانیزمات التي تجعل من عملیة اتخاذ القرار عملیة رشیدة تركز بالدرجة 
 .المنظمة من منطلق تغلیب المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة
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  ):1920، 1864(النموذج البیروقراطي .3.1.1

باإلضافة إلى  العملقواعد تضبط سیر و  یقول أن هناك قوانینو  على مركزیة القرارات "رفیبماكس "ركز   
هي القوانین التي تعبر عن  لعل أهم ما یمیز هذه اإلدارةو  ،ارات المتخذة في مثل هذه اإلدارةالقر جمیع 

 المنهج األساسي للموظفین أثناء تأدیتهم ألعمالهم باإلضافة إلى العقالنیة فاإلدارة تتصف بالعقالنیة
دارتهاو  المنطقیة في قراراتهاو    ).32ص  ،2008علي حسین علي ،( .إ

ت الالزمة باعتباره مركز المعلوماو  فمتخذ القرار في ضوء اإلدارة البیروقراطیة بحاجة إلى البیانات  
ألن النظام البیروقراطي ال یعترف بالتنظیم غیر الرسمي  ،إلیه إیصالهافالعمال یعملون على عدم  ،للسلطة

نظریة تنظر للمسیر بأنه یعمل على زیادة لبذلك فهذه او  ،منطلق أنه أقل كفاءة من التنظیم الرسميمن 
 حسین بلعجوز (.هو على معرفة تامة بكل المتغیرات المؤثرة في القرارو  الكفایة اإلنتاجیة إلى أقصى درجة

  ).20،ص  2010

هو شخص رشید یملك نظرة شاملة حول كافة البدائل المتاحة  ''ربیفماكس ''إن متخذ القرار حسب  
الذي یعتمد بدرجة أولى  ،األخیرة في التنظیم البیروقراطيباعتباره مركز للسلطة انطالقا من مشروعیة هذه 

لى معرفة هو ما یجعل من متخذ القرار عو  القواعد القانونیة في إیضاح جوانب التخصصو  على اللوائح
الذي یعمل من ثم اختیار البدیل أو القرار الرشید و  ،یرات المؤثرة في عملیة اتخاذ القرارتامة بكل المتغ

  .على زیادة الكفایة اإلنتاجیة إلى أقصى درجة ممكنة

ن المدیر یسعى أترى بو  رص إلى أن هذه النظریات تمثل النموذج المغلق في اتخاذ القرالخنمما سبق   
یتحقق هذا من خالل القرارات الرشیدة و  على جمیع النشاطات في المنظمةباستمرار لتطبیق مبدأ الكفایة 
ترى ضرورة و  معاییر اقتصادیةو  علمیة أسسشاملة للبدائل المتاحة وفق و  التي یتخذها بعد دراسة دقیقة

،ص  2006 ،نصر منصور كاسر( .المعرفة الكاملة لمتخذ القرار لجمیع األهداف المراد تحقیقها للمنظمة
16.(  
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 :النظریات النیوكالسیكیة2.1. 

  ):1961، 1886(نظریة شستر برنارد  .1.2.1

مشاركتهم في تحقیق و  التنظیم نسق تعاوني یقوم على تحقیق التوازن بین جهود األعضاء یرى بأن   
 الدوافعوازن بین أن یتصف بالتو  رغبتهم الذاتیةو  أن تتحقق المشاركة على أساس األفرادو  الهدف التنظیمي

اتخاذ القرار كأحد عملیة   ،ار داخل النسق في الجانب الثانيصنع القر و  المشاركة معا في الجانب األولو 
أولهما القرارات التنظیمیة الممثلة في  :طرفي معادلة تحقیق توازن النسق تنقسم عند برنارد إلى نمطین

اتصافها بالتفویض كشأن القرارات   یمكنالثانیهما القرارات الشخصیة التي و  اللوائح الرسمیةو  القواعد
التنظیمیة كما یكون نطاق القرارات الشخصیة داخل التنظیم محدودا جدا یلزم التخاذها توفر درجة عالیة 

  ).34،ص  1994اعتماد محمد عالم ،(.الخبرة الطویلة في مجال العمل لدى صاحب القرارو  من التدریب

یتمیز الحدس حسبه بعدة و  أن الحدس عامل ضروري التخاذ السیر قراراته "شستر برنارد"یرى   
المرتبطة   األخرىومن العوامل  ،من العملیة الحسابیة بل فوري أسرعأولها سرعة الظهور فهو  ،خصائص

  2017عبد الكریم بوحفص ،(.أصحاب القرار تفسیر الكیفیة التي اتخذ بها القرار إمكانیةبالحدس عدم 
  ).114ص 

عملیة جماعیة تعاونیة تقوم  یتضح أن عملیة اتخاذ القرار "شستر برنارد "من خالل الطرح الذي قدمه   
شراك مختلف األطراف الفاعلة في التنظیم باعتبار هذا األخیر نسق تعاوني یقوم على تحقیق إعلى 

ة الفرصة لهم بتقدیم التوازن بین جهود األعضاء ومشاركتهم في تحقیق الهدف التنظیمي من خالل إتاح
تكون أو و  هو ما یجعل من القرارات المتخذة أكثر موضوعیةو  أفكارهم فیما یخص هذه العملیةو  اقتراحاتهم

  .تتمتع بقابلیة التنفیذ

  :ثننباومنظریة  .2.2.1

  :ؤوسین بناء على عاملین اثنین هماوفقا لهذه النظریة فإن القادة یؤثرون على المر   

باإلضافة إلى مدى الحریة المعطاة للمرؤوسین في عملیة اتخاذ  ،السلطة من قبل القائدمدى استخدام -
  .القرار
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فبعض القادة  ،یات التي یمكن أن یختارها القائدمن السلوك حسب هذه النظریة فإن هناك نطاق كاملو   
القیادیة تفسیر األنماط و  یختارون نمطا یناسب الوضع بینما یختار البعض اآلخر نمطا یناسب المرؤوسین

  :كما یلي

ة للنمط األول ال یعطي القائد لمرؤوسیه فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات فالقائد یقرر نسبفال -
  .یطلب من مرؤوسیه تنفیذ الحلو  یختار البدیل األمثل لحلهاو  یضع البدائلو  المشكلة

  .اتالمرؤوسین بقبول القرار  إقناعأما النمط الثاني فیحاول القائد  -
إعطاء المرؤوسین الفرصة للتعرف على جوانب القرار بدال من توضیح سبب  أما النمط الثالث یتم -

  .ثم یدعوهم القائد لتوجیه األسئلةمن و  قبولهم له
لكنه یحتفظ بالمسؤولیة و  أما النمط الرابع فیعطي المرؤوسین ألول مرة الفرصة للتأثیر على القرار -

  .تطویر حلهاو  تحدید المشكلةفي 
في حین نجد أن النمط الخامس یقوم فیه القائد بالتعرف على آراء وجهات نظر المرؤوسین قبل  -

  .اختیار الحل األمثلو  أن یتخذ القرار ثم تقییم أفكارهم
تحدید القیود المفروضة و  توضیح المشكلةو  أما النمط السادس یتم تفویض اتخاذ القرار للمرؤوسین -

  .معلیه
ورة على هذه السلطة لیست مقصو  امة التخاذ القراراتتالفیتم منح األفراد السلطة  األخیرأما النمط  -

  ).238 -  236 ،ص ص ، 2004ن الصرف ،رعد حس(.مشكلة معینة فقط 

طرحا جدیدا فیما یخص عملیة اتخاذ القرار من خالل التأكید على أن فاعلیة القرار ال  ''ثننباوم'' قدم   
المتخذ قبول الطرف الذي سینفذ ذلك القرار و  الصواب ما لم تحصل على موافقةو  یمكن نعتها نهائیا بالدقة

التي تركز على اتخاذ القرارات المناسبة و  مختلف الفاعلین االجتماعیین في صناعة إشراكهو ما یفرض و 
  .تحقیق مجموعة من األهداف المسطرة
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 :النظریات الحدیثة.3.1

  :نظریة سایمون التخاذ القرارات. 1.3.1

ما هو إال أن السلوك التنظیمي و  العملیات التنظیمیة تدور حول اتخاذ القراراتجمیع یرى في نظریته أن   
تدور حول اتخاذ القرارات فإنه یرى ضرورة الحد بین بما أن نظریة التنظیم و  ،نتیجة التخاذ القرارات

  ).89،ص  2004رعد حسن الصرف ،(.غیر الرشیدة و  جوانب الرشیدةلا

أن اإلدارة هي اتخاذ القرارات وثیقة جدا لدرجة و  بین اإلدارةوبناء على ذلك یرى سایمون أن العالقة  
إلى الوظائف التنفیذیة األخرى في العصر الحدیث باإلضافة أنها الركیزة األساسیة لإلدارة و  اتخاذ القرارات

 السلطةو  أن أهمیتها بالنسبة للمدیرین تبرز بشكل كبیر بحكم المركزو  توجیه ورقابةو  تنظیمو  من تخطیط
أن وراء السلوك اإلداري  :نظریة على المبادئ التالیة أهمهاتقوم هذه الو  الموقع في الهیكل التنظیميو 

فعملیة اتخاذ القرار ال تنتهي عند تحدید الهدف العام بل أنها  بذلكو  تنسیق الفعلو  تحدیدو  اختیارعملیة 
لب أن تتط هرميقوم على أن طبیعة التنظیم الأما المبدأ الثاني فی ،تمر لتشمل التنظیم اإلداري جمیعهتس

 هم المستویات اإلداریة الدنیاو  ینالمنفذو  هم المستویات اإلداریة العلیاو  متخذ القرار ،فئتینینقسم األفراد إلى 
أخیرا یجب النظر إلى القرار و  تحدید نوع العمل هي وظیفة متخذ القرارو  أن عملیة االختیار بین البدائلو 

  ).80،ص  2000سالن الجیوسي ،ر محمد (.هدف محدد على أنه یستهدف تحقیق 

التخصص أحدهما و  العملیمون إلى أن التنظیمات تقوم على أسلوبین لتقسیم قد أشار سو  
 بناء على ذلك التقسیم نجد أن هنالك وظائف أداءو  التخصص الرأسي حیث یقسم العمل على أساس القوة

التنظیم ازداد إسهامه في عملیة اتخاذ القرارات  لكلما ارتفعت مكانة الفرد داخو  وظائف اتخاذ القراراتو 
ألن ن التنظیمات الرسمیة هي أبنیة التخاذ القرارات وقال في تنفیذ األداء الواقعي داخل التنظیم ونجد أ

د الذي یجب أن یخضع له عن التأثیرخذه من قرارات كما یحدد له التنظیم یحدد لكل فرد ما یجب أن یت
ى تعمل اإلدارة الوسطى علو  للسیاسة العامة تقوم اإلدارة العلیا بوضع الخطوط العریضة و  اتخاذ القرارات

طلعت ( .بینما تتولى اإلدارة الدنیا اإلشراف على تنفیذ هذه القرارات ،إلى قراراتتحویل هذه السیاسات 
  ).115،ص  2007 إبراهیم لطفي 

هذه النظریة على العناصر تقوم و  المعلومات المتوفرة لدیه أساسعلى  ولذلك فالمدیر یتخذ القرارات 
  :التالیة
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الذي یصبح خطوة في تحقیق اتخاذ القرار حیث یتعلق كل قرار بنشاط معین لتحقیق هدف معین  أوال  
ما یتخذ أعضاء التنظیم أما العنصر الثاني فیمثل البیئة التي تحدد بدائل االختیار المتاحة عندر، هدف آخ
القرار عمل  تخاذا تنسیق الجهود ألنو  بد من تقسیم العمل نجد أیضا عنصر الجماعة إذ الو  لقراراتهم
التنظیم یتخصصون في اتخاذ أما العنصر الرابع فهو التخصص فأعضاء اإلدارة العلیا في  ،جماعي

الذي یشیر إلى أن التنظیم لكي یتمكن و  كعنصر خامس نجد التأثیرو  أما اآلخرون فیتولون التنفیذ ،القرار
أما العنصر األخیر و  ،في المستویات العلیارات المتخذة من تحقیق أهدافه فالبد من التزام األعضاء بالقرا

المساهمات التي و  ألعضائهفهو التوازن فهدف التنظیم هو تحقیق التوازن بین المغریات التي یقدمها 
  ).90ص  ،2009 ،الصرف حسن رعد(. یحصل علیها

أدى إلى استخدام الوسائل  اكما أضاف سایمون بأن السلوك اإلداري قد یكون بصورة واعیة إذ 
تصرف  االغایات بصورة واعیة كما قد یكون السلوك رشیدا بصورة متعمدة إذو  المختلفة لتحقیق األهداف

  ).43ص  ، 2010،حسین بلعجوز( .غایات محددو  متخذ القرار بصفة متعمدة لتحقیق أهداف

عرف نموذجه بالنموذج و  صيالقرار من خالل تأییده للرشد الشخ قدم سایمون نموذجا في اتخاذ 
متخذ القرار بالرجل اإلداري الذي یصفه بعدم القدرة على الحصول على بدیل مثالي  ىعلیه سمو  اإلداري

لهذا فهو یبحث عن بدیل مقبول ضمن ما یتوفر لدیه من و  بسبب عدم وجود المعلومات الكافیة لدیه
 باالعتماد على كل من الرشد المحدودیتخذ القرار و  بالتالي فإن الرجل اإلداري یبحثو  معلومات

القرار البدیل هو الذي یؤمن له منفعة أقل من الحد األقصى من المنفعة المطلوبة بعد و  اإلمكانات المتاحةو 
المؤثرة على اتخاذ القرار مباشرة مع إهمال و  العوامل التي تشملهاو  وضع صورة مبسطة للبیئة الخارجیة

  ).21،ص  2006كاسر ناصر منصور ،( .رتبط مباشرة بعملیة اتخاذ القرارالعوامل التي ال ت

من هذا المنطلق یتضح أن سایمون یرى بأن البناء الهرمي للسلطة یجعل معظم القرارات تعتمد  
هذا یتطلب و  بشكل مسبق أمام متخذ القرار التخاذ قراراتهمتاحة على المعطیات اإلمبریقیة التي ال تكون 

یواجه اتخاذ أفضل الوسائل لتحقیق األهداف إال أنه خالل هذا و  البحث من تلك المعطیات منه ضرورة
 بقیود عدیدة صنفها سایمون في ثالث فئات تتمثل في القیود اآللیة التي تفرضها الدوافع الالشعوریة

التي تفرضها أما الفئة الثانیة فهي القیود  ،ما یسبق ذلك من قراراتو  المهارات على األداءو  العاداتو 
عملیات االتصال وما تتصف به من اختناقات تحد من سیولة المعلومات الالزمة لعملیة اتخاذ القرارات 
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 المرتبطة بمقدار المعرفة األساسیة التي یملكها الفردعلى مختلف المستویات، أما الفئة األخیرة فهي القیود 
  اعتماد محمد عالم(. تطبیقهاو  لك المعرفةقدرته العقلیة على مدى استیعاب تو  المعلومات المتاحةو 

  ).107،ص  1994

كل تفسیر للمؤسسة البد أن یمر و  القرارات الفردیةو  إن سایمون یعتبر المؤسسة مكان للمشاكل 
العقالنیة بمعنى مالئمة االختیارات للوصول إلى و  قد عالج القرارات الواعیةو  بدراسة االختیارات الفردیة

توصل إلى نتیجة مفادها أن الفرد یواجه في أغلب و  ،القراراتإنجاز األهداف أي محدودیة عقالنیة 
تجربته الخاصة أو البحث عن حل و  یدفعه إلى بناء نموذج یبسط الواقع في ضوء خبرتهاألحوال اختیار 

أوال القرارات المبرمجة  ،یز سایمون بین نوعین من القراراتلقد مو  ،اإلشباعیحقق له مستوى معین من 
أما النوع الثاني فهي القرارات غیر المبرمجة المتعلقة بالمشاكل  ،الروتینیةو  المتعلقة باإلجراءات المتكررة

قلیل جدیدة تهدف إلى تو  بمعالجة هذه القرارات توجد تقنیات تقلیدیةو  ،غیر المهیكلة أو ذات أهمیة كبیرة
  ).174ص  ،2015، بلقاسم سالطنیة ،إسماعیل قیرة(ارات غیر المبرمجة عدد القر 

الطرح التقلیدي الذي جاءت به النظریات  القد قدم سایمون مقاربة جدیدة في اتخاذ القرار متجاوز  
القرار یلم بكافة أن متخذ و  العقالنیة المطلقةو  تتصف بالرشدن عملیة اتخاذ القرار أالتي ترى بو ، الكالسیكیة
 یركز هربرتو  ،الخارجیةو  لدیه معرفة تامة بمختلف التغیرات التي تفرزها بیئة العمل الداخلیةو  المعلومات

فهو یرى بأن التنظیم عبارة عن  ،یمون في تحلیالته لعملیة اتخاذ القرار على فكرة العقالنیة المحدودةسا
أن متخذ القرار و  ،موضعون في وضعیة عقالنیة محدودةنظام مركب من عدد متباین من الفاعلین الذین یت

 وجودةمال یتمتع بنظرة شاملة عن محیط المؤسسة فهو غیر قادر على الحصول على كافة المعلومات ال
هذه العوامل كلها هي التي تجعل من عملیة و  إضافة إلى الضغوط التي تفرزها بیئة العمل ،معالجتهاو 

  .ة المحدودة أو الرشد المحدوداتخاذ القرار تتمیز بالعقالنی

  ):إلى اآلن-1928مارش (،)1998-1921سیرت ( :)سیرتو  مارش(سلوك المؤسسة نظریة .2.3.1

الصیغة اإلجرائیة في إطار ها حاوال إعطاءو  شارد أفكار سایمونتسیرت ریو  جیمس ر مارشطو      
حیث  ،القراراتمستمر التخاذ و  دینامیكيفي تحلیلهما للتنظیم بوصفه سیاق انطلقا و  نظریة سلوك المؤسسة

نة لكن في آخر المطاف الكل الحظ بأن المؤسسة هي في الواقع مجموعة من المشاركین بمطالب متبای
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  إلى اتخاذ قراراتخالل مفاوضات تؤدي یتم ذلك إال من  الو  للسیاقالسیر الحسن إلى تحقیق یهدف 
  :التنظیم في أربعة مفاهیمیة سلوك سیرت یمكن تلخیص نظر و  حسب مارش

ما أن التنظیم یتكون من تكتالت بمجموعة من األفراد بأهداف متباینة فمن بحل الصراعات ف :أوال
یة محلیة لحل لحل الصراعات سواء داخل التكتالت أو بین التكتالت وفق عقالن إجراءاتالضروري وضع 

   ،المشاكل بشكل مرحلي

طق باعتماد اختیارات غیر القضاء على مناطق االرتیاب فیحاول كل تنظیم القضاء على هذه المنا :ثانیا
  .عقالنیة

یم دون استخدام الحقیقة للمشاكل داخل التنظ األسبابالمشكل ،البحث عن  أسبابالبحث عن  :ثالثا 
  .األقنعة في النظر

دراكو  یجب على التنظیمات أن تغیر سلوكهاعلم تال :رابعا  خبرتهاو  ها لما یحیط بها مستفیدة من تجربتهاإ
   ).203 ، 202ص ،ص 2017عبد الكریم بوحفص ،(. خبرة غیرهاو 

لى إعندما تحولت نظرتهم من النظر  نمو مدخل نظریة اتخاذ القرار في مارشو  سیرت أسهماقد و  
ومن ثم  ،أنساق تصنع القراراتى التنظیمات على أنها إلى النظر إلأنه صانع القرارات الفرد على اعتبار 

 ،طلعت إبراهیم لطفي ( .ى التنظیم باعتباره متخذ القراراتإلالتحلیل السوسیولوجي من الفرد تغیرت وحدة 
  ).116ص  ،2007

تعد األفكار التي قدمها هربرت سایمون المنطلق األساسي الذي تقوم علیه نظریة سلوك المؤسسة     
القرارات یتكون من مستمر التخاذ و  ى التنظیم بوصفه سیاق دینامیكيإلفهما ینظران  ،سیرتو  لمارش

المناسبة لتقریب وجهات  اإلجراءاتهو ما یفض وضع و  مجموعة من األطراف الفاعلة بمطالب متباینة
سیرت في و  لذلك فقد انتقل مارشو  ،األهدافو  تعارض في المصالحو  تفادي حدوث خالفاتو  النظر بینهم

ات على أنها أنساق بذلك بالنظر إلى التنظیمو  ،واقعیة أكثرلطرح التقلیدي إلى طرح جدید تحلیالتهما من ا
إلى النسق التنظیمي باعتباره اویة النظر إلى وحدة التحلیل من الفرد ، من خالل تغییر ز تصنع القرارات
  .متخذ القرارات
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  .النماذج المفسرة إلدارة األزمات-2

 .ستیف ألبرخت  :االستجابة لألزماتلخمس خطوات في نموذج ا.1.2

 اإلعدادو  ضمن خطوات رئیسیة عند التخطیط خمس خطوات قدم ستیف ألبرخت نموذجا یتكون من    
 للتعامل مع األزمات االستعدادمرحلة و  القضایا التي تواجه المنظمةللتعامل مع األزمات تشمل إدارة و 
  :التالیة اإلجراءاتتلك الخطوات تمثل و 

الطوارئ التي قد و  القیام بعملیة مسحیة لتقدیر األخطار من خالل تحدید نوعیة المخاطر :األولى الخطوة
نطاقها مدى اتساع و  حجمهاو  حیث یعتمد تحدیدها على طبیعة نشاط المؤسسة ،تصنیفهاو  تواجه المنظمة

  .بالتالي إمكانیة تجنبهو  الضرر الواقع على المنظمةوهذا بالفعل یساهم في تحدید 

المسؤولیات تحدید و  الواجبات عند إدارة األزمة لضمان تنظیم العملو  تحدید األدوار :لخطوة الثانیةا
  :لك من خالل النواحي التالیة ذیتم و  ألعضاء فریق إدارة األزمة

 بعد و  أثناءو  اتجاهها قبلو  تحدید السلطة المسؤولة عن قیادة الفریق للتحكم في مدى المسؤولیة
 .األزمة

  كذلك أهداف فریق إدارة األزمة في المراحل المختلفة و  األهداف الرئیسیة للمنظمةو  الغرضتحدید
 .تطویر نماذج إلدارة األزمةو  إلدارتها

  مدى تأثیرها و  اإلنسانتحدید أنواع األحداث األزمویة سواء كانت أزمات طبیعیة أو من صنع
 .على المنظمة

 القرارات في موقف األزمةو  األوامرو  لیة أداة التعلیماتاألوامر لضمان فعاو  تنفیذ التعلیماتو  توجیه 
 ).85،ص  2006 ،السید السعید( .الطریقة التي یتم بها معالجتهاو 

 مسحياهتمام اإلدارة باإلجراء ال تقدیر المخاطر من خالل ضرورة عالتعامل مو  االستجابة :الخطوة الثالثة
ثم المخاطر التي تواجه المؤسسة ومن و  األزماتیتم تحدید نوعیة  على أساسه الذيو  لتقدیر المخاطر

تمنع تصاعدها و  األزماتیتسنى على المؤسسة أن تحشد الجهود لتطویر االستراتیجیات التي تمنع وقوع 
  .المحتملة الحدوثو  ةمنالمخاطر الكابناء على تقدیرات تلك 
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المحتملة الحدوث و  تحدید المخاطر المختلفة الكامنةكتابة خطط االستجابة لألزمة فبعد  :الخطوة الرابعة
بوضع مجموعة من الخطط  األزمةالكیفیة التي یتم بها معالجتها یقوم فریق إدارة و  وتقدیر مدى حجمها

تكتب و  إعدادهاغیرها عند و  االتصالیةو  القانونیةو  مراعاة كافة النواحي اإلداریةو  األزماتالعملیة لمواجهة 
 الكامنة المرتبطة بنشاط المؤسسة األزماتیتمثل أولها في تحدید أنواع  أسسالخطة بناء على عدة 

ثم  األزماتتصمیم خطوات عملیة لتتبع كل نوع من و  دادإعیلي ذلك  ،أساسهاصیاغة الخطة على و 
أخیرا و  ،لهاخال الضعفو  لمعرفة نواحي القصور األزمةنقد الخطوات المتبعة في مراحل إدارة و  وصف

  .یتابع أحداثهاو  األزمةتحدید من سیتولى إدارة 

األحداث التي وقعت لمعرفة النواحي و  مراجعة الوقائعو  تخصیص لجنة لفحص :خطوة الخامسةال
الخروج بمجموعة من و  تقییم مختلف الجوانب في إدارتهاو  األزمةالسلبیة في طریقة معالجة و  االیجابیة

تطویر الجوانب االیجابیة ووضعها في و  محاولة تجنبهاو  بالتالي التعلم من األخطاءو  الدروس المستفادة
  ).86،ص  2006السید السعید ،( .الحساب عند تطویر الخطة

إلیه مجموعة من االستراتیجیات الضروریة عند  افأضو  قام ألبرخت بتطویر نموذج الخمس خطوات    
ستراتیجیات یشمل االو  األزمةالتقییم لخطة و  التنفیذو  شملت نواحي التدریب األزماتالتعامل مع و  التخطیط

  :التالیة

 .التوقع المسبق لألزمة  .1
 .خطة إدارة األزمة  .2
 .ارسة مالمو  یبتالتر  .3
 .قییم تالو  المراجعة .4
 ). 87،ص  2006السید السعید ،.(اتخاذ القرار بالعمل و  التصرف .5

یمكن االعتماد علیها في  أساسیةنموذج الذي قدمه ستیف ألبرخت یقوم على خمس خطوات لإن ا  
انطالقا من القیام بدراسة شاملة بیئة  ،التي یمكن أن تواجهها المشكلة األزماتللتعامل مع مختلف  اإلعداد

ذا ما یتیح هو  تصنیفهاو  ذلك لتقدیر مختلف األخطار المتوقعة الحدوثو  الخارجیةو  المؤسسة الداخلیة
 أثناءو  تجنب األضرار التي تخلفها هذه األخطار من خالل تكوین فریق خاص بإدارة األزمة قبل إمكانیة

في هذه و  تنفیذ التعلیمات لضمان فعالیة أداة هذه التعلیمات بالشكل المطلوبو  توجیهو  حتى بعد حدوثهاو 



 التراث النظري للموضوع.............. .............:..................................الفصل الثاني  
 

50 
 

تحدید نوعیة األزمات التي یمكن  أساسهى تقریر لتقدیر المخاطر المحتملة الحدوث عل إعدادالمرحلة یتم 
تنسیق كافة الجهود لتطویر و  البشریةو  هو ما یتیح لها حشد مختلف مواردها المادیةو  المؤسسة أن تواجهها

وبعد تحدید مختلف المخاطر  ،تحد من تصاعدهاو  االستراتیجیات التي تمنع وقوع األزماتو  اآللیات
بمراعاة  األزمات في وضع الخطط العملیة للتعامل مع هذه األزماتالحدوث یباشر فریق إدارة المحتملة 

كخطوة و  یتابع أحداثهاو  االتصالیة مع تحدید من سیتولى إدارة األزمةو  اإلداریة ،كافة الجوانب القانونیة
 المشكالت التي حدثت لمعرفة نقاط القوةو  مراجعة مختلف الوقائعو  أخیرة یتم تخصیص لجنة لتقییم

لتجنب الوقوع في  ،لدروس المستفادةالخروج بمجموعة من او  طریقة معالجة مختلف األزماتالضعف في و 
عداد األخطاء مستقبال   .خطط خاصة بمواجهة أزمات مستقبلیة مشابهةو  سیناریوهات وإ

  :نموذج محمد أحمد الطیب هیكل.2.2 

  :ها فیما یليإجمالر وفقا لمراحل متسلسلة یمكن لتعامل مع األزمات یتطلب عمل تسیاإن   

  :مرحلة االستیعاب -1

في هذه المرحلة یجب على اإلدارة المكلفة بمعالجة  األزمات أن تستوعب الموقف األزموي استیعابا   
  :لتوصل إلى التحدید الدقیق لكل منیمكنها ابحیث جیدا 

  صنعت األزمةالقوى التي. 
 رتكز علیها القوى الصانعة لألزمةعناصر القوة التي ت. 
  ما أهدافها؟و  ؟األزمةكیف صنعت 
  :مرحلة التحلیل -2

  :دقیقا یستهدف الوصول إلىعلى الفریق األزموي ضرورة تحلیل الموقف األزموي تحلیال 

 واطن القوة لألطراف صانعي األزمةم. 
 الشائعاتو  االرتباكو  التوتر أسباب. 
 األضرار التي تخلفها األزمةو  طبیعة الخطر. 
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  :مرحلة التخطیط - 3

ات تستند هذه المرحلة یجب على اإلدارة المكلفة باألزمات وضع تخطیط عملي لخطة مواجهة األزمفي   
   ).216،ص  2006محمد هیكل ،: (على االعتبارات التالیة

 تحدید أسباب األزمة. 
 تحدید أهداف خطة المواجهة. 
 ع خطة للمواجهة األزمویة عن طریقوض: 

 .توفیق مرحلیا مع قوة صناع األزمةالو  المطالب لبعض ستجابةكاالإجراءات امتصاص األزمة   -
 .األدوار على فریق المواجهة وزیعت -
 .الصقل لهذه األدوارو  التدریب -
 .توفیر كافة التسهیالت لفریق المواجهة -
 .البرنامج الزمني لبدء عملیة المواجهةتحدید  -

  :مرحلة التدخل الفعلي -4

یكون هذا و  حصر آثارها السلبیةو  لمعالجة األزمةخل الفعلي دالشك أن آخر مرحلة هي مرحلة الت 
المواجهة قواعد االنطالق التي ستبدأ منها و  یتطلب تحدید مناطق االرتكازو  التدخل على كافة المحاور

  ).217ص  ،2006 ،محمد هیكل( .سیناریو محكم للتدخل بواسطة كافة األطرافهناك بحیث یكون 

أن إدارة األزمات هي عملیة معقدة  حمد الطیب هیكلأالنموذج الذي قدمه محمد یفهم من خالل  
ة كل مرحلة من مراحل تطور حساسة تتطلب وضع خطة عمل شاملة ومدروسة بدقة تراعي خصوصیو 

حیث تباشر اإلدارة المكلفة بمعالجة األزمات عملها بإجراء دراسة تحلیلیة لمختلف المواقف التي  ،األزمة
لقوة عناصر او  المؤسسة تمكن من الوصول إلى التحدید الدقیق ألبرز القوى التي صنعت األزمةتمر بها 

لیل الموقف األزموي تحلیال تح ضرورة حیث یتطلب على الفریق األزموي ،التي ترتكز علیها هذه القوى
المرحلة یتم  في هذهو  ،تخلفها األزمة قد األضرار التيو  یستهدف الوصول إلى تحدید طبیعة الخطرشامال 
الموارد و  یتم حشد مختلف الجهودو  تحدد أهداف هذه الخطةو  الخطط العملیة لمواجهة األزمات إعداد

للدخول  ،وفیر كافة التسهیالت لهذا الفریقتو  البشریة من خالل توزیع األدوار على فریق المواجهةو  المادیة
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تباشر مختلف األطراف المسؤولة عن إدارة األزمة في مرحلة جدیدة وهي مرحلة التدخل الفعلي حیث 
  .السلبیة التي تخلفها هذه األزماتسابقا للحد من اآلثار  إعدادهاعملها وفقا للخطط التي تم 

  :نموذج حفیان عبد الوهاب. 3.2

لتحسین قدرة اإلدارة في التعامل مع األزمة في كل مرحلة من مراحلها كان البد من وجود عدد من     
  .لمتطلبات التي تتوافق مع هذه المرحلةا

في هذه المرحلة و  الوقایةو  االستعدادو  ق اكتشاف اإلشاراتیعن طر  :مرحلة ما قبل األزمة -1
ذلك و  من أجل االستعداد لألزمة ةلالعام والقوى المعداتو  بتخصیص الوقتتقوم بعض المنظمات 

 .المرحلةمن خالل عدد من المتطلبات التي تتوافق مع هذه 
وهذه الوحدة مهمتها التصدي لألزمات المختلفة ویجب أن تعطي لها  :إنشاء وحدة إلدارة األزمات -

وهو '' نظام المصفوفة''الصالحیات الكافیة للقیام بمهامها ومسؤولیاتها وأن یتم تنظیمها بشكل جید 
ن تعزیزها بخبراء من أحد األسالیب الفاعلة لتصمیم الهیكل التنظیمي ویتكون من وحدة دائمة یمك

األقسام الوظیفیة المختلفة وتتمیز بالمرونة وسرعة التكیف مع تغییر الظروف وبمجرد تحدید 
وتعریف األزمة ودرجة التهدید المصاحبة لها یمكن لمدیر األزمة أن یختار مع جمیع األقسام 

  .الوظیفیة أفضل األفراد ذوي القدرة والمهارة الالزمة للتعامل مع األزمة
وذلك للتدخل السریع  ،للتعامل مع كل أزمة حسب خصوصیتها :إنشاء فرق المهمات الخاصة -

 .حجم المهمةو  عال حسب نوعو  عند الحاجة على أن تخضع هذه الفرق لتدریب خاص
دورات تدریبیة متخصصة لكافة العاملین في إدارة األزمات على أن یتم  بعقدیجب القیام  :التدریب -

 .التركیز فیها على دورهم في إدارة األزمة
یجب على إدارة األزمة فتح القنوات مع القطاع الخاص  :مشاركة القطاع الخاصو  التطوع -

   .تهم وقت األزماتالالستفادة من إمكانی
بالدور المطلوب منهم القیام به عند وقوع توعیة المواطنین و  البد أن یتم إعالم :اإلعالمو  التوعیة -

تنفیذ خطط و  إعدادهذا یتطلب و  كبیرة في مواجهة األزمةالمساعدة بدرجة  إلىهذا یؤدي و  األزمة
 .بعد األزمةو  أثناءو  وعیة في هذا اإلطار قبلة وتإعالمی
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ذلك و  اإلقلیمیة أو الدولیةمد جسور التعاون سواء مع المؤسسات : الدوليو  التعاون اإلقلیمي -
على مساعدات من مدى إمكانیة الحصول و  لتبادل المعلومات حول كیفیة التعامل مع األزمات

 .هذه الجهات
لما یمكن أن یحدث من تطورات ألزمة معینة عن طریق  وهو عرض :إعداد سیناریوهات األزمة -

زمة تسهیل عملیة اتخاذ القرار یتیح وجود سیناریوهات لألو  استخدام االنطالق الفكريو  الخیال
ذلك لتحقیق و  سیناریو أسوءو  في ضوء أفضلة كما یفترض إعداد استراتیجیات أثناء المجابه

 ).292،ص  2015حفیان عبد الوهاب ،( .ئدة المرجوة من هذه السیناریوهاتالفا

 للتجهیزات المرتبة مبكراو  ار الحقیقي للخطط المعدة سلفابتعد االخت: مرحلة التعامل مع األزمة -2
  .للتدریب الذي سبق قبل حدوث األزمةو 

  :وفیما یلي بعض الجوانب التي یجب أخذها في االعتبار أثناء هذه المرحلة  

وهنا یجب على وحدة إدارة األزمات وضع الخطط المجهزة سلفا موضع  :تنفیذ خطط األزمات -
اختبارها في المرحلة السابقة ما قبل األزمة و  إعدادهااالستفادة من السیناریوهات التي تم و  التنفیذ

ها المفاجئة اتتطور و  مع مالحظة أن بعض السیناریوهات قد تحتاج إلى تعدیل تحتمه طبیعة األزمة
 .الدقةو  الموضوعیةو  ضبط النفسو  الكفاءةو  األزمة المرونةإدارة  في و هنا البد أن تتوفر

معرفة األمور و  عملیات مصغرة قریبة من الحدث لمعایشةأو إنشاء فرق  :قیادة مركز األحداث -
تتلقى بالتالي التوجیهات حیال ما یلزم و  بحیث تقوم برفع تقاریرها إلى إدارة األزمات على حقیقتها

 . اتخاذه
 .في الوقت المناسبو  مات الحقیقةلك المعلو مأن ت البد :واالتصاالت المعلومات -
ر بارز ومؤثر في تفاعالت األزمة إلعالم لما له من دو مع ایجب التعامل :التعامل مع اإلعالم  -

دالء الخبرة یقوم باإلو  التأهیلو  من الكفاءة ن یتم تخصیص متحدث رسمي على قدرلذا یقترح أ
سیاسي  ،إعالمي(التصریح من قبل فریق  اذه بكافة التصریحات عن األزمة على أن یتم إعداد

 .انعكاساته المحتملة و  مختص لمراعاة كافة أصدائه ،)أمني و 
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أن ال یفرض و  اختیار المناسب للتحركو  یجب على إدارة األزمة كسب الوقت :أهمیة الوقت -
لذا یجب على إدارة األزمة محاولة كسب الوقت لما له من تأثیر على  مالتوقیت من قبل الخص

 .بالشكل الذي یخدم ظروف المواجهة ااستغالله طوال أو قصر و  سیر المواجهة
خالت من قبل ایحدث في الغالب أثناء مواجهة األزمات أن تتعدد التد :خالتاالتد تنظیمو  ضبط -

 اإلدارات المعنیة حیث یدلي كل بدلوه في اتخاذ القرار ،لذا ینبغي توزیع األعمالو  المسؤولین
وسطى فرق العمل  باختالف مستویاتها،علیاإدارة األزمة  الصالحیات بین لجانو  المسؤولیاتو 

من أجل أن  أحد المسؤولین من ذوي المراتب العلیان یرأس إدارة األزمة ألك یقترح ذل. التنفیذیة
 ).294، 293،ص ص  2015حفیان عبد الوهاب ،( . تب كافة التدخالو تذ

االتصاالت ألن و  یجب على إدارة األزمة أن تحافظ على سریة العملیات :سریة المعلومات -
في االعتبار أن اإلفراط في  األخذلكن یجب و  تدمیر كافة الخططالتفریط في ذلك یؤدي إلى 

تصنیف و  ،لذلك یجب على إدارة األزمة تحدید درجات السریةالسریة یؤدي إلى حجب المعلومة 
 .المعلومات تبعا لذلك ووفق معاییر أمنیة سلیمة 

مة مراعاة في األزمات ذات الطابع األمني یجب على إدارة األز  :ضرورات األمنو  المصالح -
مصالح و  محاولة التوفیق بین ضرورات األمنو  مالحظة الشعور العام لهمو  مصالح المواطنین

 ).295،ص  2015حفیان عبد الوهاب ،( .المواطنین

النموذج الذي قدمه حفیان عبد الوهاب على تحسین قدرة اإلدارة في التعامل مع األزمة على یركز  
التي یمكن إیرادها و  على وجود عدد من المتطلبات التي تتوافق مع كل مرحلة اأساسیتین مؤكد مرحلتین
  :كاآلتي

ویتطلب فیها القیام بدراسة تحلیلیة لمختلف المواقف التي تمر بها المؤسسة : مرحلة ما قبل األزمة -
لتغیرات المتسارعة التي تفرزها بیئة العمل الداخلیة والخارجیة ،بهدف ابعین االعتبار  األخذمع 

باحتمالیة وقوع أزمة ومن ثم الوقایة منها أو االستعداد  رذاإلنذار التي تن إشاراتاكتشاف 
البشریة ،و و  بنوعیة مواردها المادیةو  هذا یرتبط بكفاءة األطراف الفاعلة في المؤسسةو  لمواجهتها

 لها الصالحیات الكافیة للقیام بمهامها ىتعطو  یتم إنشاء وحدة إلدارة األزمات في هذه المرحلة
 كل أزمةإنشاء فرق المهمات الخاصة للتعامل مع ب هذه الوحدة بدورها مسؤولیاتها حیث تقوم و 

حسب خصوصیاتها مع التأكید على عامل التدریب لكافة العاملین في إدارة األزمات لتفعیل دورهم 
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ذلك بعرض ما یمكن و  السیناریوهاتو  ألزمة ،و یتولى فریق إدارة األزمة إعداد الخططفي إدارة ا
 .تطوراتو  أن یحدث من أزمات

اإلجراءات المعدة و  هذه المرحلة بمثابة التجسید الفعلي للخططو تعتبر  :مرحلة التعامل مع األزمة -
تعدیالت علیها  إمكانیة إدخالفي المرحلة السابقة ،و االستفادة من السیناریوهات الموضوعة مع 

هو ما یتطلب درجة كبیرة من التنسیق بین مختلف األطراف و  تطوراتها،و  األزمةتفرضها طبیعة 
تنظیم و  ضبطكذلك و  المواردو  مختلف الجهودتعبئة و  شدحلفاعلة في إدارة األزمة من خالل ا

توفیر نظام اتصال فعال یعمل مختلف العملیات التي تقوم بها المؤسسة في ظل األزمة من خالل 
دراك أهمیة و  كوحدة وظیفیة متناسقة مع ضرورة الحفاظ على سریة المعلومات بالشكل المطلوب إ

الوقت للتدخل في الوقت المناسب ،مع ضرورة المحافظة على مصالح مختلف األطراف التي 
 .األزمةیمكن أن تتضرر جراء 
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  :خالصة

اتخاذ القرار من أهم العملیات التي تولیها إدارة المؤسسات عنایة خاصة كونها لقد أضحت عملیة      
خاصة في ظل  ،ل التنظیمات على اختالف نشاطاتهاأحد أهم المحددات الرئیسیة في نجاح أو فش

اآللیات المناسبة و  هو ما یفرض البحث المستمر على الطرقو  ما تحمله من تأثیراتو  التحوالت المتسارعة
هنا یبرز الدور المحوري إلدارة األزمات في التصدي و  ،هامتغیراتو  التنظیمیة یئةمواكبة مستجدات البل

استقرار النسق و  ذلك بهدف الحفاظ على توازنو  ة العملئیالتحدیات التي تفرزها بو  لمختلف المشاكل
اتخاذ (الموضوع التخصصات بهذا و  المختصون في مختلف العلومو  ،لذا فقد اهتم الباحثونالمؤسسي 

التنظیم إذ تجلى ذلك في قیامهم ببعض و  لم االجتماع العمعل و خاصة في مجال )األزمات  دارةإ و  القرار
 النظریاتو  لك الدراساتتالتنظیمیة برمتها ،ومن هنا فإن  فهم أبعاد العملیةلمبریقیة سات اإلالدراو  البحوث

قد ساعدتنا في و  ،تفسیرهو  تشخیصهو  لمي لفهم الواقعما هي إال خلفیة معرفیة وسند ع ،النماذج المقدمةو 
   . مة لجمع المعلومات المتعلقة بموضوع دراستنامالئكذا األدوات الو  التصوراتو  صیاغة المفاهیم
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  :تمهید

و تناولها في التراث الفكري للعدید البینیة التي تم اإلشتغال علیها أالقرار من المواضیع  تخاذایعد 
یم الذي أولى مكانة خاصة له منذ الدراسات العمل والتنظ علم اإلجتماعفي وخاصة  التخصصاتمن 

كونها المحدد الرئیسي للمسار ذ القرار تعتبر جوهر العملیة اإلداریة تخاافعملیة  ،في هذا المجالاألولى 
المستقبلیة كما أن مختلف الوظائف التي تقوم و الذي تتبعه المؤسسات في رسم سیاساتها وخططها األنیة 

تخاذ القرار التي ارقابة ماهي في الحقیقة إال إنعكاس لعملیة و تخطیط من تنظیم و  بها إدارة المؤسسات
 .لى بلوغ األهداف المسطرةتخص مجاالت عمل محددة تسعى من خاللها إ

مكونات  :بناء على ذكرالعناصر التالیة تخاذ القرارامتغیر من خالل هذا الفصل إلى التطرق تم وسی      
 تخاذ القرار،اواإلشارة إلى اهمیة  واتخاذ القرارإضافة إلى ذكر الفرق بین صنع القرار  أنواع القرار، ،القرار

 تخاذ القرار،اوطرق وأسالیب  تخاذ القراراوكذلك عناصر  ،القرار تخاذاتخاذ القرارومصادر اخصائص 
ومقومات هذه العملیة مع ذكر العوامل المؤثرة في عملیة تخاذ القرار اى خطوات عملیة لكما سیتم التعریج ع

 .ذ القراراتخاوأخیرا معوقات عملیة ، تخاذ القرارا
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  .القرار: أوال

  :هناك عنصرین اساسیین یتشكل منهما القرار اإلداري هما: مكونات القرار1.  

 ثالثة أنواع هيهذه المشاكل ن وجود مشكلة ما إلصدار قرار و وهنا البد م :المشاكل: 
 دإلى جه حتاجتولكن فة وهذا یعني أن هناك معلومات یمكن الوصول إلیها المشاكل المعرو  -

  .ربما ال تكون كاملة بل ناقصةو 
المعلومات عنها و ئل معروفة اهي أسهل المشاكل حیث تكون البدالمشاكل المعروفة جیدا و  -

 .ثابثةكاملة وحاالت معروفة و 
على صعب الحصول ییة معلومات عنها و أیوجد  المشاكل التي الالمشاكل الغامضة وهي  -

 .حاالت غیر معروفةتخصها وتكون في معلومات 
 من القرارات  أنواع ستخدام ثالثةباكما هو معروف فإن الحلول یمكن الوصول إلیها و : الحلول

 :هيو 
فیه قرار تكون  ووه جیدا، بالمعلومات المعروفةوهذا القرار یختص : بواسطة القرار الروتیني -

 .سهلة الحصول علیهامتوفرة و المعلومات 
الحالة لق بإعادة القرار الروتیني وتكییفه بحیث یصبح یتناسب و هو القرار المتعو  :قرار التكیف -

 .الجدیدة أي إعاة القرار مرة أخرى
وال  وهذا القرار یخص المعلومات الغامضة وهو قرار ألول مرة یتم إتخاذه،: القرار الجید -

علي .(معلومات عن هذا النوع من القرار لیس هناك خبرة سابقة أوو یعرف أي شيء عنه 
  .)20 ،19ص  ص ،2008حسین،

 :یتفق رواد الفكر اإلداري على أن القرار یتكون من عنصرین أساسیین هما

أنواعها المؤسسات والتي تختلف فالقرارات المتخذة ماهي إال حلول للمشاكل التي تعرفها  :المشكلة -
مستمر لتشخیص من متخذ القرار في بحث دائم و هذا ما یجعل و  ،حدتها بإختالف نشاطات المؤسسةو 

عطاء الحلول الكفیلة سبابها ومن ثم دراستها بدقة أمعرفة مواجهتها و  مختلف المشاكل التي یمكن وإ
  . لمجابهتها
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متغیرات التي تفرزها ضغوطات و  ل للمشكالتوهي البدائل التي یتبناها متخذ القرار كحلو  :الحلول -
ما هي إال تقدیم حلول وبدائل تخاذ القرار في مجملها افعملیة  سواء كانت داخلیة أو خارجیة،العمل 

    .طرق معینة للمشكالت المطروحةو باع أسالیب تمناسبة بناءا على إ

  :أنواع القرار - 2

   :تيإیرادها كآلسیتم نواع القرارات اك عدة تصنیفات قدمها الباحثون ألهن 

 تصنیف قائم على أساس الوضائف األساسیة للمشروع:  

  .)طرق دفع األجور كمیة المخزون، صنع،حجم الم حجم اإلنتاج،( قرارات تتعلق باإلنتاج -

  .)تغلیف المنتجات یع،موقع مكاتب الب تحدید األسواق،( قرارات تتعلق بالمبیعات -

  .)ت المحاسبیةاءااإلجر  توزیع األرباح، المالي،الهیكل ( تمویلالقرارات تتعلق ب -

ریب دالت  مدى  أسالیب اإلختیار، مصادر الحصول على القوى العاملة،(قرارات تتعلق باألفراد -
   .)112ص ،2005 علي الضالعین،(.)الترویج لوسائل األمان معالجة التأخیر والغیاب، نوعه،و 

هدف على أساس الوظائف األساسیة للمؤسسة التي تیركز هذا التصنیف المقدم ألنواع القرارات 
ستقرارهیم ظإلى المحافظة على توازن التن البشریة من وارد المادیة و كذلك تحقیق اإلستغالل األمثل للمو  ،وإ

تدریب العاملین إضافة إلى بوضع خطط و قرارات تتعلق أ ،خاذ قرارات تتعلق بالجانب الماليتاخالل 
  .دید حجم المبیعاتتحاإلنتاجي و قرارات تتعلق بالجانب 

  تين إیراده كاآلیمك ،لباحثون ألنواع القرارات المتخذةخر قدمه اآهناك تصنیف:  

تدور موضوعات القرارات التنظیمیة : و الشخصیةأالقرارات الخاصة و  العامةیمیة ظلقرارات التنا -
  باشر هذه األعمالیتنظیم األداء فیها بغض النظر عمن حول نشاطات المنظمة وأعمالها و  العامة
أو مجموعة من األفراد  ،اصة فهي تصدر في مواجهة شخص محددالقرارات التنظیمیة الخأما 

  .وظائفهمو  ئهمامحددین بأسم
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ه القرارات على المستوى ویرتكز التمییز بین هذ :أخرى إشرافیةیة وأخرى إداریة و قرارات قیاد -
ما اإلدارة أ ،ى لإلدارة تصدر قرارات إشرافیةالقرار، فالمستویات األدن ذیتخو الوظیفي الذي أاإلداري 
  .قرارات قیادیة تتسم بالطابع اإلستراتیجي ذا اإلدارة العلیا فتتخأم فتصدر قرارات إداریة،الوسطى 

كافة مراحلها أو  باتخاذها فيالفردیة هي تلك التي ینفرد  :القرارات الجماعیةالقرارات الفردیة و  -
 .ها بواسطة اللجان والمجالستخاذاأما الجماعیة فهي التي یتم  ،معظمها شخص واحد أو جهة معینة

  .)264، 263ص  ص ،2004 سامي جمال الدین،(

مة یفهم من خالل هذا التصنیف أن هناك ثالث أنواع رئیسیة للقرارات المتخذة فالقرارات العا      
ن تكو القرارات الخاصة فهي التي تصدر و أما  والعملیات الخاصة بالمنظمة،تتعلق بمختلف األنشطة 

ان یتكون ویوجد نوع ث ،ة معینةو مجموعة أشخاص أو جهأموجهة لطرف معین سواء كان شخص 
 یعتمد معیار التفرقة بینهما على أساس المستوىو أخیرا اإلشرافیة من القرارات القیادیة واإلداریة و 

بین هو ما یتطلب وجود تناسق مستوى یختص بقرارات معینة و فكل  ،فیه القرارات ذاإلداري الذي تتخ
أما النوع  ،ارات فعالة تحقق األهداف المسطرةقر  ذتخااالوصول إلى ف دمختلف المستویات اإلداریة به

 إشراك تخاذ القرار أي دون اللجوء أوفیها طرف واحد الالثالث فیتضمن القرارات الفردیة التي ینفرد 
في األطراف األخرى، أما القرارات الجماعیة فتقوم على أساس إشراك المجموعة أو األطراف الفاعلة 

وعیة ألنها تراعي مختلف هو ما یجعل هذه القرارات أكثر موضو تخاذ مختلف القرارات الة المؤسس
  .هداف العامةو األأالمصالح 

  مفید خاصة ألغراض وهذا التصنیف  :التیقنعلى أساس درجة عدم  قائم خرآوهناك تصنیف
 ،ند المستویات التنظیمیة المختلفةتخاذها عاالتدریب وتحدید أنواع القرارات التي ینبغي 

علي ( .یوضح األنواع المختلفة للقرارات طبقا لمدى التیقن الذي تنطوي علیهوالجدول التالي 
  .)112ص  2005، الضالعین
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  .یوضح تصنیف القرارات على أساس درجة عدم التیقن ):01(الجدول رقم 

  الخصائص  درجة عدم التیقن

 طبیعة روتینیة  -

  

  

 قدر محدود من عدم التیقن  -

  

 قدر كبیر من عدم التیقن  -

  

  درجة مرتفعة جدا من عدم التیقن -

یتكرر حدوثها كثیرا مما یخفض عدم  -
القرارات عادة تؤثر  التیقن إلى أدنى حد،
فقط ومن السهل  على جماعة صغیرة

  .تطبیقها
رات معقولة لعدم عمل تقدیمن الممكن  -

رارات یقتصر تأثیرها على التیقن،الق
 إدارتین أو ثالث إدارات على األكثر 

ة جو ر الم ضمان محدود لتحقیق النتائج -
رات تتضمن مناطق واسعة من من القرا
 .النشاط

واسعة مجاالت مواقف تغطي مناطق و  -
التي ال یمكن  العدید من العواملجدا و 

   .التنبؤ بها

  .)112ص  ،2005، علي الضالعین( :المصدر    
  

ها أن كل حالة تقابلو ر ك أربع حاالت یتخد في ظلها القران هناأالتصنیف یالحظ من خالل هذا       
ن أل ،من عدم التیقنروتینیة تكون هناك درجة منخفضة تخاذ قرارات ام التیقن فعند جة معینة من عددر 

ى عكس القرارات التي تتخذ في ظل فمن السهل تطبیقها علبالتالي القرارات معروفة ویتكرر حدوثها و 
تقابلها درجة مرتفعة من عدم التیقن نظرا وهذه الحالة  مشاكل غیر متوقعة الحدوث،طارئة و وضاع أ

  .ص المعلومات حولهانقلغموض المشكلة لدى متخذ القرار و 
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  :آلتيهو كاوهناك تصنیف أخر للقرار و 

داف ذات أبعاد أو تأثیرات كبیرة على و تحقیق أهأبحل مشاكل  ىوهي التي تعن: قرارات إستراتیجیة -
  .المؤسسةمستقبلها ومن أجل إختیار أفضل الطرق فاعلیة لتحقیق هدف  ؤسسةمال

أو  أهداف قصیرة األمد، قتحقیأو  ،رارات التي تعني بحل مشاكل قائمةوهي الق: تكتیكیةقرارات  -
ارات اإلستراتیجیة فالقر  .تي رسمتها القرارات اإلستراتیجیةإلى األهداف الروتینیة أو رسم سیاسات للوصول 

جمال الدین ( .تكتیكیة تصدرها اإلدراة الوسطىي في حین القرارات الذالتنفی یصدرها المدیر
  .)27ص ،2009لعویسات،

أي ة القرارات اإلستراتیج: یمثل النوع األول ،القرارات هي نوعینأن یفهم من هذا التصنیف 
والتغیرات الحاصلة وضمان إستمراریة مواكبة التطورات ف بهدخطط مستقبلیة إستشرافیة لرسم سیاسات و 

  .المؤسسة في البیئة المحیطة بها اتلیة نشاطاعوف

تعلق بالتسییر القرارات التشغیلیة التي تأما النوع الثاني فیشمل القرارات التكتیكیة التي تعبر عن 
  .التي تهدف إلى تحقیق أهداف قصیرة األمدالیومي للمؤسسات و 

    .إتخاذ القرار: ثانیا 

تخاذ القراربین مفهومي صنع القرار و  الفرق - 1   :إ

یخلط الكثیرون بین المفهومین ویعتقدون بأنهما مرادفان لمفهوم واحد بینما في الحقیقة أن لكل 
 أو المراحل لعملیة صناعة القرار بمثابة إحدى الخطوات دفعملیة إتخاذ القرار تع ،مدلوله الخاص منهما

متعددة تبدأ من  وتفاعالتنشاطات هذه األخیرة التي تعتبر عملیة دینامیكیة تتضمن في مراحلها المختلفة 
وصوال إلى  البیانات المناسبة،جمع أي تحدید المشكلة و (تنتهي بمرحلة إتخاذ القرار مرحلة التصمیم و 

الدارسین على ولقد أجمع مختلف الكتاب و ). ذإختیار البدیل ووضعه موضع التنفیالبدائل المتعددة ومن ثم 
تي كمرحلة من ضمن مراحل تلك العملیة وهو أخاذ القرار یتن إأهذه العملیة تسمى صناعة القرار و أن كل 

 .ختیار ذلك البدیلالبدیل المناسب أي اتخاذ قرار باغالبا ما یشار إلیه بمرحلة اختیار 
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نما هو عملیة معقدة للغایةرار ال یعني إتخاذ القرار فحسب و وبذلك فإن مفهوم صنع الق تتداخل  إ
ومنه یجب التفرقة بین  تتضمن عناصر عدیدة،و جتماعیة او إقتصادیة  سیاسیة، ،فیها عوامل متعددة نفسیة

 خر مرحلة في عملیة صنع القراراتآمثل یخیر أي اتخاذ القرار ألر في االقرامفهومي صنع القرار واتخاذ 
عملیة أو أسلوب إختیار بدیل واحد فقط من بدائل مختلفة لتحقیق ویمكن تعریف مهمة اتخاذ القرار بأنها 

والمفاضلة بین یم یداري في المنظمات تهدف إلى التقالرشد اإل اهرةظفهو عملیة مرتبطة ب، هدف معین
 .) 88ص ،2009 زینب بن التركي،(.الممكنةالبدائل المتاحة و 

فلكل ، تخاذ القراراتعریف واحد لمفهومي صنع القرار و في إعطائها تخطأ الكثیر من الدراسات 
 :اتخاذ القرار في النقاط التالیةاز الفرق بین عملیة صنع القرار و إیجمعناه الخاص ویمكن منهما مدلوله و 

شهد عدة تفاعالت تو إن عملیة صنع القرار عملیة معقدة ومتشابكة تضم مجموعة من الخطوات  -
 .تنتهي بمرحلة اتخاذ القرارمیم و تبدأ بمرحلة التص

نسب من األذ القرار یشكل الخطوة األخیرة من عملیة صنع القرار وذالك باختیار البدیل إن  اتخا -
 .ل المتاحةضمن البدائ

ع المعلومات مالقرار مجموعة من األطراف الفاعلة التي تعمل على ج نعم عملیة صتظعادة  -
القرار المتخد تنفرد و  تحقیق األهداف المرجوة،زمة للوصول إلى القرار الذي یضمن المعطیات الالو 

 .تیار القرارات التي تراها مناسبةتخولها إلخ به جهة معینة تتمتع بصالحیات محددة

  :إتخاذ القرارهمیة أ - 2

فلطالما  ،التنضیمات اإلداریةو أكثرها تأثیرا في حیاة األفراد و واحدا من أهم العملیات یعد اتخاذ القرار    
توقف العمل و إتخاذها یؤدي إلى تعطیل إعتبرت القرارات جوهر القیادة اإلداریة ألن التوقف عن 

اتخاذ القرار تعد عملیة و  تعرضها للكثیر من المشكالت،منظمة و تالي ضعف اللباالنشاطات واإلنجازات و 
تتصل إتصاال مباشرا بكافة العملیات اإلداریة األخرى راء في مختلف المواقع اإلداریة و جوهر وظیفة المد

  .)67ص ،2007ربحي مصطفى علیان،). (الرقابة التوجیه، التنظیم، التخطیط،(
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سیاسات رسم مسارات و عبه هذه العملیة في كما تبرز أهمیة اتخاذ القرار من خالل الدور الذي تل
واصلة أنشطتها اإلداریة بكفاءة كونها تسهم بشكل أساسي في تمكین المنظمة من مالمؤسسة 

  .)239ص ،2007خیضر محمد كاظم،و ، عخلیل محمد حسین الشما.(وفاعلیة

في رة المؤسسات أهمیة بالغة سواء تعد عملیة اتخاذ القرار من العملیات األساسیة التي أولتها إدا      
التوجیه ما ة و بفال یمكن أداء أي وظیفة إداریة كاتخطیط والتنظیم والرقا الفكر اإلداري التقلیدي أو الحدیث،

المكان المناسبین، كما أن مختلف العملیات التي وقت و لم یصدر بصددها قرار یحدد من یقوم بها في ال
ینة یهدف ارات تخص مجاالت عمل معاتخاذ قر لعملیة تقوم بها المؤسسات في جوهرها ماهي إال انعكاس 

إلى أهداف ونتائج محددة بناءا على اتباع إستراتجیات وألیات منظمة  لى الوصولمن خاللها متخذ القرار إ
  .لضمان اتخاذ قرارات فعالة وعقالنیةبدقة 

  :خصائص عملیة اتخاذ القرار - 3

  :تيا كاآلیمكن إیجازههذه الخصائص و  هناك عدة خصائص تتمیز بها عملیة اتخاذ القرار

لى الحد المعقول ولیس الحد لواقعیة حیث أنها تقبل بالوصول إإن عملیة اتخاذ القرار تتصف با -
 .األقصى

عن سلوكیات الشخص الذي یقوم باتخاذ ن عملیة اتخاذ القرار تتأثر بالعوامل اإلنسانیة المنبثقة إ -
 .أو األشخاص الذین یقومون باتخادهالقرار 

 ظم القراراتامتداد من الحاضر إلى المستقبل ألن مع وأن یكون اهو ال بدإن أي قرار إداري  -
 .الماضي استمراراإلداریة بالمنظمات هي امتداد و 

المنظمات على اختالف  هذا یعني أنها تشمل معضمو إن عملیة اتخاذ القرار هي عامة  -
 .المنظماتشاملة حیث تشمل جمیع المناصب اإلداریة في تخصصاتها و 

 .تتكون من مجموعة خطوات متتابعةإنها عملیة  -
 .إنها عملیة تتأثر بالعوامل البیئیة المحیطة بها  -
علي حسین ( .تتصف باإلستمراریة أي أنها تمر من مرحلة إلى أخرى بتتابع واستمرار -

 )22، 21 صص  ،2008علي،
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هتمام الكبیر من قبل التي حظیت باإلتعد عملیة اتخاذ القرار من العملیات المعقدة والحساسة        
كون نجاح المؤسسات مرهون بنوعیة القرارات التي تتخذها في الباحثین في مجال الفكر اإلداري الدارسین و 

بذلك فهي و مختلف مجاالت العمل ما یجعل منها أحد الركائز األساسیة التي تقوم علیها العملیة اإلداریة 
ة مستمرة ال تعرف عملیة دینامی تعتبر ملیة اتخاذ القرارأن ع ائص أهمهاتتمیز بمجموعة من الخص

عبر مجموعة من الخطوات األساسیة كذلك  اإلنقطاع كما أنها عملیة منظمة ومنتظمة تمر التوقف أو
البیئیة بمجموعة من العوامل اإلنسانیة و  بذلك فهي تتأثركافة المؤسسات و تتصف بالعمومیة كونها تشمل 

  .المحیطة بها

  :مصادر اتخاذ القرار -4

ا تختلف أنواع القرارات من فرد خر كمي یتخذها الفرد من موقف آلتختلف نوعیة القرارات الت
قد قسمت مصادر اتخاذ القرار اذ القرارات و خر فكل فرد یغلب علیه مصدر أو أسلوب معین في اتخآل

  :إلى

 اختیار أنسبها وال متاحة و بین كل البدائل ال نیواز یحكم الفرد فیه العقل و : موضوعي مصدر داخلي
 .یتأثر باألخرین

  جانبه تقوم یحكم الفرد فیه انفعالته أكثر من العقل السلبیة من مصدر داخلي غیر موضوعي
 .على الالتفكیر

 اختیار أنسبها  بین كل البدائل المتاحة و  نویواز فیه الفرد العقل  مصدر خارجي موضوعي یحكم
 .خرینباآلیتأثر إیجابا و 
  خرین وال یفكر جیداثر الفرد فیه سلبا باآلأخارجي غیر موضوعي یتمصدر. 
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  .یوضح تقسیم مصادر اتخاذ القرار :)01(رقم  الشكل

    

   

   

  

 

 

یناس ماهر بدیر،و  ،يبجل وفاء فؤاد(: المصدر  .)37ص ،2010 حنان سامي محمد،و  إ

التي یسعى من خاللها كحل للمشكالت المطروحة و  ألمثلایعتمد متخذ القرار عند إختیاره للبدیل         
صادر یمكن إ أوال مصدر داخلي موضوعي  إبرازها في هذه النقاط،لى إیجاد الحلول المناسبة على عدة مً
یوازن بین الفرد قرارت بناءا على مهاراته وكفاءاته و فیه  ذنسبة للموضوعي یتخالبفغیر موضوعي و 

فیعتمد فیه الفرد عند اتخاذ أما الغیر موضوعي  ،البدیل األمثل الذي یراه مناسبا لیختارمختلف البدائل 
الموضوعي والغیر ما یخص المصدر الخرجي فهناك یوف ،األخرین ویأخذ بهاإقتراحات قراراته على 

یوظفها بعد تحلیلها بدقة في عملیة من هذا المصدر و  آلتیةلمعلومات االموضوعي فاألول یأخذ فیه الفرد با
  .أما الثاني فیتأثر متخذ القرار فیه سلبا بالمعلومات التي یتلقاها من هذا المصدر ،إتخاذ القرار

  :عناصر عملیة اتخاذ القرار - 5

  :تتكون عملیة اتخاذ القرار من عناصر یمكن إبرازها على النحو التالي

 أمام متخذ القرار الذي  افمختلف المشاكل التي تواجهها المؤسسات تمثل عائق: وجود مشكلة
 المشكلة هي العنصرو  سرع وقت ممكن،أاكل في یبحث على الحلول المناسبة لمعالجة هذه المش

  .)29ص ،2011 النجف األشرف،(.سیتم اتخاذه ساسي لموضوع القرار الذي األ

 مصادر إتخاذ القرار

 مصدر خارجي مصدر داخلي

  مصدر خارجي

 موضوعي

خارجي غیر مصدر 

 موضوعي
مصدر داخلي 

 موضوعي

مصدر داخلي غیر 

 موضوعي
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 تخوله ویتمتع متخذ القرار عادة بالسلطة التي  وقد یكون فردا أو جماعة أو جهة ما، :متخذ القرار
 .ذلك
  تخذ یسعى من خالله مفالقرار المتخذ عبارة عن سلوك أو تصرف معین  :الدافعیةاألهداف و

ووراء كل دافع  ن وراء كل عمل أو سلوك دافعا،أف محدد ومن المعروف هدالقرار إلى تحقیق 
 .قیق غایةحاجة لتح

 عادة ما یتوفر و  ار الذي سوف یتخذ لحل مشكلة ما،قر إذ یمثل البدیل أو الحل مضمون ال :البدائل
 .األنسباألمثل و إختیار البدیل لدى متخذ القرار مجموعة من البدائل یحاول من خاللها 

 وما  ،یعني المناخ هنا الجو العام الذي یتم فیه اتخاذ القرارالذي یتم فیه اتخاذ القرار و هو  :اخمنال
ضع أمام تظروف داخلیة وخارجیة و  یتضمنه هذا المناخ من إعتبارات خاصة عند متخذ القرار،

  ).71ص ،2007علیان،ربحي مصطفى .(معوقات أو قیود عند اتخاذ القرارمتخذ القرار 

وفقا لهذا الطرح یمكن القول أن عملیة اتخاذ القرار تتكون من مجموعة عناصر تجعل من هذه        
لذلك البد من وجود مشكلة ألنها تمثل الجوهر الذي تقوم و  ةتقوم علیه اإلدار العملیة هي األساس الذي 

اد حلول لهذه المشاكل المطروحة محاولة إلیجفمختلف القرارات المتخذة ما هي إال علیه هذه العملیة 
أكبر قدر من المعلومات حولها إلى تحدید جمع لها متخذي القرار إلى تشخیصها و یسعى من خالالذي و 

كل البدائل سلوكات محددة لتحقیق أهداف معینة بعد دراسة و بناءا على إتباع أسالیب أسبابها وأبعادها 
ر البدیل األنسب الذي یشكل یة والخارجیة التي یتم في ظلها إختیاالظروف الداخلمراعاة كل المتاحة و 

الذي القرار و كما ال نهمل المناخ الذي یتخذ في ظله هذا و مضمون القرار المتخذ لحل مشكلة معینة 
  .یساهم بشكل كبیر في الوصول إلى األهداف المسطرة

  :طرق اتخاذ القرار - 6

طبیعة نشاطها إلى اتخاذ قرارات فعالة من شأنها تحسین تسعى المؤسسات باختالف أنواعها و      
ولعل طرق  استراتیجیات معینة یتم تحدیدها بدقة،ي السوق بناء على اتباع أسالیب و فالقدرات التنافسیة لها 

في  المؤسسات أهمیة بالغة عند الرغبةاتخاذ القرار تعتبر من أهم العناصر األساسیة التي تولیها إدارة 
  .كیان المؤسسةاتخاذ أي قرار یتعلق بمصیر و 

 ولقد حدد جوردن أربعة طرق أساسیة یتم الرجوع إلیها عند اتخاذ القرارات هي:  
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  م تدور المناقشة على ء ثوذلك عن طریق تقدیم إقتراح من جانب بعض األعضا: اإلجماع ةقریط
  .األمثل بموافقة األعضاءمن ثم إختیار البدیل هذا اإلقتراح و  ویمنطاق واسع وذلك لتق

  عندما یكون إختالف حول الحلول المعروضة،یلجأ إلیه أعضاء الجماعة  :طریقة التصویت 
  .تلتزم بتنفید القرار المتوصل إلیهیه تخضع األقلیة لرأي األغلبیة و فو 
   القراراإلسراع في اتخاذ اعة الدیموقراطیة لتسییر عملها و الجم كثیرا ما تلجأ: تفویض السلطة 

  .إلى تفویض سلطة اتخاذ القرار نتیجة المرور بظروف خاصة
   عندما تعجز عن الوصول إلى قرار معین تستخدم الجماعة هذه الطریقة و : تأجیل اتخاذ القرار

م توفر أو عدم كفایة المعلومات وكذلك في حالة عد بشأن قضیة أو مسألة معروضة علیها،
  .)137-135ص ص ،2006، عبد الغني حامدو  سامة كامل،أ(.البیانات المتعلقة بقرار معینو 

علیها عند یالحظ من خالل الطرح الذي قدمه جوردن أن هناك أربعة طرق أساسیة یتم اإلعتماد        
كفاءة ذلك حسب طبیعة نشاطها و لعملیة و اتخاذ القرارات فكل مؤسسة تعتمد على طریقة معینة في هذه ا

العاملین في سیر مختلف  شراكإاد اتخاذه فالمؤسسات التي تقوم بالقرار المر إضافة إلى طبیعة مواردها 
راحات المقدمة بمجموعة من اإلقت ذطریقة اإلجماع وذلك عن طریق األختعتمد على العملیات التنظیمیة 

وفیما یخص ، مثل الذي یحضى بموافقة األعضاءثم اختیار البدیل األمناقشتها ومن من جانب األعضاء و 
عندما یكون هناك عدم تفاهم أو إختالف بین األعضاء حول الحلول قة التصویت فیتم اللجوء إلیها طری

ألخیرة أما الطریقة ا. بتنفیدهتلتزم األطراف األخرى القرار بناءا على رأي األغلبیة و  ذالمعروضة وفیها یتخ
الحاجة إلى اتخاذ قرارات سریعة المؤسسات إلى هذه الطریقة في حالة  تلجأفتقوم على تفویض السلطة و 

ر وء إلى طریقة تأجیل اتخاذ القرالى قرار معین یتم اللجإوف الطارئة وفي حالة عدم الوصول نتیجة للظر 
  .و لعدم توفر المعلومات الكافیة عنهاأ ن القضیة ربما تكون غامضةأل

  :أسالیب عملیة اتخاذ القرار - 7

األنشطة التي تقوم بها أي تعتبر عملیة اتخاذ القرار من العملیات الجوهریة في مختلف الوظائف و       
الیب التقلیدیة في حل المشكالت وفي هذا الصدد أشار سایمون إلى أنه یوجد عدد كبیر من األس مؤسسة

  :یمكن إبرازها فیما یليتخاذ القرارات و او 
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  :األسلوب التقلیدي .1.7

  یكون إما باإلعتماد على الخبرة السابقة أو بدونهاو : الشخصيالحكم.  
 التخمین.  
 المحاولة والخطأ عن طریق التجریب.  
 التقلید أو إتباع القادة.  
  سریع على مشكلة معینةوهو عبارة عن هجوم خاطف و العصف الذهني.  
 موجودین وجها غیابیا في إجتماع أعضاء غیر مناقشة البدائل یعتمد على تحدید و : أسلوب دلفي

  .)92ص ،2006 عبد الغفار حنفي،.(لوجه

الذي یرى بأن كالسیكي لعملیة اتخاذ القرارات و تراضات النمودج الیقوم هذا األسلوب على إف
یختار البدیل بهذه المشكلة و  المشكلة واضحة لدى متخد القرار كونه یمتلك كافة المعلومات الخاصة

على أسلوب عتماد نضرته الخاصة دون اإلبناءا على أحكامه الشخصیة و تاحة األمثل من بین البدائل الم
  .المتغیرات التي قد تحد من فعالیة القرار المتخذعلمي وتحلیالت دقیقة لمختلف الظروف و 

المجالس  ویشكل في إطار اتیعتمد هذا األسلوب على المشاركة في اتخاذ القرار  :األسلوب الحدیث .2.7
حیث یختلف هذا األسلوب عن تلك  .في المؤسسات اإلقتصادیة العمومیةاإلداریة كما هو معمول به 

  .التقلیدیة في كونها تقلل من أثر التحیز الناجم من األحكام الشخصیة العاطفیة إلى حد كبیراألسالیب 

  :النحو التاليأحد األسالیب الحدیثة على وفي هذا الخصوص یمكن أن نعرج عن         

 ات والتكالیف الخاصة بكل درایاإلویقوم على أساس تحلیل العالقة بین : أسلوب تحلیل التعادل
تحدید حجم القوى یمكن إستخدامه في اتخاذ العدید من القرارات مثل قرارات و  بدیل من البدائل،
  ).94ص ، 2006 عبد الغفار حنفي،.(العاملة المطلوب

إعتبار عملیة اتخاذ القرار عملیة جماعیة یجب أن یتم فیها إشراك یقوم األسلوب الحدیث على 
  أعضائهاار المتخد یتعلق بمصیر المؤسسة و مختلف األطراف الفاعلین في النسق المؤسساتي كون القر 

والتنظیم الفعال هو ذلك التنظیم القادر على إستخدام قابلیة للتنفید كثر فاعلیة و أتكون فالقرارات الجماعیة 
كذا إشراكهم في و للعاملین لتقدیم مقترحاتهم كافة موارده وخاصة الطاقة البشریة من خالل إعطاء الفرصة 
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ختیار على أساس تحلیل العالقة بین النتائج المتوقعة عند إكما یركز هذا األسلوب ، عملیة إتخاذ القرار
في كونه ة األسالیب التقلیدیسلوب عن ألاهذا البدیل كما یختلف هذا  ذل المتاحة وتكلفة تنفیبدیل من البدائ
جیة الخار بمجموعة من المتغیرات الداخلیة و تتأثر عملیة إتخاذ القرار عملیة دینامیة مستمرة  ینظر إلى أن

  .العقالنیة المحدودةو  المحدودهو ما یجعل من هذه العملیة تتسم بالرشد التي تعمل في ظلها المؤسسة و 

  هویب التي تعتمد في اتخاذ القرار و هناك تصنیف أخر لألسالو:  
 یتكون من أربعة و النتائج المطلوبة و أتحدید الوسائل واألهداف ویستخدم ل :األسلوب الكیفي

  . الحكم الشخصي الحقائق، التجربة، اء،ر األ: وهيأسالیب كیفیة 
 ویتكون  طلوبة،الوسائل الموصلة لتحقیق النتائج أو األهداف المویستخدم لتحدید  :األسلوب الكمي

  البرمجة التماثل، المباریات، اإلحتماالت، :هذا األسلوب من عدد من األسالیب الفرعیة منها
  .)167ص ،2015 بلقاسم سالطنیة،و  ،إسماعیل قیرة.(بحوث العملیات ة،یالخط

التحیز الشخصي أو الحكم الشخصي لمتخذ القرار القرارات على یعتمد األسلوب الكیفي في إتخاذ 
ذا ما وه من عوائق،نه ال یعاني أمعروفة و بالمشكلة متاحة و علقة الذي یعتقد بأن كافة المعلومات المت

اء ر د في قراراته على أیستنئیة في اتخاذ القرار كون متخذ القرار اسلوب یقوم على العشو یجعل من هذا األ
ألسلوب الكمي في أما ا غیر معروفة عنده بدقة،التي یمكن ان تكون مغلوطة و على الحقائق األخرین و 

ید الوسائل تحدو  الل رسم األهداف المراد تحقیقهااتخاذ القرار فیعتمد على معاییر موضوعیة من خ
هو ما یضمن الوصول لنتائج العملیة بناءا على بحوث ودراسات وتحلیالت و اآللیات الموصلة لتحقیق او 

  .منظمة للحصول على نتائج إیجابیةمنهجیة و  من ثم تنفیده بطریقةمثل و البدیل األإلى إختیار 

  :خطوات عملیة اتخاذ القرار -8

رض سیر عمل عتللمشاكل التي ت مات األعمال تأتي وفقاظعملیة اتخاذ القرار في مختلف من إن     
كل من  هافي سبیل اتخاذمعها ولذلك یتم التعامل  أو الصعوبات أو المخاطر التي تواجهها، ماتالمنظ

  .البیئة المحیطة بناءا على المعطیات و منظور معین 
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  یرى سیمون أن خطوات اتخاذ القرار تمر بالمراحل التالیةو:   
 اإلستخبار عن مواقف مناسبة إلتخاذ القرارات وهي مرحلة البحث و  :ث واإلستطالعمرحلة البح

   .بخصوصها اتخاذ القرارالتي تفترض ضرورة 
 تلك المواقفلمواجهة مرحلة البحث عن بدائل مختلفة  :مرحلة التصمیم. 
 علي خلف ( .یتم من خاللها إختیار أحد البدائل من بین البدائل المتاحة :رمرحلة اإلختیا

  ).43ص ،2010 حجة،حجا

أساسیة تشكل من خالل هذا الطرح یتبین أن سایمون یعتبر أن عملیة اتخاذ القرار تمر بثالث مراحل      
لمشكالت التي اعن المواقف و ستطالع اإلفي البحث و  كل مرحلة أهمیة بالغة لدى متخذ القرار الذي یبدأ

ذلك  ف المحیطة بالمؤسسة لمختلف الظرو تحلیلیة شاملة بخصوصها، فیقوم بدراسة  تستدعي اتخاذ القرار
واقعیة ومن ثم تحلیلها وتصنیفها لإلعتماد علیها في مرحلة التصمیم و بجمع معلومات أكثر موضوعیة و 

لمواقف المتجددة ومن ثم تحدید البدیل االمختلفة للمشكالت و وهي المرحلة المتعلقة بالبحث عن البدائل 
  .األنسب القادر على تحقیق األهداف المسطرة

  :ر فیرى أن عملیة اتخاذ القرار تتم عبر المراحل التالیةشإیرنست أر أما  -
 فهم ومراقبة بیئة القرار.  
 تحدید المشكلة.   
  القرارأهداف تحدید.  
 تشخیص المشكلة.   
 تطویر بدائل الحلول.  
 تأسیس معاییر وطرق لتقییم البدائل.  
 تقییم بدائل الحلول.   
 111ص ،2006 ،محمد العزاويخلیل ( .ئل لخطط العملتنفید أفضل البدا(  

ذلك بیئة القرار و تحلیل من دراسة و أ ة مراحل أساسیة تبدینست عملیة اتخاذ القرار إلى ثمانقسم إیر 
للتعرف على مختلف المشكالت والمواقف المتجددة التي تفرضها التحوالت المتسارعة في مختلف 

تحدیدها بدقة لیتم أبعادها بعد تشخیصها و لة بمختلف المشكالمجاالت، وهذا مایتیح لمتخذ القرار فهم 
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لحلول لتنفیذ معروفة لدیه ومن ثم تقییم بدائل المتاحة بناءا على معاییر محددة و إختیار بدائل الحلول ا
  .هي الخطوة األخیرة في عملیة اتخاذ القرارأفضل هذه البدائل و 

لیة عقالنیة رشیدة تلعب فیها اإلدارة تخاذ القرار هي عمإالفكر التقلیدي فیرون أن عملیة  ما روادأ    
مثل الذي یعظم الربح بأسرع بإختیار البدیل األتحلیل المعلومات المتعلقة العلیا الدور الرئیسي في دراسة و 

  :بناءا على طرحهم فإن اتخاذ القرار األمثل یمر بالمراحل التالیةو  وقت وبأقل تكلفة،

  مرحلة التعرف على المشكلة.  
 جمع المعلومات  مرحلة.  
 مرحلة تطویر البدائل.   
 مرحلة تقییم البدائل.   
 112ص ،2006 خلیل محمد العزاوي،. (لة اإلختیارمرح.(  

همل الطرح الذي قدمه رواد الفكر اإلداري التقلیدي فیما یتعلق بعملیة اتخاذ القرار الدور الذي ألقد      
ئة الخارجیة في عملیة التأثیر على مسار هذه العملیة ومن ذلك أیضا أنهم إعتبرو ان الوصول تلعبه البی

ضافة إلى إ یعظم الربح أو العائد فقط،إلى األهداف المسطرة یتحقق بمجرد إختیار البدیل األمثل الذي 
مرحلتین أساسیتین هما مرحلة  اقد أغفلو تمر عبرها عملیة اتخاذ القرار و  التقسیم الذي قدموه للمراحل التي

فال یمكن الحكم على نجاح القرار المتخذ إال إذا تم تنفیذه بالشكل  المتابعة، مرحلة المراقبة أوتنفید القرار و 
تقییم النتائج المحققة جراء تنفیذ و معنیة بتنفیذه إضافة إلى متابعة بموافقة مختلف األطراف الو المطلوب 

  .احةبدیل معین من البدائل المت

خر فكل واحد منهم قد ساهم مراحل إال أنها تختلف من عالم آل تخاذ القرار تمر بعدةاإن عملیة     
  :هي كاألتيهذه العملیة و ج یوضح فیه أهم المراحل التي تمر بها ذطاء نمو بإع
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  .یوضح نماذج عملیة اتخاذ القرار) 02: (الجدول رقم

  نایجرو  دایموك  فینغر  النیج  دیل  لیندبرج  سایمون

البحث  -
و 

  اإلستطالع
-  

  التصمیم
  

-  
  اإلختیار

-  
التعرف 

على 
  المشكلة

تجمیع   -
معلومات 

تساعد في 
حل 

  المشكلة
-  

  اإلختیار

تحدید   -
األهداف و 

  األنشطة
البحث  -

عن أسالیب 
عمل و 

بدائل 
  مختلفة

-  
المفاضلة 

بین البدائل 
ختیار إ و 

  واحد منها
تنفید   -

  القرار

تحدید   -
  المشكلة

تحلیل   -
  المشكلة

إیجاد   -
إفتراضات حول 

األسباب 
  للمشكلة األساسیة

دد تعریف مح-
  للمشكلة

إكتشاف بدیل   -
مناسب لحل 

  المشكلة
    تنفیذ وتطبیق -

ر البدیل إختبا
الذي أختیر في 

  4المرحلة 

تحدید  -
  المشكلة 

تحدید   -
جمیع 

البدائل 
  الممكنة

البحث   -
و 

اإلستقصاءو 
تحلیل 

الحقائق لكل 
  بدیل 

إختیار   -
أفضل 

الحلول لحل 
  المشكلة

-  
تحدید 
  المشكلة

-  
تحلیل 
  المشكلة

-  
تعریف 
الحلول 
  البدیلة

تقریر   -
أفضل 
  الحلول

-  
إصدار 

  القرار

اإلعتراف   -
بالمشكلة من 

حیث تحدید ها و 
  بلورتها 

جمع  -
  المعلومات

تصنیف   -
  المعلومات 

البحث عن   -
  البدائل

  تحلیل البدائل   -
  تحدید البدائل   -
  تقییم البدائل   -
  القرار  -
  التنفید   -
التقییم و   -

  المتابعة
  )258، ص 2009أحمد الخطیب، وعادل سلیم معایعة، (: المصدر   

ع مجموعة من القرار تقوم على إتباهم من خالل النماذج التي قدمها الباحثون أن عملیة إتخاذ یف    
الذي یزید من دقة اإلختیار والمفاضلة میزها هو ذلك التتابع في مراحل و یأن أهم ما الخطوات المترابطة و 

دى إمكانیة مسبة لألطراف الفاعلة في اتخاذه و بالن ارر بصورة تعكس أهمیة القبین مختلف البدائل المتاحة 
لعل أهم المراحل التي تواجهها المؤسسات و المواقف المتجددة التي المشاكل و عتماد علیه في مواجهة اإل

التعرف على أبعادها ثم مرحلة تجمیع تشخیصها و تتفق علیها هذه النمادج هي مرحلة تحدید المشكلة و 
ة األمثل من بین مجموع یلأو البد دائلوفي األخیر مرحلة تحدید البالمعلومات تلیها مرحلة تحدید البدائل 

  :وات عملیة القرارطوالشكل األتي یوضح خ، من البدائل
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 .یوضح خطوات عملیة اتخاذ القرار: )02(الشكل رقم 

                                    

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  .)163ص ،2015 بلقاسم سالطنیة،و  ،قیرةإسماعیل ( :المصدر

یفهم من خالل الشكل المقدم أن عملیة اتخاذ القرار تقوم على اتباع مجموعة من الخطوات 
 إنطالقا من إجراء دراسة التسلسل في مختلف مراحاها،أهم ما یمیزها هو ذلك التتابع و  األساسیة وأن

لكافة المواقف التي تمر بها المؤسسة وذلك بهدف إدرك مختلف الشاكل التي تواجهها وبعد تحدیدها  شاملة
المناسبة لمواجهة هذه الكفیلة و تقوم األطراف الفاعلة في عملیة اتخاذ القرار بالبحث عن الحلول بدقة 

ومن ثم تبلیغ هذه اإلختیارات  من بین البدائل المتاحة، دیل األمثلبال تقییمها بدقة إلختیارالمشاكل و 
مع ضرورة متابعة تنفیذ  ستویات،ملضمان التنسیق الفعال بین مختلف ال عن تنفیدها، للجهات المسؤولة

  .الحصول على نتائج إیجابیةملیة و القرارات المتخذة لضمان السیر الحسن لهذه الع

  

 إدراك المشكلة 

 تحدید المشكلة

 البحث عن الحلول

 تقییم الحلول

   اإلختیار

 تبلیغ اإلختیارات 

       التنفیذ

 الرقابة               
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  :مقومات عملیة إتخاذ القرارات  -9

ة لتحقیق ذقرارات المنفالتضم السیاسة العامة والسیاسة اإلداریة و عملیة اتخاذ القرارات هي التي        
 فعملیة اتخاذ القرارات عملیة جماعیة ،ؤسساتي ترتضیها الجماعة داخل الماألهداف التاألغراض و 

إلى التركیز على العمل  إضافة في اإلدارةالتوافق یشترك فیها العدید من االفراد وتقوم على التفاهم و 
  :لعل من أهم مقومات القرار اإلداريمیع صور النشاط اإلداري ومراحله و الجماعي في ج

 قائدها على المراد تحقیقه نتیجة لهذا التصرفتاره الجماعة و تصرف تختفاق الجماعة على إ.  
 بكل  ذلوسائل وأسالیب التنفیبدائل عدة  وروسا أي قائما على دراسة البدیل أأن یكون اإلختیار مد

  .منها
 تحدید األهداف المراد تحقیقها.  
  الحسن عبد  أبوو  جابر عوض سید،( .األسالیب التي تستخدم عند تنفید القرارتحدید الوسائل و

  .)144ص ،2004 الموجود،

التي تعتمد على مجموعة من المقومات األساسیة یفهم من خالل الطرح أن عملیة إتخاذ القرار       
نطم مالعلمي الالمتمثلة في اإلعتماد على األسلوب یة التي تقوم علیها و تشكل في مجملها الدعائم األساس

هداف إلى تحدید األإضافة  ،وسائل التنفید المناسبة لكل بدیلتحدید أسالیب و في إختیار البدائل المتاحة و 
ستراتیجیات  هذا ما یتطلب إتفاق األطراف الفاعلة في هذهالمراد تحقیقها و  العملیة على إتباع سلوكات وإ

  .معینة للوصول إلى األهداف المسطرة

  :العوامل المؤثرة في عملیة إتخاذ القرار -10

  :تتمثل في النقاط التالیةتتأثر القرارات بعوامل قد تعیقها عن الصدور بالصورة الصحیحة      

 به مباشرة أو غیر مباشرةفالمنظمة تشكل خلیة من خالیا المجتمع تتأثر  :الخارجیة ةتأثیر البیئ  
  اإلجتماعیةالسیاسیة و  ،قتصادیةالقرارات هي الظروف اإل علىومن أهم الظروف التي تؤثر 

  .العاداتالقیم و تقنیة و 
 وعدد نموها مدى دة عوامل تتمثل في حجم المنظمة و فالقرار یتأثر بع :ئة الداخلیةیتأثیر الب

  .المتعاملین معهاالعاملین فیها و 
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 أنماط سلوكه شخصیته و مكونات ملیة تتصل بصفات الفرد النفسیة و فهذه الع: تأثیر متخذ القرار
بلحاج .  (أو اإلجتماعیة أو اإلقتصادیةالتي تتأثر بظروف بیئیة مختلفة كاألوضاع العائلیة 

  ).275ص ،2006 فتیحة،
  ها وتنسیقها وتعقدها ظسالیب لحفغیاب األجهزة واألو  :حداثتهانقص المعلومات وعدم دقتها و

   .التضارب في القراراتواإلزدواجیة و 
 هذه القرارات بطریقة خاطئة   ذوبسبب ذلك تنفوعدم متابعة تنفید القرارات اإلداریة : ضعف الرقابة

محمد حمدان  عصام. (بقصد أو بدون قصد مما یفقد اإلدارات المصداقیة عند اتخاذ قرارات أخرى
 ).34ص ،2008 مطر،

 ص الخاطئ من أكثر العوامل المؤثرة على عملیة اتخاد القرار یعد التشخی :التشخیص الخاطئ
 2006زید منیر عبوي،. (تحتاج إلى حلنتیجة لعدم كفاءة متخذ القرار في تشخیصه لمشكلة ما 

  ).85ص

القرار من العملیات الجوهریة التي تولیها إدارة المؤسسات أهمیة بالغة كونها  اذتعد عملیة إتخ       
یتفق جل الباحثین على أن عملیة إتخاذ القرار لرسم سیاستها ومساراتها األنیة والمستقبلیة و المحدد الرئیسي 

تأثرها بعدة  تسارعة التي تفرزها بیئة العمل إضافة إلىمل التحوالت الظخاصة في لیست بالرهان السهل 
  :التي من بینهامام صدور القرارات بصورة صحیحة و عوامل قد تكون عائقا أ

اإلقتصادي  ما تفرزه من تداعیات سواء على المستوى السیاسي،یئة العمل الداخلیة والخارجیة و ب -
  .واإلجتماعي

یشكل عائقا كبیرا أمام هذا ما دقتها و عدم المتعلقة بعملیة اتخاذ القرار و  زمةالنقص المعلومات ال -
 .متخذ القرار

إضافة  تشخیصه الخاطئ لمختلف المشكالت التي تواجهها المؤسسات،عدم كفاءة متخذ القرار و  -
 .عدم متابعة تنفیدهاالرقابة على القرارات المتخدة و  ضعفإلى 

وهو المركز المالي للمؤسسة  لقد أهمل الطرح المقدم عامال مهما یؤثر في عملیة إتخاد القرار -
  .الموارد المالیة التي تمتلكهاة یجب أن تراعي القدرات و م القرارات المتخدظفمع
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 :القرار معوقات عملیة اتخاذ - 11

هذا إلى جانب تلعب عملیة اتخاذ القرار دورا هاما في مختلف الممارسات اإلداریة للمؤسسات        
القرارات نجاح أو فشل أي مؤسسة ما ینسب إلى مدى جودة  أن ذاتها إذكونها عملیة إداریة هامة في حد 

و الضعیف أ اطئبینما یعبر القرار الخ عرف من خالل قراراته الناجحة،یفمتخذ القرار الناجح  ،المتخذة
التي لمشاكل التي تواجه هذه العملیة و وذلك نتیجة للعدید من ا ،متخذ القرار في أداء مهامهعن مدى فشل 

  :یمكن إیجازها كاألتي

 المشاكل التي د القرار سرعة إستجابته للظروف و تلك الصفة التي تفق :مركزیة سلطة القرار
یمكن تفویض السلطات أو توزیع الصالحیات لمجابهة في الوقت الذي كان  إستوجبت صدوره،

  .نتائجهو  هذا العیب
 تحدید على حیة متخذ القرار یؤشر هذا إلى اإلفتقار إلى صال: عدم األهلیة إلتخاذ القرار

ستثمارها في حالة وجودها المعلومات أو عدم قدرته على تحلیمتطلبات ذلك من البیانات و  لها وإ
 .البدیل األمثل رأو ضعف المستوى في إختیا توفرها،و 
 الموارد عن الهدر أو اإلفراط في الجهد والوقت و  یعبر هذا النوع من المشاكل: عدم ترشید اإلنفاق

تخاذ القرار  من دون عوائق مقابلة مستحقة أي تحمیل المنظمة أعباء المستخدمة في صناعة وإ
 2011موسى خلیل،. (غیر مناسبةعنها وال قدرة لها على تحملها و  ىإضافیة هي في غن

  ).215ص
  اتإضافة إلى الضغوط النابعة من العالق ،یاسیة وضغوط الرأي العامالسالضغوط اإلقتصادیة و 

  .اإلجتماعیة لمتخذ القرار
 حد من تؤثر في عملیة اتخذ القرار وتكلها عوامل و  ،جهزة اإلعالمیة واألجهزة الرقابیةضغوط األ

  ).310ص ،2009 نواف كنعان،. (الیتهاعف

إهتماما كبیرا كون تعد عملیة اتخاذ القرار أحد العملیات األساسیة التي تولیها إدارة المؤسسات        
المتغیرات ل الظروف و ظة القرارات التي تتخذها خاصة في نوعیواستمرارها مرهون بجودة و بقائها 

معیقات تحد من عملیة اتخاذ تؤثر بشكل كبیر على سوق العمل وما تفرزه من مشاكل و  المتسارعة التي
 هلیة إلتخاذ القرار برزها المعوقات الداخلیة كعدم األأالتي یمكن إیجازها في مجموعة عناصر القرار و 
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تحلیلها ومن ثم رین على جمع المعلومات الالزمة و مؤهلین غیر قادفإنساب هذه العملیة ألشخاص غیر 
إضافة إلى اعتماد المركزیة في عملیة اتخاذ  ،حةإختیار البدیل األمثل من بین البدائل المتا توظیفها في

صعوبة في إقناع اإلدارة تجد ة القرار المتخذ و ي تحد من فاعلیوهي أحد المشاكل الرئیسیة التالقرار 
ت التي تفرزها البیئة الفاعلة في التنظیم بتنفیده ،أما المعوقات الخارجیة فتتمثل في الضغوطاطراف األ

الثقافیة إضافة إلى ضغط الضغوط السیاسیة واإلقتصادیة وكذلك اإلجتماعیة و التي تشمل الخارجیة و 
  .الحكومات

هو األزمات التي تعتبر قا أساسیا لعملیة اتخاذ القرار و معیلقد أهمل الطرح الذي جاء به الكاتب و 
تشكل ضغطا مور و زمام األالهاجس األكبر الیوم في عالم األعمال ألنها تفقد متخذ القرار السیطرة على 

  .غیر دقیقةسریعة و روف عادة ما تتخذ قرارات في ظل هذه الظا إضافة إلى حدوثها بشكل مفاجئ و كبیر 
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  :لخالصة الفص

اتخاذ القرار تمثل أحد العملیات  یمكن القول بأن عملیة ،بناءا على ما تم عرضه في هذا الفصل      
األخیر لنجاح أو فشل المؤسسات، كونها المحدد األول و  الجوهریة التي تحضى باإلهتمام المتزاید من قبل

ن بنوعیة لك ألن بقائها في سوق المنافسة مرهو ذحجمها وطبیعة نشاطها و بغض النظر عن أي مؤسسة 
التحلیل لمختلف العوامل المؤثرة في مسار كبیرة على الدراسة و هو ما یتطلب قدرة و  ،هاذالقرارات التي تتخ

    .هذه العملیة

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 :تمهید

  .األزمة: أوال

 .خصائص األزمة -1
 .أسباب وقوع األزمة -2
 . مراحل األزمة -3
 .أنواع األزمات -4
  .فوائد األزمة -5

  .إدارة األزمة: ثانیا

 .خلفیات مصطلح إدارة األزمات -1
 .الفرق بین إدارة األزمات واإلدارة باألزمات -2
 .أهمیة إدارة األزمات -3
 .إدارة األزمات أهداف -4
 .مراحل إدارة األزمات -5
 .أسالیب إدارة األزمات -6
 .عوامل نجاح إدارة األزمات -7
 .معوقات نجاح إدارة األزمات -8
 .خطوات مهمة في إدارة األزمات -9

 :خالصة

  

 إدارة األزمات: الفصل الرابع
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  :تمهید  

لقد أصبحت األزمات في الوقت الراهن تشكل مصدر تهدید للمؤسسات وذلك لصعوبة السیطرة علیها     
تبني دارة في بسبب التغیرات المتسارعة التي تفرزها بیئة العمل الداخلیة والخارجیة وضعف قدرات اإل

المؤسسة وقدرتها على  استمراریةج إداري مالئم للتكیف مع تلك التغیرات لهذا تهدد األزمات نموذ
بما أن األزمات جزء هام وأساسي في دورة حیاة أي و  ، وتضع سمعتها وبقاءها في بؤرة االختبارالمنافسة

دارتهااالقتصادیةمؤسسة وباألخص المؤسسة  عندما تظهر في أي وقت  ، فعلیها أن تستعد لمواجهتها وإ
جعل من إدارة األزمات أحد الفروع الحدیثة  من خالل اإلدارة الفعالة لألزمات في مختلف مراحلها، ما

فهي تقدم وعیا بطبیعة التغیر المتسارع الذي أصبح السمة الغالبة لمعظم بیئات  نسبیا في مجال اإلدارة،
 استخدامراتها في مجال إدارة األزمات لذلك أصبح العمل وهنا تبرز الحاجة إلى تطویر المؤسسات لقد

تقنیات إدارة األزمات وأسالیبها في الوقت الحالي ذا أهمیة لتحقیق النجاح اإلداري والمحافظة على البقاء 
 .التنظیمي

مراحل تطورها وأنواعها إضافة  وسیتم في هذا الفصل التطرق إلى خصائص األزمة، أسباب وقوعها،    
، كما سیتم التعریج عن خلفیات مصطلح إدارة األزمات والفرق بین إدارة األزمات واإلدارة إلى فوائدها

باألزمات مع ذكر أهمیة إدارة األزمات وأهدافها ومراحلها وكذلك األسالیب المعتمدة في إدارتها وعوامل 
 .اتنجاحها، إضافة إلى ذكر معوقات نجاحها وأخیرا تم إبراز خطوات مهمة في إدارة األزم
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  .األزمة: أوال

   :خصائص األزمة -1

  :ص تتمثل في النقاط التالیةتتمیز األزمة بمجموعة من الخصائ 

 ستقطابها المفاجئة اإلهتمام من جانب جمیع األفراد والمؤسسات لكل  العنیفة عند إنفجارها وإ

 .المتصلة بها

  وأسبابها وقوى المصالح المتعلقة بهاالتعقید والتشابك والتداخل والتعدد في عناصرها وعواملها. 

  وجود نوع من الغموض والضبابیة یرافقه نقص المعلومات المتوفرة لدى متخذ القرار وبالتالي عدم

قدرته على تحدید أي اإلتجاهات یجب أن یسلك، إضافة إلى سیادة حالة من الخوف من 

 ).20ص ،ت.د ماجد سالم الهدمي،. (منها إطار األزمةل التي یتضالمجاهی

  ضیق الوقت المتاح لمواجهة األزمة، فاألحداث تقع وتتصاعد بشكل متسارع وربما حاد یفقد

ستیعابها جیدا، حیث البد من تركیز  أطراف األزمة أحیانا القدرة على السیطرة على المواقف وإ

 .یعة في وقت یتسم بالضیق والضغطالجهود إلتخاذ قرارات حاسمة وسر 

 االطراف والقوى المؤثرة في حدوث األزمة وتطورها وتعارض مصالحها مما یخلق صعوبات  دتعد

دارته وبعض هذه الصعوبات إجمة في السیطرة على ال  .داریة أو مادیة أو بشریةموقف وإ

 أحیاناتهدد اإلستقرار وتصل  لى خسائر مادیة أو بشریة هائلةجسامة التهدید، والذي قد یؤدي إ 

 ).25،26ص ص ،2013 حمد محمد عبد اهللا،مجدي أ. (ى كیان المنظمةإلى القضاء عل

إلداري الذي أصیب بها تتمیز بمجموعة من اإن األزمة فترة حرجة وحاسمة تتعلق بمصیر الكیان  
  :الخصائص منها

 .نتیجة لحدوثها بشكل مفاجئ أنها تمثل تهدید للكیان اإلداري -
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تالي قد تفقدها توازنها بشكل قد البلمدة طویلة و على المنظمة تحملها تمثل نقطة تحول یصعب  -

 .یؤدي إلي توقف نشاطها

تتصف بوجود درجة عالیة من الشك في الخیارات المطروحة نتیجة لنقص المعلومات المتعلقة  -

 .باألزمة

  :أسباب وقوع األزمات - 2

ل من تفجرها یعتبر التوصل ألسباب األزمات الطریقة األمثل لتجنب حدوثها أو على األقل للتقلی
  :وامتداد آثارها ألدنى حد وحلها بشكل أسرع وبأقل تكلفة، ولعل من أسباب وقوع األزمات مایلي

 وهو یشیر إلى خطأ في استقبال وخصم المعلومات المتاحة عن األزمة: سوء الفهم. 

 فحینما یتدهور النظام اإلداري تكون المؤسسة عرضة لألزمات والمشاكل: سوء اإلدارة. 

 أزمات إلى فتعارض المصالح بین األفراد أو بین األقسام یؤدي : تعارض المصالح واألهداف

 .ومشاكل كبیرة

 وهما من أكثر األسباب المتسببة في وقوع األزمات فاألخطاء  :واإلشاعات األخطاء البشریة

 .للةعلومات كاذبة ومضا اإلشاعات فهي استخدام مالبشریة تكون نتاجا ألخطاء في األداء، أم

 مادیة وبشریة تفقده التركیز في  وهو تعریض متخذ القرار لضغوط نفسیة،: الرغبة في اإلبتزاز

  ).34، 33ص ، ص 2016 بسمة عولمي،و  خلیل الرفاعي،.  (إنجاز األعمال

فال توجد مؤسسة بغض النظر عن حجمها وطبیعة  تعد األزمات سمة من سمات الحیاة المعاصرة،     
نشاطها بعیدة عن التعرض لألزمات التي تختلف أسبابها وشدة تأثیرها من مؤسسة ألخرى وذلك نتاجا 
لعوامل داخلیة وخارجیة، فالداخلیة تتمثل في انعدام الثقة بین األطراف الفاعلین فیها وتعارض وتضارب 

البشریة واألعطال التقنیة التي قد تؤدي إلى حدوث أزمات على  مصالحهم، إضافة إلى عامل األخطاء
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ة عن مختلف الضغوطات التي تفرضها بیئة العمل الخطورة، أما الخارجیة فتكون ناتجدرجة عالیة من 
  .الخارجیة كالمنافسة الشدیدة إضافة إلى ضغط الحكومات

  :مراحل األزمة3- 

احل أساسیة تمثل كل مرحلة أهمیة خاصة لدى األطراف تمر األزمة في نموها وتطورها بعدة مر       
یجاد الحلول الكفیلة  مختلف األضرار المتوقعة الحدوث ویمكن إیراد هذه  الحتواءالمعنیة بإدارتها وإ

  :المراحل كاألتي

 هور في شكل مبهم یرافقه شح في المعلوماتتبدأ فیها األزمة بالظ :مرحلة میالد األزمة. 

  یاتهااتأتي نتیجة لفشل متخذ القرار في القضاء على األزمة في بد :األزمةمرحلة نمو واتساع. 

 فیها تصبح األزمة ذات قوة تدمیریة یصعب السیطرة علیها :مرحلة قمة نضج األزمة. 

 زمة نوع من التفتیت واإلنكسار فبدأت تتقلص ون حدث لألفیها یكو  :مرحلة انحسار ونقص األزمة

 .تنحسر ولكنها لم تنته بعدو 

 مجدي أحمد محمد عبد . (تبدأ بالتالشيو  وفیها تفقد األزمة مظاهر قوتها،: مرحلة إختفاء األزمة

  )32، 31ص ص  ،2013 اهللا،

كل كل مرحلة أهمیة یفهم من خالل هذا التقسیم أن هناك خمسة مراحل أساسیة لتطور األزمة تش     
القرار الذي یسعى إلى السیطرة على األزمة في مختلف مراحلها وذلك بالتركیز على  بالغة لدى متخذ

یجاد  یة معینة ملبة للتصدي لها بناء على أسالیب عواإلستراتیجیات المناس اآللیاتخصائص كل مرحلة وإ
  .ن مختلف األطراف المعنیة بإداراتهاومتابعات مستمرة م

  :أن دورة حیاة األزمة تمر بالمراحل التالیةزمات ویرى بعض الباحثین في مجال األ -

القرار إحساس بالقلق  زمة تلوح في األفق، إذ یداهم متخذوهي المرحلة التي تبدو فیه األ :نشأة األزمة -1
القرار في هذه المرحلة بخبرته أن یفقد األزمة مرتكزات نموها من خالل تنفیس األزمة  ویستطیع متخذ

  .ومحاولة تجمیدها
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، فإنها القرار على القضاء علیها بعد میالدها نتیجة عدم قدرة متخذ إذا تطورت األزمة :األزمةنمو  -2
القرار أن ینكر وجودها أو تجاهلها، ومن هنا یجب علیه التدخل اإلیجابي  تنمو بحیث ال یستطیع متخذ

  .من أجل إفقاد األزمة عوامل تطورها

القرار بأبعاد األزمة محل  لة نتیجة عدم درایة متخذهذه المرحوتصل األزمة إلى  :تفاقم األزمة -3
على نفسه، أو عدم التخطیط المسبق لها، وتتفاقم األزمة لعدة أسباب  وانغالقهبالرأي  واستبداده االعتبار

األمثل  االستخدامأهمها سوء التخطیط واإلدارة، عدم تناسق وتكامل أفراد منظومة صنع القرار، عدم 
      ).53، ص2013مجدي أحمد محمد عبد اهللا، . (والبشریة المتاحةواالقتصادیة للموارد المعلوماتیة 

  :لمراحل تطور األزمة على ثالث مراحل أساسیة وهي المقدمیقوم هذا التقسیم        

متخذ القرار إنذار تنذر بحدوثها إن تفطن وفي هذه المرحلة ترسل األزمة إشارات  :نشأة األزمة -

 االحتیاطات الالزمةتخاذ هو أمر في غایة األهمیة وذلك با دراك هذه المرحلة وتشخیصهافي إ

  .لنشأتها للحد منها ومعالجتها في البدایات األولى 

القرار في القضاء على األزمة في بدایات نشأتها یتیح لها النمو  إن فشل متخذ :نمو األزمة -

إشكال كبیر یتمثل في كیفیة  ه المرحلة تكون المؤسسة أماما إلى هذواإلتساع أكثر فأكثر وبوصوله

وهو ما یتطلب التنسیق الفعال بین مختلف األطراف من أجل تجمید نمو األزمة  علیها السیطرة

  .وتفادي آثارها التدمیریة

ا وهي المرحلة التي تنفجر فیها األزمة نتیجة الفشل في تشخیصها والسیطرة علیه: تفاقم األزمة -

وهو ما یشكل خطورة كبیرة على المؤسسة ألنه یصعب التعامل معها إال إذا كانت تمتلك فریق 

 .یقوم بإعداد خطط فاعلة للتعامل مع مختلف التهدیدات المحتملة متكافئعمل 
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  :أنواع األزمات -4

لقد قدمت تصنیفات مختلفة لألزمات وفقا للمعاییر التي یعتمد علیها كل تصنیف، وعموما یمكن      
  :حصر أهم هذه المعاییر فیما یلي

 وتنقسم إلى أزمات تقع بفعل اإلنسان وأزمات تقع بفعل الطبیعة :معیار مصدر األزمة. 

 تنقسم األزمات وفقا لموضوعها إلى ثالثة أنواع :معیار موضوع األزمة:  

 .وهي أزمات تحدث وتدور حول محور موضوعي مادي كأزمة السیولة النقدیة :أزمات مادیة -

وهي أزمات تدور حول محور غیر موضوعي یتعلق بذاتیة األشخاص أطراف  :أزمات معنویة -

 .األزمة مثل أزمة الثقة وأزمة الوالء

  .وهي األزمات التي تجمع بین الجانب المادي والجانب المعنوي :أزمات مادیة معنویة -

 تنقسم األزمات وفقا لهذا المعیار إلى أزمات دوریة تحدث بشكل دوري  :معیار معدل التكرار

  .وأزمات غیر دوریة وهي أزمات عشوائیة تحدث عادة فجأة لعوامل متعددة

 تشكل خطورة  بشكل فجائي والوتشمل أزمات سطحیة وهي أزمات تحدث  :معیار عمق األزمة

كبیرة على الكیان اإلداري، وكذلك أزمات عمیقة متغلغلة وهي أخطر أنواع األزمات إلرتباطها 

ببنیان الكیان اإلداري، الذي حدثت به ویتوقف مصیر هذا الكیان على مدى عمقها قدر خطرها 

  .رهایوتأث

 ألعطال والفشل، أزمات تهدید أزمات اوتنقسم إلى أزمة تهدید خارجي،  :معیار طبیعة التهدیدات
.  ضد اقتصاد المؤسسة، أزمات الخسائر الفادحة، أزمات نفسیة أزمات األمراض المهنیة موجه

  ).106 -102، ص ص 2005 حمدي شعبان،(

نواع األزمات، نتیجة زمات في إعطاء تصنیف واحد وموحد ألیختلف الباحثون في مجال إدارة األ    
ور المتسارع الذي طالعلمیة وكذا تنوع األزمات التي تواجهها المؤسسات في ظل التلتعدد تخصصاتهم 

تى التدمیریة التي تخلفها األزمات أثناء وح اآلثاریعرفه العالم، إال أنهم یتفقون حول نقطة جوهریة وهي 
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القرار التعامل والتعاطي معها بنجاح بمعرفة أسباب نشوءها وتفكیكها  بعد حدوثها، إذا لم یستطع متخذ
  .ومن ثم إیجاد الحلول الكفیلة لمعالجتها

  :لتصنیف المقدم فإن هناك أنواعا متعددة لألزمات یمكن إیجازها كاآلتيلووفقا  -

 أزمات تقع بفعل اإلنسان، وأخرى تسببها الطبیعة.  

  وهي األزمة المادیة المعنویة التي تدور حول  یجمع بینهمانوع ثالث أزمات مادیة ومعنویة و

 .موضوع مادي إال أن انعكاساتها تكون معنویة على األطراف المعنیة بها

  أزمات دوریة تحدث في فترات معروفة وأزمات غیر دوریة أهم ما یمیزها عنصر المفاجأة وتكون

 .في فترات غیر معروفة ومتوقعة

  خطورة على الكیان اإلداري وال تشكل تهدیدا كبیرا على نشاط المؤسسة  أزمات سطحیة تكون أقل

على عكس األزمات المتغلغلة التي تكون أكثر تشعبا وتعقیدا تشكل تهدیدا كبیرا على الكیان 

 .اإلداري مما یتطلب إیجاد الحلول السریعة لمواجهتها

 تعمل في ظلها المؤسسات   أزمات تهدید خارجیة تفرزها الضغوط والمتغیرات الخارجیة التي

  .أزمات تهدید داخلیة تتعلق بالبیئة الداخلیة التي تمارس فیها المؤسسة نشاطها

  :وهناك تصنیف آخر یرى بأن األزمات التي تمر بها المؤسسات تنقسم إلى نوعین أساسیین هما -

 في  هي أزمات طبیعیة تمر بها المنظمة مثل األشخاص الطبیعیین :أزمات المسار الطبیعي

ز أزمات مستقبلیة تحدث نموهم وتطور حیاتهم العادیة، ویمكن اإلستفادة من هذه األزمات لتجاو 

ویجب التنبؤ دائما لمثل هذه األزمات واإلستعداد لها حتى یتم تجاوز تجارب  مع أي شخص

 .األزمات الماضیة
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 العادیة أو في مة دث بشكل غیر متوقع في مسیرة المنظهي أزمات تح :أزمات األحداث الطارئة

نشاطاتها تسبب أحداث طارئة على نشاط المنظمة، تتسم بالسرعة في حدوثها والمفاجأة، وهما 

  ).21ص  ،2007محمد الصیرفي،. (عنصران أساسیان یمیزان هذا النوع من األزمات

یركز هذا التصنیف على تقسیم األزمات التي یمكن أن تواجهها المؤسسات إلى نوعین أساسیین 
  .أزمات المسار الطبیعي، أزمات األحداث الطارئة: هما

إن أزمات المسار الطبیعي هي أزمات عادیة تواجهها المؤسسات في مختلف مراحل تطورها        
 تخذوتكون ذات خطورة محدودة كونها متوقعة الحدوث وأسبابها معروفة لدى متخذ القرار الذي ی

ها على اعتبارها تجارب مفیدة تمكن من التعامل مع أزمات من واالستفادةاإلجراءات الالزمة لمعالجتها 
مستقبلیة مشابهة، أما أزمات األحداث الطارئة فهي ذلك النوع من األزمات التي تحدث بشكل سریع 

 ذباتخاالقرار أمام إشكال كبیر یتمثل في كیفیة التصدي لها  جئ و تكون غیر متوقعة ما یضع متخذومفا
لقدرة على عمل توازن بین السرعة في اتخاذ القرارات ومالئمة القرارات لجمیع اإلجراءات التصحیحیة وا

  .  جوانب الموقف األزموي

  :فوائد األزمة -5

مدلولها وهو المتاعب والمشكالت فقد تحطم روتین  األذهانإننا عندما نفكر في األزمة یتبادر إلى       
ظل ضغوط هائلة  على معلومات غیر كافیة وفي اءوأصبح من الواجب اتخاذ قرارات بنامریح مألوف 

  ر األمور؟ومن یدري كیف ستسی

جانب إیجابي في  ، فهناك عادةالتفكیر في األزمات من المنظور السلبي فقط إن من الخطأ
فاألزمات تخلق إلى جانب التحدیات فرصا . األحداث الحرجة وهذا الجانب ینبغي التعرف علیه واستغالله

ها درجة أخرى أي وقت آخر ویعود السبب في أنها تسمح بدرجة من التغییر ال تناظر  لم تكن متاحة في
د القدیمة، إن الشيء المهم هو إدراك هذه عهو أن األزمة تنحي جانبا كل القوا في األوقات العادیة

  .فیها القدر بالفرص واقتناصهااللحظات النادرة التي یجود 
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تسریع التغییر، مواجهة المشكالت الكامنة، وضع  د أبطال،میال: لألزمة ومن المزایا المحتملة  
  عال أحمد أصالح. (جدیدة، نشوء أنظمة لإلنذار المبكر، ظهور مزایا تنافسیة جدیدة استراتیجیات

  .)103، 102ص ص  ،2004

ذلك بسبب تهدد مصیرها وكیانها و تخطأ الكثیر من المؤسسات عندما تعتبر األزمات أحداثا سلبیة 
قد تحطم روتین عمل إذ أنها  ،التدمیریة التي تخلفها هذه األزمات أثناء وقوعها وحتى بعد وقوعها اآلثار

لول الكفیلة لمعالجة القرار أمام ضغوطات كثیرة یرافقها ضیق الوقت المتاح إلیجاد الح مریح وتضع متخذ
أخرى إذ تعمل ت اابییمكن إغفاله هو أنه إلى جانب سلبیات األزمة هناك إیج وما الهذه األزمات، 

في هذه األزمات واعتبارها تجارب إیجابیة یستفاد منها  االستثمارإلى  المؤسسات الناجحة واالحترافیة
 إضافة إلى أنها تسمح بدرجة من التغییر ال تناظرها درجة أخرى في األوقات العادیة، وهو ما ،مستقبال

مناسبة للتعامل معها بمراعاة المتغیرات الداخلیة ال اآللیاتیستدعي تجاوز القواعد القدیمة والبحث عن 
  .منها زمات فرصا ثمینة یجب اقتناصها واالستفادةوالخارجیة المختلفة واعتبار األ

  :إدارة األزمات :ثانیا

  :خلفیات مصطلح إدارة األزمات - 1

إدارة األزمات في األصل في أحضان اإلدارة العامة وذلك لإلشارة إلى دور الدولة  اصطالحلقد نشأ       
في مواجهة الكوارث العامة والمفاجئة ولكن سرعان ما نما هذا المفهوم في مجاالت العالقات الدولیة 

لكوبیة واجهة المواقف الدولیة الساخنة مثل أزمة الصواریخ اإلى أسلوب السیاسة الخارجیة في م لإلشارة
  ).13ص  ،2004 محمد نصر مهنا،. (وأزمة الشرق األوسط

مفهوم إدارة األزمات، وعاد مرة أخرى لیزدهر في أحضان علم اإلدارة كأسلوب جدید تبنته  اتسعوقد 
ات موسى زین. (ام عاجلة أو لحل مآزق طارئةإلنجاز مه األجهزة الحكومیة والمنظمات العامة

  ).24، ص 2011مسك،

أو إدارة المشروعات أو فكرة غرفة  باالستثناءوفي سبیل ذلك ظهرت قوة المهام الخاصة أو اإلدارة 
العملیات، إلدارة المشاكل الحادة المنفجرة، وهي بذلك بمثابة إدارة أزمویة أي أحد فروع أو أدوات اإلدارة 

ثار " اإلدارة األزمویة "م هذا األسلوب ولما تبلورت معال ،الدیمقراطیةمثله مثل اإلدارة باألهداف أو اإلدارة 
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التساؤل حول إمكانیة تحویله إلى نمط متكامل یسمى إدارة األزمات یعمل كوحدة وظیفیة لمعالجة 
واألسس النظامیة له  القواعد تنقیح ووضعموضوعات محددة هي األزمات والمشاكل الصعبة وذلك ب

  2004 محمد نصر مهنا،.(زة في مواجهة األزماتلیصبح نمطا إداریا محدد الخصائص له آلیاته الممی
  ).14ص

منذ القدم، من خالل الممارسات العملیة  انبثقتتشیر العدید من الدراسات إلى أن إدارة األزمات       
فكانت مظهرا من مظاهر تعامل اإلنسان مع المواقف الحرجة وبالتحدید من خالل علم اإلدارة العامة وذلك 
لإلشارة إلى دور الدولة في مواجهة الكوارث المفاجئة والظروف الطارئة، ثم سرعان ما نما هذا المفهوم 

عالقات الدولیة لإلشارة إلى األسلوب المعتمد في التعامل مع المواقف وتم تداوله السیما في مجال ال
هذا المفهوم في مختلف المجاالت، زادت الحاجة إلى تكوین فكر  استعماالتالدولیة المتوترة، وبعد اتساع 

على مناهج  باالعتمادإداري قادر على تحلیل ودراسة مختلف األزمات التي یمكن أن تواجهها المؤسسات 
متكامل وهو ما أصبح یطلق علیه بإدارة األزمات  ثم إمكانیة تطویره إلى نمط إداري الیب علمیة ومنوأس

النسق  استمرارختالالت والمشاكل التي تهدد وظیفیة متكاملة لمعالجة مختلف اإلالتي تعمل كوحدة 
ارها أسلوبا لحل القدم باعتب إدارة األزمات كممارسة موجودة منذوتوازنه، ومما سبق یمكن القول أن 

 .المشاكل لكنها كإطار نظري حدیثة المنشأ

  :إدارة األزمات واإلدارة باألزماتالفرق بین  -2

األكادیمي منذ أوائل الستینات على وجه  باالهتمامتعد إدارة األزمات میدان بحثیا جدیدا قد حظي       
دارة األزمات وهي إشارة ج الناجح إلالنموذ ، باعتبارها1962أزمة الصواریخ الكوبیة عام التحدید عقب

نطالق الجهد األكادیمي نحو تأصیل مبادئ إدارة األزمات بما یؤرخ دخول هذا المصطلح إلى البدء ال
قاموس العالقات الدولیة ومنها إلى كافة اإلدارات في الهیاكل والمنظمات حیث أنشأت قوة المهمات 

وقد أصبحت المنظمات الیوم تحتوي على إدارة المنفجرة، الحادة المشكل الخاصة وغرف العملیات إلدارة 
تجاهات األزمة المتوقعة وتهیئة زمات وتقوم على التنبؤ بأماكن وامستقلة مهمتها األساسیة هي إدارة األ

  ).87، 86ص ص  ،2014لعجال بایة،. ( المناسب للتعامل معهاالمناخ 
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زمات هي الكیفیة التي یتم بواسطتها التغلب على ولعل أهم التعریفات التي قدمها الباحثون إلدارة األ
مسارها واتجاهاتها وتجنب سلبیاتها ضغطها و األزمات باألدوات العلمیة واإلداریة المختلفة والتحكم في 

  ).26ص  ،2008محمود جاد اهللا،.(اإیجابیاتهمن  واالستفادة

یجادها كوسیلة للتغطیة والتمویه على المشاكل القائمة  افتعالأما اإلدارة باألزمات فهي تعني     أزمة وإ
إلى تكریس  واالقتصاديبالفعل، وتقوم على افتعال أزمة وهمیة یتم من خاللها توجیه قوى الفعل السلوكي 

  ).232ص  ،2014فطیمة، بن عبد العزیز.(األزمات أو األزمة إلى سلوك معین

أن إدارة األزمات تمثل مجموعة الخطط واألسالیب واإلجراءات  یالحظ من خالل التعاریف المقدمة     
العلمیة المنظمة التي تتبعها المؤسسات بهدف السیطرة على األزمات واحتوائها من خالل التخطیط لها 

  .اخ المناسب للتعامل معها وتغییر مسارها لصالح المؤسسةنوتنظیمها وتوجیهها وكذلك تهیئة الم

زمات فتعني فن صناعة األزمات للتحكم والسیطرة على مختلف األوضاع الصعبة أما اإلدارة باأل     
التي تواجهها المؤسسات، وتقوم على افتعال أزمة واتخاذها كأحد اآللیات المهمة في مواجهة مشاكل 

مواصفات أهمها ت الكیان اإلداري، وما یمكن قوله أن األزمة المفتعلة ال تحقق أهدافها إال إذا استوف
في الوقت  ذوكذلك تهیئة مسرح التنفی ظمةعداد المبكر لها بناء على دراسات وأسالیب علمیة وعملیة مناإل

  .المناسب وبالكیفیة المناسبة

  :إدارة األزمات أهمیة -3

إن إدارة األزمة تعني طریقة التغلب علیها والتحكم بضغطها ومساراتها واتجاهاتها وتجنب سلبیاتها     
قصى المكاسب في أقصر زمن والحد من الخسائر ألدنى حد ممكن، وال من إیجابیاتها وتحقیق أ واالستفادة

یعد حدوث األزمات شیئا جدیدا في حد ذاته، سواء كان على مستوى الفرد أم على مستوى مؤسسة أو 
الالزم  االهتمامعلى مستوى الدولة ككل ولكن الشيء الجدید هو أن الباحثین بدءوا یولون هذه القضیة 

یظهر نتیجة  فعل شيء حیال األزمات وتحلیلها، كما أن علم إدارة األزمات بدأ بإمكانهم شعروا أنهم ألنهم
دارتها وتحلیلها ومن هنا  وأدواتقدم وسائل الذي ، و يوالتكنولوجالتطور العلمي  للتعامل مع األزمات وإ

  ).233ص ،2014 بن عبد العزیز فطیمة،( .تبرز أهمیة إدارة األزمة
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كما تبرز أهمیة إدارة األزمات من خالل الدور الذي تلعبه في تحلیل مقدار التعرض للمخاطر بجمیع     
راسة حدوث األزمات والظروف الالزمة لحدوثها وبعد إجراء د احتمالیةأنواعها، ویتضمن هذا التحلیل مدى 

ا ومدى قدرة المؤسسة على تحملها من ر مدراء األزمات كیفیة التعامل معهوتحلیل المخاطر وتحدیدها یقر 
ائل محمد ن.( خالل عمل خطة شاملة بمراعاة الجوانب القانونیة، اإلداریة، المالیة والتقنیة

  ).21، 20ص ص  ،2007المومني،

تبرز أهمیة إدارة األزمات في المؤسسات من خالل مختلف الجهود التي تقوم بها هذه اإلدارة في     
سبیل التعامل مع األزمات في كافة مراحلها بعد إجراء الدراسات المتعلقة بتحدید مختلف المخاطر التي 

یفیة المناسبة یمكن أن تتعرض لها المؤسسات ومن ثم عمل خطة شاملة ومدروسة إضافة إلى تحدید الك
لذي یلعبه فریق إدارة اوهنا یظهر الدور المحوري  في التدخل لمواجهة األزمات، اعتمادهاالتي یمكن 

لمواجهة مختلف التهدیدات التي تفرزها  االستعداداألزمات من خالل مختلف الجهود التي یبدلها في 
وتوازن المؤسسة  استقرارالمسؤولة عن فإدارة األزمات هي الجهة . بعد حدوثها وحتىاألزمات قبل، أثناء 

  .في ظل المتغیرات المتسارعة التي تفرزها بیئة العمل

  :أهداف إدارة األزمات -4

على األدوات العلمیة لتشخیص ومعالجة مختلف األزمات  االعتمادتسعى إدارة األزمات من خالل     
  :التي یمكن أن توجهها إلى تحقیق مجموعة من األهداف یمكن ذكرها في النقاط التالیة

 توفیر القدرة العلمیة على استقراء مصادر التهدید والتنبؤ باألخطاء والإلستغالل األمثل للموارد. 

 د  .ارة األزمة قبل وأثناء حدوثها والعمل على عدم تكرارهاتحدید دور األجهزة المعنیة بتنظیم وإ

 ات المادیة لإلستعداد والمواجهة وسرعة إعادة التوازن بأقل تكلفةتوفیر اإلمكان. 

 حلیل نقاط القوة والضعفقف اتساع بؤرة األزمة وتو التعامل الفوري مع األزمات عند وقوعها، ل 

وافي بن صالح بن شلیویح .(لةوتوفیر نظم إتصال فعامواجهة، واإلستعداد الدائم لمواجهتها الفي 

 ).29ص ،2011ي،الزلف
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  ضم أعضاء یتمیزون بالكفاءة عمل إحترافي خاص بإدارة األزمات یالسعي إلى تشكیل فریق

  .والفاعلیة لمواجهة مختلف األزمات التي یمكن أن تواجه المؤسسة

  والمحافظة على ثقة جمیع األطراف المعنیة تمكین اإلدارة من السیطرة على المواقف المتجددة

  حسین عبد القادر.(باألزمة، لضمان إستمرار نشاطات المؤسسة والحفاظ على إستقرارها وتوازنها

  ).216، ص2016

 العمل على عدم حدوث األزمات من خالل إزالة مسبباتها.  

 ا والخسائر المترتبة عنها تصمیم النمط التنظیمي الفعال لمواجهة األزمة عند حدوثها وتقلیل آثاره

  ).165ص  ،2016 شریف غیاط،و  سهام بوفلفل،.(إلى الحد األدنى

تسعى المؤسسات في ظل التطور المتسارع الذي یعرفه العالم إلى السیطرة والمحافظة على مكانتها      
  لمتخذ القرارا یوازي الفكر اإلستراتیجي على آلیات بم باالعتماددیدة في السوق الذي یعرف منافسة ش

المؤسسات في مواجهة مختلف  األساسیة التي ترتكز علیها ولعل إدارة األزمات تعتبر من أهم الدعائم
ستراتیجیة تسعى لتحقیق عدة أهداف إدارة األزمات التي تواجهها ما جعل من إدارة األزمات  عالمیة وإ

  :أهمها

الدائم لمواجهة مختلف األزمات والتعامل معها بنجاح في مختلف مراحلها وكذلك إیجاد  االستعداد -
 .الحلول المناسبة للتصدي لها بناء على أسالیب علمیة منظمة

توفیر مختلف اإلمكانیات المادیة والبشریة واستغاللها أحسن إستغالل للتعامل مع األزمات المحتملة  -
 .الحدوث

قف المتجددة التي تفرزها البیئة التي تعمل في ظلها المؤسسات وحشد مختلف السیطرة على الموا -
الطاقات إضافة إلى هندسة فریق عمل متكامل یضم مجموعة من األطراف الفاعلین والمؤهلین 

 .للتعامل بنجاح مع مختلف األزمات التي تهدد مصیر وكیان المؤسسات
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  :مراحل إدارة األزمات -5

  :أساسیة إلدارة األزمةهناك ثالث مراحل 

 قبل األزمة مرحلة ما.  

 مرحلة حدوث األزمة والتعامل معها.  

 بعد األزمة مرحلة ما.  

تكون مرحلة تتبلور فیها  ما وهي المرحلة التي تندر بوقوع األزمة وهي غالبا :قبل األزمة مرحلة ما .1.5
نما یسبقها مشكلة ال تعالج  مشكلة وتتفاقم حتى تنتج عنها األزمة ألن األزمة عادة ال تنشأ من فراغ وإ

  ).81ص ،2010هاشم حمدي رضا،.(عالجا مناسبا

 استخدامفریق إدارة األزمة  في هذه المرحلة یتولى :مرحلة حدوث األزمة والتعامل معها .2.5
فوري حال وصوله  اجتماعمخولة له، ویقوم بدوره في معالجة األزمة حیث یبادر إلى عقد الصالحیات ال

زید منیر ( .نبأ وقوع األزمة لمناقشة التفاصیل واتخاذ القرارات التصحیحیة والعالجیة لتصویب األوضاع
  ).27ص ،2006  عبوي

ث األزمة وعالج تلك اآلثار أهم الناجمة عن حدو  اآلثار احتواءوفیها یتم : مرحلة ما بعد األزمة .3.5
من عملیة إدارة األزمة ألن الهدف الرئیسي من أسلوب إدارة األزمة هو تقلیل الخسائر إلى أقصى حد 

نتج إال أنه ال بد أن ت األزمةممكن ویتم الجزء الرئیسي من الجهود الموجهة لذلك من مرحلة التعامل مع 
عدة دروس مستفادة من بصورة أو بأخرى كما أن التعامل مع األزمة ینتج عنه  اآلثارعن األزمة بعض 

السلبیات واإلیجابیات ومن ثم فإنه یتم في هذه المرحلة عالج آثار األزمة واستخالص الدروس المستفادة 
  ).82ص ،2010هاشم حمدي رضا،.(منها

قبل  مرحلة ما :أساسیة هي یالحظ من خالل هذا الطرح أن إدارة األزمات تمر عبر ثالث مراحل
  .مرحلة ما بعد األزمة مرحلة حدوث األزمة والتعامل معها، ،األزمة

الدائم واتخاذ  االستعدادباحتمال وقوع أزمة وهو ما یفرض  یریة تنبؤهناك إشارات تحذ عادة ما تكون     
فمن  االعتبارها بعین الكافي لهذه اإلشارات وأخذ االهتماملم یوجه  اإلجراءات الوقائیة لتفادي وقوعها، وما
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واستمراریة  استقرارالمتوقع جدا وقوع أزمة والتي تشكل بدورها خطرا كبیرا على الكیان اإلداري كونها تهدد 
األزمات باستخدام الصالحیات المخولة له  نشاط المؤسسات، وهذا ما یتطلب التدخل السریع لفریق إدارة

دابیر الالزمة للتعامل مع األزمة أثناء حدوثها واتخاذ القرارات التصحیحیة لتصویب إلجراء مختلف الت
األوضاع ومن ثم إیجاد الحلول الكفیلة لمواجهتها واحتوائها للحد من آثارها واعتبارها كتجارب مستفادة 

  .للتعلم منها واكتساب الخبرة في التعامل مع أزمات مستقبلیة ممكنة الحدوث

  :احثین أن إدارة األزمات عملیة منظمة تنقسم إلى ثالث مراحل هيویرى بعض الب -

 البیئةوتكون من خالل بناء عالقات مع ذوي المصالح ومراقبة مختلف عالمات  :الوقایة.  

 تعیین فریق إدارة األزمات ووضع خطة مفصلة لمجابهتها وكذلك وضع نظام إتصال  :اإلستعداد

  .فعال

 كامل محمد .(اإلستجابة السریعة وتفعیل خطة إدارة األزماتكون من خالل وی :اإلحتواء

  ).175ص ،2007المغربي،

یالحظ من خالل هذا الطرح أن إدارة األزمات تمر عبر ثالث مراحل أساسیة تمثل كل مرحلة أهمیة      
ي الت خاصة لدى األطراف المعنیة بالتعامل مع األزمات والتي تسعى لبناء عالقات مع مختلف المصالح

الدائم مع ضرورة تكوین فریق عمل متوازن  باالستعدادلة عن حدوثها وذلك قد تكون أحد المصادر المسؤو 
یقوم بإعداد الخطط المفصلة لمجابهة مختلف األزمات باحتوائها من خالل اعتماد أسالیب معینة وذلك 

  .بعد تفعیل الخطط الموضوعة سابقا

  :أسالیب إدارة األزمات -6

علیها في إدارة األزمات إال أنه یمكن إبراز  االعتمادتعددت األسالیب واختلفت الطرق التي یمكن   
  :مجموعة من األسالیب أو الطرق التي یمكن أن تكون فعالة في هذه العملیة أهمها

ي تخفیف یشمل اإلجراءات والتحركات التي تعبر عن رغبة الكیان اإلداري ف: األسلوب التوفیقي -1
وأطراف  بین صانعي القرار وباالتفاقة سویة وذلك في إطار الهیاكل القائمالت بها إلى واالتجاهاألزمة 
في تشكیل عناصر فریق  االعتمادیعتمد هذا األسلوب على التحاور والتفاوض والمساومات ویتم األزمة و 
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  عبد.(والصبر والمرونة وقوة الشخصیةهذا األسلوب على رجال اإلدارة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة 
  ).248ص ت،.د العنزي، خلف الرحمان

یعتمد هذا األسلوب على التسویة الودیة في حل المشاكل وذلك لتقریب وجهات النظر ومحاولة    
  .ما یخدم المصالح المشتركةب اتجاهاتهااألزمة وتحویل  احتواء

تي تعبر عن رغبة صانع القرار إلجبار الخصوم یشمل اإلجراءات والتحركات ال :األسلوب القهري -2
في شكل إشارات تنقل إلى أطراف األزمة النوایا  اتصالیةعلى القبول بمطالبه وتكون إما بصورة مادیة أو 

  ).248ص ت،.د عنزي،عبد الرحمان خلف ال.(بادلة بینهمالمت

األزمات بطرق قهریة إال تبرز هذه الطریقة من خالل محاولة إخضاع األطراف المتسببة في هذه     
أنه ركز على األزمة العالئقیة وكیفیة إدارتها دون التطرق إلى األنواع المختلفة لألزمات أو الشكل الذي 

  .تظهر به هذه األزمات

علیه أمام  االعتمادوهو أضعف األسالیب المستخدمة في إدارة األزمات ویأتي  :وب اإلقناعيلاألس -3
ألطراف على مواجهة الطرف أو األطراف األخرى فیتجه إلى قبول مطالبه وتلبیة شروطه اعدم قدرة أحد 

محسن محمد .(في تحدیه والتصدي له استمرسعیا للحد من الخسائر التي یمكن أن تلحق به إذا 
  ).62ص ،1995العبودي،

تأثیر  یعتبر هذا األسلوب غیر فعال وذلك ألن طریقة حل هذه المشاكل أو األزمات یكون تحت
  .التهدید أو الخوف من النتائج التي تترتب عن هذا التحدي

  :عوامل نجاح إدارة األزمات -7

یقتضي وجود إدارة فعالة لألزمات التنسیق المستمر بین مختلف األطراف والجهات المسؤولة عن رصد   
محددة وهو یتطلب على أسالیب علمیة  باالعتمادوتحلیل والتعامل مع مختلف األزمات الممكنة الحدوث 

  :التركیز على العوامل التالیة

  یجاد إیجاد وتطویر نظام إداري مختص یمكن المنظمة من التعرف على المشكالت وتحلیلها وإ

  . الحلول المناسبة
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  التأكید على ضرورة وجود نظام فعال لإلنذار المبكر في المنظمات من أجل الوقایة من األزمات

  .األزمات التي ال یمكن تجنبها في حال وقوعهاواإلستعداد للتعامل مع 

 م إتصال یتسم بالكفاءة والفاعلیةوجود نظا.  

 لة ومتكاملة من المعلومات والبیانات الخاصة بكل أنشطة المنظمةإنشاء قاعدة شام. 

 ت واإلزدواجیة في نقل المعلومات یضرورة إیجاد جهة مركزیة منسقة للمعلومات لمنع التشت
  ).47ص ،2016عثمان ریاض عبد المجید، ( .ة األزمةوتداولها في حال

من خالل هذه العوامل یمكن القول بأن المؤسسات الفعالة هي التي تدرج عملیة إدارة األزمات ضمن      
عملیة التخطیط اإلستراتیجي كون األزمات التي یمكن أن تتعرض لها المؤسسة تتطلب آلیات 

إقتصادیة التي تنشط فیها حتى نستطیع  عتها والبیئة السوسیوومیكانیزمات معینة لمواجهتها حسب طبی
األزمات قبل حدوثها أو إیجاد طریقة خاصة للحد من آثارها السلبیة التي قد تحدث خلال یعرقل  استشراف

  .السیر الحسن لعمل المؤسسة

التركیز علیها في إضافة إلى العوامل السابقة هناك عوامل أخرى على درجة كبیرة من األهمیة یجب   
  :إدارة األزمات بالمؤسسات وهي

 إدارة األزمات إذ أن عامل  وقت أحد أهم المتغیرات الحاكمة فيإن عنصر ال ،إدراك أهمیة الوقت

السرعة مطلوب الستیعاب األزمة والتفكیر في البدائل واتخاذ القرارات المناسبة الحتواء األضرار 

  .ستعادة نشاط المنظمةالناجمة عن األزمة أو الحد منها وا

  اإلستعداد الدائم لمواجهة األزمات وتعني هذه العملیة تطویر القدرات العملیة لمنع أو مواجهة

  .تدریب األفراد للتعامل بنجاح مع األزمةة إجراءات الوقائیة ووضع الخطط و األزمات ومراجع

 ت من أجل مواجهة القدرة على حشد وتعبئة الموارد المتاحة وتعني حشد واستنفار الطاقا

    ).31، 30ص ص  ،2007حریز،هشام سامي محمد .(األزمة

یفهم من خالل هذه العناصر أن عملیة إدارة األزمات تتطلب التدخل السریع لمواجهة مختلف      
والمعرفة والوعي، مع ضرورة حشد كل الطاقات واإلمكانات المتوفرة  االستعداداتاألزمات في ضوء 
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األمثل للموارد المادیة والبشریة وهنا ینبغي توفر منظومة فعالة تتفاعل فیها نشاطات وجهود  واالستغالل
  .كل األطراف ذات العالقة بإدارة األزمة

  :معوقات نجاح إدارة األزمات -8

یمكن تصنیف المعوقات التي تعرقل عملیة إدارة األزمة عن تحقیق أهدافها في التخلص من األزمة 
  :أقسام وهي األكثر شیوعاإلى أربعة 

ضعف التدریب، عدم  إختالف الثقافة بین األفراد، عدم تحدید واضح للسلطة،: معوقات تنظیمیة - 1

  .تأیید اإلدارة العلیا ألسالیب عملیة إدارة األزمة

ضمان مصادرها  تتعلق بصحة المعلومات من حیث تشخیص دقتها،: معوقات متعلقة بالمعلومات - 2

  .ومات المطلوبة عن متخذ القرارأو حجب جزء من المعل

تتعلق بصعوبة نقل وتبادل المعلومات من داخل وخارج المنظمة : معوقات متعلقة باإلتصال - 3

  .ومحدودیة إستخدام أنظمة اإلتصال الحدیثة للتصدي لألزمات

اإلعتقاد بعدم أهمیة  تتعلق باألفراد ومنها اإلعتماد الزائد على رأي الجماعة،: معوقات إنسانیة - 4

 ص ص ،2012فهد علي الناجي،.(دارة األزمة، قصور األفراد في معرفة وفهم طبیعة األخطارإ

28 ،29(  

یتفق الباحثون على أن مجال إدارة األزمات لیس بالرهان السهل ألن ذلك یستدعي ضرورة التعمق       

داخلیة أو خارجیة تؤدي جئة وذلك نتیجة ألسباب اة السریعة والمفیأكثر في فهم التغیرات التنظیمیة والبیئ

إلى حدوث أزمات متوالیة تهدد بناء المؤسسة ونموها واستمرارها خاصة في ظل التطور المتسارع الذي 

 األزماتجعل إدارة األزمات تواجه عدة معوقات وصعوبات تعرقل نجاحها في تشخیص  یعرفه العالم، ما

 باالتصالات تنظیمیة، إنسانیة وأخرى متعلقة ومعرفة أسبابها ومن ثم إیجاد الحلول لها ومن أهمها معوق

 .داخل وخارج المؤسسة
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  :خطوات مهمة في إدارة األزمات -9

تباعها عند حدوث األمة وهي دد من الخطوات المهمة التي یمكن إوضع الفكر اإلداري الحدیث ع

  :كما یلي

  مداده بأفضل الكوادر   .واألدواتالتجهیزات و تكوین فریق عمل لوقت األزمات وإ

 في تخفیف أثر األزمات تخطیط الوقت أثناء األزمة واإلستفادة القصوى منه.  

 الرفع من معنویات العاملین وقت األزمات مما یشعرهم بالحماس والحیویة واإللتزام بالعمل.  

 اإلبداع والتجدید في المواقف العصیبة وفسح المجال لتقدیم حلول وآراء غیر مسبوقة.  

 جراء المشورة ومن ثم إختیار الحل معالجة وحل المش كالت وقت األزمات بتحدید المشكلة وإ

  .نسباأل

  تقبل التغییر وقت األزمات مع العمل على حصر األزمات التي من المتوقع حدوثها في الحاضر
  2012عبد الرزاق محمد الدلیمي،.(والمستقبل والعمل على دراستها ووضع بدائل للحلول المناسبة

 ).116ص

لقد أصبحت إدارة األزمات أحد المتطلبات األساسیة لعمل المؤسسات نتیجة للتحوالت المتسارعة       

الشيء الذي دفع إلى زیادة  في أسالیب العمل، التي یعرفها العالم وما رافقها من تطورات جوهریة

والدراسة من قبل الجدیرة بالبحث الجدیدة بحقل إدارة األزمات لكونه من الحقول المعرفیة  االهتمام

ج فاعلة في إدارة األزمات ات كبیرة في هذا المجال من خالل تقدیم نماذالباحثین مقدمین بذلك مساهم

 :ات األساسیة للتعامل بنجاح مع مختلف األزمات والتي من بینهاإتباع مجموعة من الخطو تركز على 

مداده بمختلف التجهیزات إضافة إلى  األمثل للموارد المادیة  ستغاللاالإعداد فریق عمل متكامل وإ

بالجانب اإلنساني للعاملین وذلك بفتح المجال أمامهم للتجدید واإلبداع وتدریبهم  واالهتماموالبشریة 

 .للتعامل مع مختلف المواقف الصعبة التي تواجهها المؤسسات
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  :خالصة

حد المتطلبات بناء على ما تم عرضه في هذا الفصل یمكن القول بأن إدارة األزمات تمثل أ
األساسیة التي تعتمد علیها المؤسسات في التعامل مع مختلف التهدیدات وهو ما یجعل منها إطارا مرجعیا 

سریعة  استجابةیفید في فهم وتحلیل المواقف المفاجئة وغیر المتوقعة كونها تهدف إلى تحقیق درجة 
  .ةوفعالة لمواجهة مختلف الظروف الطارئة والحد من آثارها السلبی
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  :تمهید

حالته للتحقق المیدهذا الفصل تجسید التصور النظري و سنحاول في       هذا ما هدفت إلیه دراستنا ي و انإ
للزجاج، حیث یشتمل هذا  اإلفریقیةفي الشركة  زماتاتخاذ القرار في إدارة األ ةعملی دورالمتمثلة في 

النظري للشركة محل  اإلطارالبشري، وذلك من خالل و  الجغرافيو  مجال الدراسة الزمني ىالفصل عل
 دواتاأل أهمو  منتجات هذه الشركة كما یشمل هذا الفصل المنهج المتبع أهمو  أهدافو  یةأهمالدراسة من 

المستخدمة  األسالیب إلى باإلضافة البحث،التعریج على خصائص  مجتمع و  اتانالمعتمدة في جمع البی
  .الكیفيو  في عملیة التحلیل بنوعیها الكمي
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  :مجاالت الدراسة :أوال

 :المجال الزمني -1

  أشهر 5المقدرة ب و  جاز البحثانیة في زمني للدراسة المدة الزمنیة المنقضویقصد بالمجال ال      
 إطارهخطة البحث ووضع إعداد جمع المادة العلمیة التي استعنا بها في و  من اختیار الموضوع انطالقا

دراسات سابقة لمتغیرات و  مراجعو  مداخل نظریةخالل االطالع على التراث النظري من  النظري من
  .التدقیق فیها بما یفید البحثو  جمعهاو  الدراسة

ي فقد تم الشروع فیه من خالل اخذ الموافقة من طرف رئیس مصلحة الموارد انب المیدانالج اأم      
 الدراسة انالمشرف حول كیفیة ضبط مید األستاذبعد التنسیق مع و  هذه الدراسة، إجراءالبشریة على 

دراسة استطالعیة، وبعد القیام بجوالت  أيحسم للبدء في  لىإیحتاج  األمرضبطا دقیقا، ف مجتمع البحثو 
وجه لمسار بحثنا، كما تزامنت هذه المرحلة مال التي تعتبر الشركة للحصول على المعلومات الضروریة إلى

تكون الدراسة االستطالعیة هي الموجه الرئیسي الذي یقود  نأت التي یفترض انامع ضبط أدوات جمع البی
لفة المكو  البشریةمقابالت مع رئیس مصلحة الموارد  إجراءهذا ما ترجم بو  ،ضبط هذه األدوات إلى

تشكل  نأالمشاكل التي یمكن  أهمم من خاللها الحصول على المعلومات الضروریة حول تبالنزاعات، 
شمولیة من اجل بناء استمارة  أكثرالتي ساعدتنا على تحدید المؤشرات البحثیة بصفة و  في الشركة أزمات

م تحكیمها من قبل مجموعة ت استمارة دادإعفي  األمریا، حیث تم الشروع في بادئ انقابلة لالختبار مید
رفة مدى تجاوبهم مع األسئلة مبحوثین لمع 5شملت  ین،بحوثملتجریبها على عینة من الساتذة من األ

استمارة نهائیة ومن ثم إلعداد فیها أكثر التدقیق و  هو األمر الذي تطلب تعدیل بعض األسئلةو  ،دةالمع
  .إطارا 30ب  المقدرة عددهمو  توزیعها على المبحوثین

  :المجال الجغرافي -2

    :نشأة و تطور الشركة 1..2

 تعد الشركة اإلفریقیة للزجاج امتداد لوحدة الزجاج المسطح ثم مركب الزجاج قبل أن یتم إعطائها      

لتصبح منذ ذلك التاریخ فرع  1996التسمیة الحالیة و ذلك في إطار إعادة هیكلة المؤسسات الوطنیة عام 
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، وتقع بالمنطقة )(GROUPE-ENAVAالمواد الكاشطةمجمع المؤسسة الوطنیة للزجاج و ع من فرو 

نیا في ویمكن تلخیص أهم مراحل تطور الشركة زموالیة جیجل،   - الطاهیر -صالح  أوالدالصناعیة 

  :ثالث مراحل هي

  :)82-87( مرحلة النشأة. 1.1.2

بناء في عقد السبعینات و )  (PELKINGTON في إطار دراسة قام بها مكتب انجلیزي مختص      

الشركة و  )   ( SNICعلى استنتاجه، تم إبرام عقد انجاز بین الشركة الوطنیة للصناعات الكیمیائیة

س من زجاج /ط 20.000ذلك النجاز وحدة الزجاج األمني بطاقة و  1982،سنة )TECHNIP(الفرنسیة

لزجاج المسطح بین األمامي ثم انجاز المشروع  ا وحدة من الزجاج السیارات 44000البناء الشفاف و 

أوت  01مالیة وانطلق عملیا في اإلنتاج في د عرف بعض التأخر ألسباب تقنیة و قو  86و  82سنتي 

  :نجاز وهيابعة أشغال اإلة على مت، خالل مدة االنجاز تواكبت ثالث مؤسسات وطنی1987

  .انجاز SNIC: 82 -84شركة  -      

  .متابعة األشغال EDIC :84 -86شركة  -      

 .االستغالل 86استلمت المشروع في ماي : ENAVAشركة  -      

   :)96-  87( یعمرحلة التوس  .2.1.2

بعد انطالق وحدة الزجاج المسطح في النشاط و وفقا لسیاسة تنمیة و تطویر معتمدة أندلك تم تسطیر     

مشاریع أخرى لصناعة أنواع متعددة من الزجاج برنامج توسیع الوحدة إلى وحدات جدیدة تشمل انجاز 

  :بمختلف استعماالته و أنواعه، تمثلت هذه المشاریع في انجاز
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 وحدة جدیدة للزجاج األمني.  

 وحدة جدیدة للزجاج السائل.  

  ومعالجة المواد األولیة إنتاجوحدة.  

  : )1997منذ (مرحلة االستقالل  .3.1.2

ذمة  هالدی أصبح ، حیث1997استقاللیتها عن الشركة األم في جانفي أخذت الشركة اإلفریقیة للزجاج     

  :ه الشركة نجدذه همالیة و شخصیة معنویة، ومن أهم ما تهدف إلی

تلبیة حاجیات و طلبات االقتصاد الوطني من مواد الزجاج في قطاع البناء، قطاع تركیب و صناعة  -

  .السیارات، قطاع الصناعة الكهرومنزلیة

السهر على إعطاء الوجه الحضاري للشركة من خالل استعمال تقنیات حدیثة تتالءم مع متغیرات  -

 .  العصر

دخالها في منافسة السوق الدولیةالعمل على تصدیر المنتجات و  -   .إ

   .توسیع شبكة التوزیعتحسین و تطویر منتوجات الشركة و  -

  :للزجاجأهمیة وأهداف التدریب في الشركة اإلفریقیة  .3.2

تلعب صناعة الزجاج الدور الفعال في تطور اقتصادیات الدول بسبب االستعماالت المتعددة لهده     

  زجاج السیاراتجاریة منها كقطاع البناء، صناعة تلتي تدخل في عدة نشاطات صناعیة و المادة ا

اصة، كما تلعب صناعة الزجاج بصفة خوتبرز أهمیة الشركة بصفة عامة و  ،الصناعات الكهرومنزلیة

دورا اجتماعیا واقتصادیا هاما لما لها من أثر فعال في بعض النشاطات التجاریة والصناعیة، إذ تعتبر 

مجاال خصبا للتشغیل خاصة في القطاع الجغرافي، ولها نفس األهمیة في المجال الصناعي، حیث أن 
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أهمیة الشركة في  تبرزت األخرى، و مادة الزجاج بمختلف أنواعه تدخل كمادة أولیة مكملة لبعض الصناعا

: ركات أخرى ذات أهمیة بالغة مثلالمجال االقتصادي الوطني وذلك باعتبارها الممون الرئیسي لعدة ش

  )قسنطینة(، المؤسسة الوطنیة لعتاد األشغال العمومیة )رویبة(الشركة الوطنیة للسیارات الصناعیة 

  ). هنكل(شركات التنظیف 

 إلى تحقیق مایلي للزجاج اإلفریقیةتهدف الشركة  كما:  

  .تنمیة صناعة الزجاج في الجزائر -

  .طلبات االقتصاد الوطني في مواد الزجاج في قطاع البناءتلبیة حاجیات و  -

 .تركیب السیارات، قطاع الصناعة الكهرومنزلیة قطاع صناعة  -

 .مواكبة التطور التكنولوجي -

دخالها في العمل على تصدیر المنتوجات و  -   .السوق الدولیةإ

 .تحسین رأس مال الشركة -

 .الدولي على حد سواءفعالة القتحام في السوق الوطني و وضع سیاسة تجاریة  -

 .المساهمة في ترقیة السوق الوطني -

 .فتح ورشات في مختلف أنحاء الوطنتدعیم منتوج الزجاج و  -

   :الهیكل التنظیمي للشركة4.2. 

  الذي یشرف على جمیع المصالح المشكلة للمؤسسة في  مالعا یترأسها المدیر :ةالعام یةالمدیر

 لتحقیقها مستقبالالسیاسات التي تسعى المؤسسة كما یقوم بوضع األهداف و ، داریةالمجالس اإل

 :ویتفرع منها

 .عن ضمان خدمات إدارة المدیریة ةهي المسؤول: مساعد المدیر العام المكلفة بالسكریتاریا.1
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یساعد في تحسین تسییر یشارك و :والبیئة واألمنمساعد المدیر العام المكلف بالنوعیة والنظافة .2

 .مختلف األعمال داخل المؤسسة

   .النموالمتعلقة بالمنتوج و  یهتم بالدراسات: مسؤول مراقبة النوعیة.3

 .النوعیةهو المسؤول عن تطبیق نظام الجودة و : رئیس خلیة المراقبة والتسییر .4    

   .مدى تطبیقها باستمرارهو المسؤول عن تعلیمات التسییر و  :مدقق داخلي.5

 .هي المسؤولة عن تسییر ملفات المنازعات : مكلفة بالمنازعات.6   

، المنافسة لتسویقیة بحیث یقوم بدراسة السوقتقوم بإعداد المخططات ا :المدیریة التجاریة.7   

یحضر مختلف ، كما لك إلى المدیریة العامةذاریر في هنا یقوم برفع تقو  طرق التوزیعاألسعار، الجودة و و 

 زبائن جدد كسب من أجل التعریف بمنتجات الشركة و لك ذالملتقیات و رض و المعاالتظاهرات التجاریة و 

  . الزبائنتحقیقات عن المنتجات المشابهة و  ویقوم بإعداد

  .الضروریاتقسم الصیانة و و والمشتریات   مشكلة من قسم اإلسناد :مدیریة اإلمداد والصیانة.8

  . أیضا مراقبة التسییرالمیزانیة المالیة و  ،المحاسبین تهتم بمتابعة نشاط: مدیریة المالیة والمحاسبیة.9

  :حدات رئیسیة كما یليتنقسم إلى ثالث و و  : مدیریة االستغالل.10

 وحدة الزجاج السائل.  

 وحدة الزجاج األمني .  

 وحدة إنتاج ومعالجة المواد األولیة  . 
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تتمثل و  ،العمالسة الشركة بخصوص شؤون الموظفین و تهتم بإنجاز سیا: مدیریة الموارد البشریة.11

  :مهامها في

 ،التكوین، ثلة في التوظیفالمتملشركة الخاصة بالموارد البشریة و اإلشراف على تطبیق سیاسة ا -

   .تسییر المستخدمین ،راألجو 

  :المجال البشري -3

ویعد الحیز فراد الذین یدخلون في حیز البحث ومجاله، جمیع األ ولبشري في هذه الدراسة هالمجال ا   
  .ات بشكل مباشرانالبشري للدراسة من المصادر الرئیسیة التي نجمع ونستخلص منها المعلومات والبی

اج للزج اإلفریقیةلشركة باجمیع اإلطارات  مبشري الذي أجرینا علیه دراستنا هفیما یخص المجال ال اأم  
  .إطارا 30ب  عددهم قدربالطاهیر، الذي ی

  للزجاج اإلفریقیةتوزیع جمیع اإلطارات بالشركة  یبین:)03( رقم الجدول

  العدد  فئة اإلطارات
  8  تاجنمصلحة اإل

  12  ةانمصلحة الصی
  10  المصالح اإلداریة

  30  المجموع
  

  : مجتمع البحث .1.3

من خالل الزیارة االستطالعیة للشركة اإلفریقیة للزجاج، ومن خالل المقابلة التي تم إجرائها مع     
م إفادتنا تیة، حول القیام بأطوار الدراسة المیدان )مصلحة إدارة الموارد البشریة( القائمین على شؤون الشركة

باإلضافة إلى التعداد ، اتف المدیریبالوثائق والسجالت التي توضح توزع إطارات الشركة على مخت
البشري الخاص بهم، كون هذه الفئة تمثل األطراف الفاعلة في صناعة واتخاذ القرار بالشركة وهي 
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أو البحث عن مختلف  یجادإالمسؤولة عن معالجة مختلف المشاكل التي تحدث بالشركة وذلك من خالل 
  .األزمات التي قد تعترضهایزمات التي تساعدها في التعامل مع مختلف نالمیكااآللیات و 

اشتملت هذه الدراسة التي تناولت دور عملیة اتخاذ القرار في إدارة األزمات بالشركة اإلفریقیة للزجاج      
إطارا وذلك بإتباع أسلوب الحصر الشامل المستخدم في  30كل أفراد مجتمع البحث والبالغ عددهم 

مفردات المجتمع دون استثناء ویسمى طریقة الحصر  كلة یستهدف دراس'' الذي الدراسات الوصفیة فهو
یجادالشامل والتي تمتاز بأهمیتها العلمیة في جمع المعلومات والبیانات واستخالص النتائج  الحلول  وإ

المسح الشامل هو الذي یعكس الواقع الفعلي ، ف)93، ص 1999، عقیل حسین عقیل(.''والمقترحات 
  .للمجتمع قید البحث

  :مجتمع البحثخصائص . 2.3

البحث ،وذلك بتحدید  عاالجتماعیة ألفراد مجتملخصائص الشخصیة  والدیموغرافیة و ونعني بها تلك ا    
حیث تمت اإلشارة إلى  أبعاد موضوع الدراسة،مجتمع البحث وربطها بمتغیرات و  مالمح مفرداتسمات و 

تم اختبارها بشكل یساعد على بحث ضمن محور البیانات الشخصیة و هذه الخصائص في مطلع استمارة ال
عها وتتمثل هده المعطیات الكمیة التي تم جمواقع موضوع الدراسة وعلى تحلیل وتفسیر البیانات و فهم 

  :الخصائص فیما یلي

  :حسب النوع االجتماعيمجتمع البحث  یبین توزیع: )04(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  النوع االجتماعي 
 66.7%  20  ذكر
  33.3%  10  أنثى

  100%  30  المجموع
  

وهذا راجع 66.7%بنسبة  ول أعاله أن أغلب المبحوثین ذكورتوضح الدالئل اإلحصائیة في الجد      
تي تتناسب في معظمها مع الذكور أكثر من  اإلناث كنظام المناوبة إلى طبیعة مهام ووظائف الشركة ال

لعمل ي التي ال تسمح باإمكانیة الدوام اللیلي وهو ما یتنافى مع القیم السائدة في المجتمع الجزائر  ومن ثمت
من المبحوثین إناث وهو ما یبین  33.3%المختلط للمرأة خاصة في األوقات اللیلیة في المقابل نجد نسبة 
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اجدها في كل القطاعات التنمویة زیادة العنصر النسوي في اإلدارة الجزائریة فخروج المرأة للعمل أملى تو 
ومن خالل زیارتنا المیدانیة للشركة الحظنا أن أغلب اإلطارات النسویة یتواجدن في المكاتب اإلداریة وهذا 
راجع إلى طبیعة األنشطة اإلداریة التي ال تحتاج إلى جهد عضلي كبیر ووجود فرص متكافئة فیما یتعلق 

ح المرأة في تحقیق ذاتها جعلها تتقمص مختلف المناصب اإلداریة بعملیات التوظیف والترقیة، كذلك طمو 
  .العلیا

  :یبین توزیع مجتمع البحث حسب السن): 05(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  السن 
 ]20- 29[  06  %20 
 ]30- 39[  11  %36.7  
 ]40- 49[  09  %30  

 13.3%  04  سنة فما فوق 50
 100% 30  المجموع

 

] 39 – 30[المتعلق بتوزیع مجتمع البحث حسب السن أن فئة السن ) 05(یالحظ من الجدول رقم        
وهذا مایدل على أن 30%بنسبة ] 49 -40[هي النسبة األكبر، تلیها فئة  36.7%والتي تمثل نسبة 

الشركة تسعى للحفاظ على الكوادر التي تستطیع تقدیم إضافات وتمتلك القدرة على العمل، أما فئة السن 
فهم حدیثي التوظیف في هذه الشركة ویرجع انخفاض هذه النسبة إلى  20%والتي تمثل نسبة ] 20-29[

التوظیف،أما الفئة األخیرة والتي تمثل  كون الشركة تمر بمشاكل وأزمات تفرض علیها التعدیل في سیاسة
ویعو سبب ذلك إلى رغبة  13.3%سنة فقدرت نسبتهم ب  50سن المبحوثین الذین یزید عمرهم عن 

إطارات هذه الشركة في البحث عن فرص عمل أفضل، باإلضافة إلى سبب آخر وهو التقاعد المسبق 
  .سنة 60ن القانوني للتقاعد المحدد بـ الذي یسمح لهم بالتخلي عن منصب عملهم  قبل بلوغهم الس

  :جتمع البحث حسب المستوى التعلیميیبین توزیع م ):06(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  المستوى التعلیمي  
 30%  09  ثانوي  

  70% 21  جامعي
  100%  30  المجموع
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نالحظ أن الفئة الغالبة هي فئة دول المتعلق بالمستوى التعلیمي لفئة المبحوثین جمن خالل ال      
وهذا راجع إلى طبیعة الوظائف اإلداریة لإلطارات التي تتطلب المؤهالت  ،70%الجامعیین بنسبة تقدر بـ

إضافة إلى قدرة  ،العلمیة وامتالك المعارف للتعامل مع مختلف اآللیات والتكنولوجیا المتعلقة بأداء العمل
ات والتطورات الحاصلة في العمل خاصة عند الخضوع للدورات هذه الفئة على مواكبة مختلف التغیر 

وهي الفئة  30%التكوینیة التي تتعلق باكتساب معارف ومهارات جدیدة، أما فئة الثانوي فقدرة نسبتها بـ 
التي تكونت في المراكز الوطنیة المتخصصة باإلضافة إلى سیاسیة التوظیف التي كانت تتبعها الشركة 

  .الفئة بتقمص هذه المناصب اإلداریة والتي تسمح لهذه

  :حسب طبیعة المنصبمجتمع البحث یبین توزیع ): 07(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  طبیعة المنصب 
 26.7%  08  إطار مصلحة اإلنتاج
  40%  12  إطار مصلحة الصیانة
  33.3%  10  إطار المصالح اإلداریة

  100% 30  المجموع
  

تشیر البیانات الكمیة الواردة في هذا الجدول والمتعلقة بطبیعة المنصب أن إطارات مصلحة       
من مجتمع البحث هي الفئة الغالبة تلیها فئة اإلطارات المصالح اإلداریة نسبة  40%الصیانة بنسبة 

إن تحلیلنا للبیانات  26.7%أما الفئة األخیرة فهم اإلطارات العاملین بمصلحة اإلنتاج بنسبة  %33.3
الكمیة السالفة الذكر یقودنا إلى القول بأن أكثر اإلطارات تتواجد بمصلحة الصیانة وهذا راجع إلى ارتفاع 
التكالیف الخاصة بمعدات العمل وجونب الصیانة وهو ما جعل القائمین على شؤون هذه الشركة یولون 

وادر تكون على قدر من المسؤولیة في أداء أهمیة كبیرة لمصلحة الصیانة وذلك من خالل توظیف ك
المهام المنوطة بها على أكمل وجه هذا وباإلضافة إلى طبیعة نشاط الشركة الذي یرتكز على إنتاج 
الزجاج بمختلف أشكاله وأنواعه وهو ما یستدعي استخدام تكنولوجیا وآالت مختلفة األمر الذي یتطلب 

أجل ضمان السیر الحسن للعملیة اإلنتاجیة إضافة إلى الدور الذي المراقبة التقنیة الدائمة والدوریة من 
تلعبه المصالح اإلداریة في تسییر شؤون العاملین وذلك من خالل تنظیم العمل والقیام بمختلف العملیات 
اإلداریة دون إغفال المهام التي تقوم بها مصلحة اإلنتاج من خالل السهر على ضمان السیر الحسن 

ت اإلنتاج للشركة، وهو ما یفسر تواجد باقي اإلطارات في المصالح اإلداریة ومصلحة لمختلف عملیا
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اإلنتاج وما یمكن قوله بأن التعاون القائم بین هذه المصالح الثالث هو الذي یضمن استقرار واستمرار 
 .نشاط هذه الشركة

  :مجتمع البحث حسب األقدمیة في العمل عتوزی یبین): 08(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  دمیة في العمل األق 
 56.7%  17  سنوات 10إلى  1من  
  13.3%  04  سنة 20إلى  11من  

  30%  09  سنة فما فوق 21
 100% 30  المجموع

   

منهم  56.7%توضح الشواهد الكمیة المتعلقة بتوزیع المبحوثین حسب األقدمیة في العمل أن نسبة       
سنوات وهذا ما یدل على أن معظم اإلطارات من الفئة  10إلى  1تتراوح أقدمیتها في مجال العمل من 

الشبانیة التي أصبحت تواكب التطورات الحاصلة وهو ما الحظناه خالل قیامنا بالدراسة المیدانیة أین 
التخرج سواء من الجامعة أو وجدنا هذه الفئة هي التي تعمل على التقنیات الجدیدة وذلك كونهم حدیثي 

من المعاهد المتخصصة ولدیهم القدرة على استیعاب مختلف التغیرات المتعلقة بالعمل، تلیها الفئة التي 
من مجتمع البحث وهذا راجع إلى السیاسة  30%سنة والممثلة بنسبة  21تزید اقدمیتها في العمل عن 

على توظیف دوي الخبرة العملیة والقادرین على تقدیم التي اتبعتها الشركة في مرحلة التوسیع حیث عملت 
سنة  20و 11إضافات في تلك المرحلة في حین نجد الفئة التي تتراوح أقدمیتها في مجال العمل ما بین 

وهذا راجع إلى كون هذه الفئة تبحث عن فرص عمل أفضل لضعف األجور  13.3%والمقدرة نسبتها ب 
  .یؤذونهالذي التي یتقاضونها في مقابل العمل 

  .منهج الدراسة: ثانیا 

ة لذا فهي تتطلب مناهج علمی ،بها درجة اهتمام الباحثینو  عهایالبحوث تختلف باختالف مواض إن     
  عقیل حسین عقیل(.أقل التكالیفو  أهدافهم العلمیة بأقصر الطرق لىإمرنة تمكن الباحثین من الوصول 

  ).08ص ، 2009
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من أكثر المناهج مالئمة لدراسة الظواهر االجتماعیة، حیث یقوم على  ویعتبر المنهج الوصفي     
المرتكز على أسلوب من أسالیب التحلیل  نهأعلى  یعرف وكیفا و  وصف الظاهرة كما هي في الواقع كما

ذلك من و  فترة أو فترات زمنیة معلومة من خالل ، دیة ودقیقة عن ظاهرة أو موضوع محدمعلومات كاف
بما ینسجم مع المعطیات الفعلیة للظاهرة و  على نتائج عملیة ثم تفسیرها بطریقة موضوعیةأجل الحصول 

طالقا من طبیعة موضوع انو  ،)46، ص 1999، مبیضینعقلة و  محمد أبو نصار،و  ،تامحمد عبید(
دارة األزمات في المؤسسة االقتصادیة من أجل الكشف و  ،الدراسة الذي یتمحور حول عملیة اتخاذ القرار وإ

هذا المنهج كونه مناسب  اختیارعن الدور الذي تلعبه هذه العملیة في التعامل مع مختلف األزمات فقد تم 
حقائق  لىإیمكن من الحصول على أكبر قدر من المعلومات استنادا  نهألوصف الظاهرة المدروسة كما 

المنهج الوصفي لعدة و  یتالءملذي واقعیة تساعد في تقدیم تفسیر موضوعي ومناسب لموضوع الدراسة ا
  :اعتبارات منها

ة مجموعة متكاملة یمكن من یایسمح باستخدام العدید من أدوات البحث التي تشكل في النه نهأ -
  .بة على التساؤالت الرئیسیة للبحثخاللها اإلجا

في  االستفادة منهاو ات موضوعیة یمكن تصنیفها انلى بیتطیع من خالل هذا المنهج الوصول إنس -
 .البحث

  .اتانأدوات جمع البی:ثالثا 

 كذا المنهج المستخدم فیهاو  دراسة على ضوء طبیعة موضوع الدراسة يتحدد األدوات المنهجیة أل     
 البیاناتاألهداف المراد تحقیقها، وقد اعتمدت الدراسة الحالیة على مجموعة من أدوات جمع  لىإإضافة 

  :رادها كالتاليیفي العلوم االجتماعیة یمكن إ حثینمن قبل البا اماتعد أكثر استخد

محاورها و  تحدید بنودهاو  طلب إعدادهاارة في هذه الدراسة أداة رئیسیة لذلك تتعتبر االستم: االستمارة .1 
توزع على و  تقنیات هامة بوصفها تحتوي على العدید من األسئلة المرتبة بأسلوب منطقي مناسبو  مراحل

 .أشخاص معینین لتعبئتها

 مجموعة من األسئلة المحددة وفقا ألهداف الدراسة وفروضها العلمیة  "هاعلى أنهذه األداة  فر وتع    
 توزع على المبحوثین أو قد تتمو  قد تكون االستمارة مكتوبةو  ل أو المبحوثیمحالة العألجل استیضاح 

  ).332، ص 2009عقیل حسین عقیل، (".مصاحبة المقابلة بو األفضل عند دراسة حاالت معینة هو 
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ما یمیزها رض التحقق من فرضیات البحث غب البیاناتها تقنیة لجمع المعطیات أو نأكما تعرف على      
، ص 2012سعید سبعون، (.تامة بها  درایةیكون على  نأهو تهیكلها وفق شروط معینة على الباحث 

155.(  

  محاور رئیسیة كاآلتي 3على موزعا سؤاال  29تتكون االستمارة المعدة لهذه الدراسة من و:  
  .5 إلى 1الشخصیة یحتوي على أسئلة من  البیاناتیتضمن :المحور األول  -
و المعنون بخصائص متخذة للقرار ومعالجة الخالفات العمالیة تضمن أسئلة  من :يانالمحور الث -

  .18 إلى 6
 19ن أسئلة من متضیالتعامل مع حوادث العمل و و  الموسوم بمتابعة تنفیذ القرار :المحور الثالث -

  .29 إلى
 االستمارة المعدة لهذه الدراسة لم تأخذ شكلها النهائي إال بعد المرور على المراحل التالیة إن:  
المؤشرات التي تخدم موضوع جمع و  فبعد اإلطالع على أدبیات الدراسة :مرحلة الصیاغة األولیة -

بصیاغة  قمناو  ألسئلة االستمارةالصورة األولیة المشرف لتحدید  األستاذم استشارة تالبحث 
 .سؤال30

حیث تم التأكد من صدق هذه األداة من خالل عرضها :مرحلة عرض االستمارة على المحكمین  -
 إجراءالتوجیهات التي أبداها هؤالء األساتذة ثم القیام بو  من خالل المالحظاتو  على المحكمین

 ولىالفرضیة األ اننو االستمارة، حیث تم تغییر عالمحاور التي تضمنتها و  تعدیالت على األسئلة
معالجة الخالفات العمالیة و  معنونة بكفاءة متخذ القرارت انذلك إلخفاء االتجاه التفسیري لها، فكو 

معالجة الخالفات العمالیة كما تم تغییر السؤال رقم و  وأصبحت معنونة بخصائص متخذ القرار
 إلىذلك یدفع بالمبحوث  همعها في التعامل مع العمال، ألتتبالذي مفاده ما هي الطریقة التي  10

األسلوب في التعامل مع المرؤوسین، كما تم صبح مفاده هل تتبع نفس أو  الكذب عند اإلجابة،
 29بذلك أصبح عدد األسئلة هو و  كونه ال یقدم إضافات ألسئلة االستمارة 17حذف السؤال رقم 

بعض إطارات الشركة لمعرفة درجة التجاوب استمارات نجد تجریبیة على  5سؤاال بعدها تم توزیع 
 .معرفة مالءمتها ما أعدت لقیاسهو  مع طبیعة األسئلة

ثم توزیع التأكد من دقة بنودها و  بعد استرجاع االستمارة التجریبیة :مرحلة الصیاغة النهائیة -
 .إطارا 30الذي یضم و  االستمارة النهائیة على مجتمع البحث
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 صدق االستمارة:  

للتحقق من صدق االستمارة والتأكد من مدى مالءمتها للقیاس، ومن أجل ذلك فقد استخدمنا     
الصدق الظاهري لهذه االستمارة وذلك من خالل عرض هذه االستمارة على أساتذة محكمین في 

ا باإلضافة إلى مجال التخصص مع إبداء رأیهم في صالحیة هذه األداة وقابلیتها للتطبیق، هذ
اعتمادنا على صدق المحتوى فمن خالل اآلراء التي یقدمها المحكمین، ولذلك فقد اعتمدنا على 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= م ص ن : الطریقة التي اقترحها لوتشي وذلك من خالل المعادلة اإلحصائیة التالیة

  .عدد المحكمین الذین اعتبروا البند یقیس ما أعد لقیاسه :1ن

  .عدد المحكمین الذین اعتبروا البند ال یقیس ما أعد لقیاسه: 2ن

  .عدد المحكمین اإلجمالي :ن

على جمیع أسئلة وفقرات االستمارة، وهي نسبة % 0.86نا إلى نسبة اتفاق قدرت ب ومنه وصل    
 .صادقة وتقیس ما أعد لقیاسهكافیة للحكم على أن هذه األداة 

  :المالحظة.2

األدوات المستخدمة في البحوث االجتماعیة  أهمالمالحظة تعد من  أنلقد أجمع الباحثون على     
، فاستخدام هذه األداة ال یمكن للحصول على المعلومات الالزمة لموضوع الدراسة كمصدر أساسي 

تحدید له من و  یستلزم هذا المشروع من الحصر للموضوعبما البحث و  الدراسةیتم خارج مشروع  أهم
ا كثیرة ما تكون سابقة انما یمیز المالحظة هو كونها أحی أهمفرضیاته، إال و  أهدافهو  استرشاد بأسئلته

عتبر خطوة أولى للعمل على إعداده، حیث تلعب في هذه على لحظة صیاغة المشروع نفسها إذ ت
  ).28، ص 2006عمار حمداش، ( .افاالستكشو  المرحلة دور االستطالع

الدراسة و  ة بأسالیب البحثانها المشاهدة الدقیقة لظاهرة ما، مع االستعنأوتعرف المالحظة على     
التي تتالئم مع طبیعة هذه الظاهرة أو نعني رصد الظاهرة االجتماعیة أو الحدث االجتماعي بشكل 

دا في تسجیل مالحظاته بدون إقحام أفكاره أو یامحو  یكون الباحث أمینا أهممتسلسل، على و  منتظم
 .حتكاكه بالظاهرة المدروسةتي یالحظها أو یستنتجها من خالل اعواطفه أو تحیزه في األشیاء ال

  ).132، ص 2011طاهر حسو الزیباري، (

2ن – 1ن   

 ن
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لجمع المعلومات التي تخدم موضوع الدراسة من المالحظة البسیطة، وعلیه فقد تم االعتماد على     
التي ساعدت على معرفة و  الشركة محل هذه الدراسة إلىخالل الزیارات االستطالعیة التي قمنا بها 

ظة العالقات السائدة داخل مالح إلىإضافة  ،السمات التي تمیز مجتمع البحثو  بعض الخصائص
  :في میدان الدراسة ما یلي، ولعل أهم المالحظات التي تم تسجیلها الشركة

  المستمر لإلطارات في أماكن العملالتواجد. 
 عدم تقید العمال بارتداء وسائل السالمة المهنیة.  

  :المقابلة.3

یرى بأن و  ساسیة في البحوث االجتماعیة حیث یركز علیها الباحثتعد المقابلة من األدوات األ     
هذا لما لها من أهمیة بالغة في جمع المعلومة من الشخص أو األـشخاص و  استعمالها ضروري

التعبیر عن و  بالمعلومةللبحوث لإلدالء هذا لمرونتها حیث نترك المجال واسعا و  بها إفادتناالمتوقع 
  .حریة، كما أنها تعطینا نظرة أو إطار مرجعیا عن المجتمع المبحوثآرائه بما یفید البحث بكل 

ذه األداة على أنها تفاعل لفظي یتم عن طریق موقف مواجهة یحاول فیه الشخص عرف هتو      
القائم بالمقابلة أن یستنیر معلومات أو أراد شخص آخر أو أشخاص آخرین للحصول على بعض 

المیدانیة التي ال یمكن في البحوث أهم أدوات جمع  إحدىالبیانات الموضوعیة، كونها تعتبر 
لسجالت او  ة أو الوثائقالدراسة النظریة أو عن طریق االستمارة أو المالحظالحصول علیها من خالل 

  ).212، ص )تد(رشید زرواتي، (.اإلداریة

لإلحاطة بكافة و  معلومات أكثر دقة عن الموضوع إلىالوصول و  ومن أجل استكمال البحث     
بهدف تحدید  استكشافیة، تمقابال على تم االعتماد ،المعطیات المتعلقة بالشركة محل الدراسة

  لبحث العلمي بطریقة أكثر موضوعیةا المؤشرات البحثیة بصفة أكثر شمولیة ودقة إلكمال مسار
رئیس مصلحة الموارد البشریة و  ،المكلفة بالنزاعات ن خالل إجراء بعض الحوارات معموكان ذلك 

حیث دار الحوار معهم حول عدة نقاط تتعلق بطبیعة العمل وما یتمخض عنه من مشاكل قد تؤدي 
في التعامل مع  المتبعة واإلجراءات اآللیات أهم إلى إضافة ،حدوث أزمات تهدد استقرار الشركة إلى

   .المواقف الطارئة
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 :الوثائقو  السجالت. 4

الوثائق من المصادر المعتمدة في جمیع المعلومات تمكن الباحث من اإلطالع على و  تعد السجالت
تساعده على و  الوقتو  التي لها عالقة بالموضوع، كما أنها توفر الكثیر من الجهدالبیانات و  بعض الحقائق

  .معرفة مختلف التغیرات المتعلقة بمیدان الدراسة

الوثائق المهمة التي سهلت و  للزجاج حصلنا على بعض السجالت اإلفریقیةفمن خالل زیارتنا للشركة  
  :ل المتعلقة بجوانب موضوع الدراسة، ومن هذه الوثائق والسجالت ما یليعلینا فهم الكثیر من التفاصی

  للزجاج الكائن مقرها بالطاهیر والیة جیجل اإلفریقیةمعلومات حول الجانب التاریخي للشركة.  
 كیفیة توزیعهاو  المهامو  المصالحو  ظیمي الذي یوضح مختلف المدیریاتبیانات عن الهیكل التن.  
 البشریة التي تزخر بها الشركةو  اإلمكانات المادیةو  الطاقاتو  تمعلومات حول القدرا.  
 بیانات عن الموقع الجغرافي للشركة.  

  .أسالیب تحلیل معطیات الدراسة:  رابعا

 :يأسلوب التحلیل الكم .1

التي و  فرضیات الدراسة،و  بحساب تكرار المعطیات المیدانیة المتعلقة بمؤشراتمن خالله تقدم     
التعبیر و  اختزالها في شكل جداول إحصائیة یسهل قراءتهاو  حصلنا علیها عن طریق مختلف األدوات

في هذا الصدد قمنا بتوظیف بعض و  یكون ذلك من خالل تطبیق مختلف القوانین اإلحصائیةو  عنها
 :يالتال منها على النحو

 دوات اإلحصاء الوصفيأ:  

تكمیم البیانات التي تحصلنا علیها في و  خصائصهو  استخدمنا فیه النسب المئویة لتمثیل مجتمع البحث    
ذلك بهدف تسهیل عملیة الوصف لمتغیرات الدراسة و  نسب مئویة،و  تكراراتو  أرقام إلىتحویلها و  جداول

  :لیةااإلحصائیة التمن خالل العمل باألسالیب 

ثین على تقدیم استجابة المبحو و  عرض خصائص مجتمع الدراسة،و  لوصف: النسب المئویةو  التكرارات_ 
  .سئلة االستمارةكل سؤال من أ
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كذلك و  فیها قمنا باختبار مجموعة من األسئلة في بعض الجداول المركبةو  :االستدالليأدوات اإلحصاء _ 
  .مدى مالءمتها للقیاسو  عبارات االستمارةو  التأكد من صالحیة أسئلة

  .لمعرفة الفروق واالختالفات بین التكرارات المشاهدة والتكرارات المتوقعة 2كا -
  .لحساب صدق االستمارة المعادلة اإلحصائیة لوتشي -

  :أسلوب التحلیل الكیفي_ 

عنها المعالجة اإلحصائیة األولیة للدراسة تأتي كمرحلة  أسفرتبعدما تم تكمیم النتائج المیدانیة التي      
مفاهیم و  تحلیلها من خالل التعلیق علیها بعباراتو  ضروریة توظیف كل ما یساء على تفسیرهاو  الحقة

من الفصول  مستقىالمعرفي الهنا سنستحضر الرصید و  تنظیمیةو  مضامین سوسیولوجیةو  ذات معاني
 السابقة لموضوع الدراسة، أي االستعانة بهذه األخیرة في تقدیم التفسیراتالدراسات و  النظریاتو  النظریة،

النسب التي تمخضت عن المعالجة اإلحصائیة للبیانات، وهذا و  التحلیالت التي تدعم صحة تلك القیمو 
  .افتراضات الدراسة الراهنةو  الدواعي معرفة الصدق االمبریقي من عدمه لمنطلقات
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  :خالصة

سابقة الذكر ال یمكن ألي باحث تجاوزها أو تجاهلها فه تساعد على  اإلجراءاتو  الخطوات إن كل
التي یحاول و  بمختلف جوانب موضوع الدراسة من خالل المعطیات التي یجمعها الواقع المیداني اإللمام

مجاالت الدراسة  إلىحیث تم التطرق في هذا الفصل . تحقیق أهدافهاو  بواسطتها اختیار فرضیات الدراسة
أقدرها في و  على المنهج الوصفي كونه أكثر المناهج تمالها االعتمادقد تم و  البشریةو  المكانیة، الزمنیة
البیانات و  لجمع المعلومات ةمن المواضیع، مستعینین في ذلك بجملة من األدوات البحثیدراسة هذا النوع 
أسالیب التحلیل و  االستمارة،و  القابلةو  ها المالحظةواقع الظاهرة المدروسة ومن تعبر عنالمیدانیة التي 
آراء المبحوثین حیال  استقصاء قیاسو  جمیعها ستساعدنا على وصف الظاهرةو  الكیفي،و  بنوعیة الكمي

  . موضوع دراستنا

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تمهید

تساهم خصائص متخذ القرار في معالجة : المحور األول: أوال
   .الخالفات العمالیة

تساهم متابعة تنفیذ القرارات في التعامل : المحور الثاني: ثانیا
  .مع حوادث العمل بشكل فعال

  :خالصة
 

 

عرض وتحلیل وتفسیر البیانات : الفصل السادس
  المیدانیة
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  : تمهید

في هذا الفصل سیتم التطرق إلى مرحلة أساسیة وهامة في بحثنا هذا بصفة خاصة والبحث العلمي 
جمع  ل البیانات، والتي سیتم في ضوئهاتفسیر وتحلیبصفة عامة والتي تسمى بمرحلة جمع، تفریغ، 

  .ي تم الحصول علیها من میدان الدراسة ثم تبویبها في جداول قصد تفسیرها وتحلیلهاتالبیانات ال
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القرار في  تساهم خصائص متخذ: األولتحلیل البیانات المیدانیة للمحور عرض و  :أوال
  .معالجة الخالفات العمالیة

  .القرار أثناء حدوث الخالفات داخل الشركة اتخاذیبین كیفیة : )09(الجدول رقم 

 %النسبة   اتالتكرار   الفئات
  % 66.7  20  االعتماد على الخبرة الذاتیة 

  % 23.3  07  ذوي الخبرة استشارة
  % 10  03  المسؤولین  استشارة
  % 100  30  المجموع

  

من  % 66.7وتحلیل البیانات المدونة في الجدول أعاله یتضح أن نسبة  استقراءمن خالل       
اتخاذ القرارات أثناء قد صرحوا بأنهم یعتمدون على خبرتهم الذاتیة في  ،المبحوثین تمثل الغالبیة الكبرى

من مجتمع البحث أنهم  %23.3الخالفات العمالیة داخل الشركة، في حین أشارت نسبة  حدوث
  %10نسبتهم بــوالمقدرة  یستشیرون ذوي الخبرة عند اتخاذهم لمثل هذه القرارات، أما ما تبقى من المبحوثین

  .لهذه القرارات اتخاذهمقد صرحوا بأنهم یقومون باستشارة المسؤولین عند 

قد صرحوا بأنهم یعتمدون على  یقودنا تحلیل هذه القرائن الواقعیة إلى القول بأن أغلب المبحوثین     
القرارات أثناء حدوث الخالفات العمالیة، وهذا ما یدل على أن اإلدارة تمنح لهم  اتخاذخبرتهم الذاتیة عند 

القرار بحكم تواجدهم المستمر في مكان العمل وخبرتهم العملیة في مجال  اتخاذهامش من الحریة في 
الدائم  احتكاكهماء مثل هذه المشاكل، باإلضافة إلى أن ما یجعلهم قادرین على احتو  وذلك ،تخصصهم

ل یسهل علیهم الحصول على المعلومات الالزمة المتعلقة بمختلف الخالفات التي تحدث في ابالعم
  .الشركة
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القرارات أثناء  اتخاذیبین األقدمیة في العمل وكیفیة ) 7و 6(مركب من السؤالین : (10)الجدول رقم 
  .حدوث الخالفات

   اتخاذكیفیة         
  القرار           

  األقدمیة 
   في العمل

 ىاالعتماد عل
  الخبرة الذاتیة

ذوي  استشارة
 الخبرة

 استشارة
  المسؤولین

  %النسبة   المجموع

  % 46.7  14  04  03  07   سنوات10لى إ 1من

  % 13.3  04  /  /  04  سنة 20 إلى 11من
  %40  12  04  /  08  سنة فما فوق 21

  % 100  30  08  03  19  المجموع
  

القرار أثناء حدوث الخالفات  اتخاذفي العمل وكیفیة  األقدمیةللتأكد من العالقة بین المتغیرین وهما    
  :وذلك كاآلتي )k2(كاي التربیع داخل الشركة محل الدراسة استعملنا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  2ك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  0,2+  1,06+ 0,01+  1,2+  0,4 +1.82+ 0,02+  0,85+ 0,31= 2ك

  5,87= 2ك

  )1-عدد األسطر)(1-عدد األعمدة =( درجة الحریة 

  4= درجة الحریة 

عند مستوى الداللة  9,48المساویة أصغر من نظیرتها الجدولیة 5,87ة المحسوب كا على اعتبار   
القرارات  اتخاذاألقدمیة في العمل وكیفیة ق ذات داللة إحصائیة دالة بین ین أن أنه ال توجد فرو یتب 0,05

القرار، حیث تتخذ  اتخاذأثناء حدوث الخالفات، وهذا ما یدل على أن الشركة تولي أهمیة كبیرة لعملیة 
القرار دائما ما یعتمدون على  اتخاذوتطبق في الوقت المناسب، لذلك نجد أن المسؤولین عن عملیة 

الخروج بحلول كفیلة للتعامل مع متغیرات البیئة التنظیمیة خاصة أثناء خبرتهم العملیة والمیدانیة من أجل 

 2)التكرار المتوقع –التكرار المشاھد (مجموع 

 التكرار المتوقع
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الیومي بالعمل الذي یسهل علیهم  احتكاكهمحدوث أزمات أو مشاكل داخل الشركة، باإلضافة إلى 
  . مختلف المشاكل التي قد تحدث بالشركة احتواء صول على المعلومات التي تساعدهم علىالح

مساهمة التواجد المستمر في مكان العمل في التقلیل من تعارض المصالح یبین : )11(الجدول رقم 
  .لاالخاصة بالعم

 % النسبة  اتالتكرار   الفئات
  %  83,3  25  نعم
  %16,7  05  ال

  % 100  30  المجموع
  

أقروا بأن التواجد المستمر في مكان % 83,3بنسبة المبحوثین  أغلبیةأن   11یوضح الجدول رقم
من مجتمع الدراسة تنفي  %16,7ل، في حین نجد نسبة اتعارض المصالح الخاصة بالعمالعمل یقلل من 

ل، وهذا یدل على أن اأن التواجد المستمر في مكان العمل یقلل من تعارض المصالح الخاصة بالعمب
دها یریالتواجد الدائم لإلطارات في بیئة العمل یجعلهم قادرین على تحدید متطلبات العمل والحاجیات التي 

العمال، وهو ما یجعلهم ملمین بالسلوكات والممارسات التي یقومون بها أو حتى طریقة تفكیرهم، باإلضافة 
إلى القیم التي یحملها هؤالء العمال ذلك ما یمكنهم من التعرف على أوجه الخالف أو التعارض الذي قد 

أثیر على سلوك العمال من خالل یحدث بین جماعات العمل، وبالتالي یساعد هذا الحضور الدائم في الت
تقریب وجهات النظر بینهم ومحاولة تكریس العمل بروح الفریق الذي یساهم في إنجاز المهام على أكمل 

رساء قیم التعاون فیما بینهم   .وجه وإ
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  .الخالفات ثالتي تحد من حدو  یبین احتمالیة االعتماد على القرارات الوقائیة: )12(الجدول رقم

 % النسبة  اتالتكرار   الفئات
  %90  27  %النسبة   اتالتكرار   الفئات  نعم

  % 37  10  توضیحات
  % 44,5  12  تعلیمات
  %18,5  05  أوامر

  % 100  27  المجموع
  %10  03  ال

  % 100  30  المجموع
  

على من المبحوثین یعتمدون % 90 بتهنس الواردة في الجدول أعاله أن ما یالحظ من البیانات      
منهم یتخذونها في شكل تعلیمات  %44,5خالفات، حیث نجد القرارات الوقائیة التي تحد من حدوث ال

كونها تعتبر من أهم اإلجراءات المعمول بها والمتعارف علیها في الشركة التي تفرض التقید بمضمون هذه 
على التوضیحات  منهم یعتمدون %37التعلیمات من طرف كافة العاملین بها، وفي المقابل هناك 

إلیصال مضمون هذه القرارات وجعلها مفهومة من قبل الجمیع كونها تكون في صورة مبسطة وسهلة 
من نفس المبحوثین أقروا بأن هذه القرارات تكون في شكل أوامر  %18,5الفهم، في حین نجد ما نسبته 

 %10والمقدرة نسبتهم بــ  مجتمع لمطلوب، أما ما تبقى منوذلك بهدف ضمان التقید بها وتنفیذها بالشكل ا
فقد أفادوا بأنهم ال یقدمون على إصدار قرارات وقائیة تحد من حدوث الخالفات، كون إدارة الشركة هي 

  .محددة في العمل تعلى إجراءا باالعتمادعن ذلك لة و الجهة المسؤ 
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القرارات المتعلقة بالمشاكل التي تحدث  اتخاذإشراك العمال في عملیة  احتمالیةیبین : )13(الجدول رقم 
  .بالشركة

 % النسبة  راتالتكرا  الفئات
  %63,3  19  %النسبة  التكرارات  الفئات  نعم

  % 42,1  08  تحسیس العمال بدورهم
  % 21,1  04  الوصول إلى قرارات مناسبة

  %36,8  07  العمل الجماعي
  % 100  19  المجموع

  %36,7  11  ال
  % 100  30  المجموع

  

بأنها تشرك من مجتمع البحث تقر  %63,3الجدول أن نسبة  تدل البیانات الرقمیة الواردة في هذا
 %42,1القرارات المتعلقة بالمشاكل التي تحدث داخل الشركة، حیث نجد نسبة  اتخاذالعمال في عملیة 
لك هو تحسیس العمال بدورهم في العمل، وهذا ما یدل ذیؤكدون على أن الهدف من ممن یقرون بهذا 

على أن العمال لهم دور كبیر في سیر العملیة اإلنتاجیة فالتقدیرات التي یتلقونها من متخذي القرار 
من نفس المبحوثین صرحوا  %36,8والوالء لهذه الشركة، في حین نجد نسبة  باالنتماءتجعلهم یشعرون 

ویرجع ذلك إلى أن العمل بروح الفریق یساهم بشكل كبیر في  ،الجماعي بأن الهدف من ذلك هو العمل
أكدوا على أن الهدف نفس المبحوثین من  %21,1ترسیخ قیم التعاون واالنضباط داخل الشركة، أما نسبة 

یدل على أن االعتماد على خبرة العمال العملیة  وهذا ما ،من تلك العملیة هو الوصول إلى قرارات مناسبة
والتواجد المستمر في یلعب دور كبیر في الوصول إلى القرارات أو الحلول المناسبة، فبحكم التخصص 

مكان العمل یجعل من هؤالء العمال لدیهم المقدرة على تقدیم اإلضافات الالزمة التي ترضي كل 
 اتخاذن مجتمع البحث صرحوا بأنهم ال یشركون العمال في م %36.7األطراف، في المقابل نجد نسبة 

ویرجع ذلك إلى أن متخذ القرار یعتمد على خبرته الذاتیة بحكم تواجده المستمر واحتكاكه الیومي  ،القرارات
  .ببیئة العمل
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  .إتباع نفس األسلوب في التعامل مع المرؤوسین احتمالیةیبین : )14(الجدول رقم 

  %النسبة   راتالتكرا  الفئات
  % 33.3  10  دائما 
  % 53,4  16  أحیانا

  % 13,3  04  أبدا
  % 100  30  المجموع

  

من المبحوثین تقر بأنهم  %53,4تؤكد اإلحصائیات الكمیة الواردة في الجدول أعاله أن ما نسبته 
یدل على أن طبیعة العمل ما  وهذا ،أحیانا ما یتبعون نفس األسلوب في التعامل مع المرؤوسین

المختلفة  فقمواواالختالفات الفردیة بین العمال تقتضي إتباع طرق مختلف في التعامل، باإلضافة إلى ال
من  %33.3ع في األسالیب المتبعة في التعامل، كما نجد نسبة یالتي قد تمر بها الشركة ما یتطلب التنو 

ون اإلطارات لدیهم الثقة في مجتمع البحث دائما ما یتبعون نفس األسلوب في التعامل، ویرجع ذلك إلى ك
مرؤوسیهم وهو ما الحظناه عند قیامنا بالدراسة المیدانیة من خالل تواجد اإلطارات في الورشات مع 
العمال خاصة كبار السن منهم، وهو ما لمسناه في طریقة التحاور والتعامل الجید فیما بینهم، وفي المقابل 

م ال یتبعون نفس األسلوب في التعامل مع المرؤوسین، من المبحوثین أقروا بأنه%13,3نجد أن نسبة 
سبب ذلك إلى كون طبیعة المهام التي یزاولونها خاصة الذین یشغلون مناصب إداریة تفرض علیهم ویعود 

   .إتباع طرق مختلفة في تعاملهم مع مرؤوسیهم

  .فور وقوعها یبین مساهمة مرونة التصرف مع العمال في التعامل مع المشاكل: )15(الجدول رقم 

  %النسبة   اتالتكرار   الفئات
  % 46,7  14  دائما 
  % 50  15  أحیانا

  % 03,3  01  أبدا
  % 100  30  المجموع

  

الجدول والمتعلق بمرونة التصرف مع العمال هذا  من خالل تفحصنا للشواهد الكمیة الواردة في
من المبحوثین قد أجابوا بأن مرونة  %50نجد أن نسبة  ،ومساهمتها في التعامل مع المشاكل فور وقوعها

التصرف مع العمال أحیانا ما تساهم في التعامل مع المشاكل فور وقوعها، في حین أشارت نسبة 
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من مجتمع البحث بأن هذه المرونة دائما ما تساهم في التعامل مع المشاكل فور وقوعها، أما ما  46,7%
فقد أفادوا بأن مرونة التصرف مع العمال ال تساهم أبدا  %03,3تبقى من المبحوثین والمقدرة نسبتهم بــ 

  .في التعامل مع المشاكل فور وقوعها

یقودنا تحلیل الشواهد الكمیة سالفة الذكر إلى القول بأن معظم المبحوثین تتمحور إجابتهم بأحیانا 
لمعرفة مختلف  ودائما وهذا راجع إلى طبیعة كل موقف فبعض المواقف تستدعي التعامل المرن مع العمال

ر قریب وجهات النظم العمل على تحقیق نوع من التوافق لتالتي أدت إلى حدوث المشاكل ومن ث األسباب
بین مختلف األطراف ما یتیح إمكانیة التدخل الفوري لمعالجة هذه المشاكل والحد من اآلثار السلبیة التي 

ل معها بشكل مرن إال أن ذلك ال یساهم في یمكن أن تخلفها، في المقابل هناك بعض المواقف یتم التعام
مواجهة هذه المشاكل بشكل دائم كون هذه المرونة تفسح المجال أمام بعض األطراف التي تزید من تعقد 

  .المشاكل وهو ما یشكل عائقا في إیجاد الحلول الكفیلة لمواجهته فور وقوعه

  .توظیف الوسائل التكنولوجیة في إنجاز المهام مدى یبین: )16(الجدول رقم 

  %النسبة   اتالتكرار   الفئات
  % 56,7  17  دائما 
  % 40  12  أحیانا

  % 03,3  01  أبدا
  % 100  30  المجموع

  

من خالل تفحصنا للبیانات اإلحصائیة الواردة في الجدول أعاله المتعلق بتوظیف الوسائل 
في  ،الوسائلهذه من المبحوثین دائما ما یوظفون  %56,7نالحظ أن نسبة  ،التكنولوجیة في إنجاز المهام

من  %03,3، أما نسبة ا ما یوظفون الوسائل التكنولوجیةأحیانمن مجتمع البحث  %40حین نجد نسبة 
  .فقد أفادوا بأنهم ال یوظفون الوسائل التكنولوجیة في إنجاز المهامالمبحوثین 

القول بأن معظم المبحوثین أقروا بتوظیف الوسائل التكنولوجیة في من خالل هذه الشواهد یمكن 
، كونها تسهل علیهم أداء األعمال الموكلة إلیهم بأقل وقت وبأقل جهد، كما أن طبیعة إنجازهم لمهامهم

الوظائف التي یشغلونها تقتضي االشتغال على مثل هذه الوسائل وذلك لمواكبة مختلف التطورات التي 
  .المنافسة تفرضها بیئة
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  .یبین التحكم في التقنیة والقدرة على مراجعة المعلومات المتعلقة بمختلف المشاكل: )17(الجدول رقم

 % النسبة  اتالتكرار   الفئات
  %96,7  29  %النسبة   اتالتكرار   الفئات   نعم

  % 17,3  05  قرارات فوریة اتخاذ
  % 51,7  15  التشخیص الدقیق ألسباب هذه المشاكل

  %31  09  تدابیر وقائیة اتخاذ
  % 100  29  المجموع

  %3,3  01  ال
  % 100  30  المجموع

  

ر إلى البیانات الرقمیة التي تضمنها الجدول أعاله والمتعلق بالتحكم في التقنیة والقدرة على بالنظ
من المبحوثین یقرون بأن التحكم  %96,7نالحظ أن نسبة ، مراجعة المعلومات المتعلقة بمختلف المشاكل

في التقنیة یجعلهم قادرین على مراجعة المعلومات المتعلقة بمختلف المشاكل، إذ تساهم هذه المراجعة في 
، كما یقر مبحوثین من نفس الفئة %51,7التي تعبر عنها نسبة هذه المشاكل و التشخیص الدقیق ألسباب 

منهم صرحوا بأن  %17,3، كما نجد %31وقائیة وذلك بنسبة  تدابیر اتخاذبأن هذه المراجعة تساهم في 
هذا مجتمع البحث فقد نفت بأن مجمل من  %3,3قرارات فوریة، أما نسبة  اتخاذهذه المراجعة تساهم في 

  .التحكم یمكن من مراجعة المعلومات المتعلقة بمختلف المشاكل

ضروري في القیام بمختلف األعمال المتعلقة من ر استخدام التقنیة أصبح أكثوهذا ما یؤكد على أن      
استغالل حسن بنشاط الشركة، فتحقیق النجاح المؤسسي مرتبط بمدى كفاءة أفرادها ومدى قدرتهم على 

مین علیها القدرة على التحكم تطلب من القائاتخاذ القرارات تالموارد المادیة والتكنولوجیة في العمل، فعملیة 
خاصة في ظل  ،قة بالعمل للتعامل مع مختلف المشاكل التنظیمیة التي تحدثختلف التقنیات المتعلفي م

  .التغیرات الداخلیة والخارجیة التي یفرضها محیط المنافسة

ن أبرز میزة وأوما یمكن قوله أن المعلومات أصبحت عنصرا حیویا وأساسیا في نشاط أي مؤسسة     
وجود وهذا بمختلف العملیات اإلداریة وتجنب تكرارها تتمتع بها هي توفیر الوقت والجهد من خالل تسهیل 

یمكن الرجوع إلیه لمراجعة كافة المعلومات المتعلقة بمختلف المشاكل التي تحدث خلیة أو بنك معلوماتي 
ه المشاكل ومعرفة حتى بالشركة، وهو ما یجعل متخذ القرار قادرا على التشخیص الدقیق ألسباب هذ
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في حال مواجهة  قرارات فوریة اتخاذم إمكانیة إلجراءات التي اتخذت لحلها، ومن ثها، وكذا اتواریخ حدوث
من ما یوفر الجهد والوقت في التعامل معها واتخاذ التدابیر الوقائیة التي تحد  مشاكل مشابهة، وهذا

درین ها مستقبال، وهذا ما أكدته إجابات المبحوثین حین صرحوا بأن التحكم في التقنیة یجعلهم قاحدوث
على مراجعة المعلومات المتعلقة بمختلف المشاكل كونهم یتمتعون بمستوى تعلیمي وتكویني یمكنهم من 

  .التعامل بكفاءة مع التقنیات المتعلقة بهذه المعلومات

یبین مساهمة القدرة على تمییز المعلومات المغلوطة في تحدید العوامل المؤدیة إلى : )18(الجدول رقم 
  .حدوث النزاعات

  %النسبة   راتالتكرا  الفئات
  % 26,7  08  دائما 
  % 73,3  22  أحیانا

  /  /  أبدا
  % 100  30  المجموع

  

یوضح الجدول أعاله والمتعلق بمدى مساهمة القدرة على تمییز المعلومات المغلوطة في تحدید       
یصرحون بأن  %73,3العوامل المؤدیة إلى حدوث النزاعات بأن الغالبیة من المبحوثین والمقدرة نسبتهم بـــ 

  المؤدیة إلى حدوث النزاعات القدرة على تمییز المعلومات المغلوطة أحیانا ما تساهم في تحدید العوامل
یقرون بأن القدرة على تمییز المعلومات المغلوطة دائما ما تساهم في تحدید  %26,7ین نجد نسبة في ح

دل على أن المعلومات المتوفرة في الشركة یتم تلقیها من یحدوث النزاعات، وهذا ما العوامل المؤدیة إلى 
في صورة مضللة ومغلوطة، وهو ما یتطلب من متخذ القرار أطراف متعددة ما یزید من إمكانیة وصولها 

اإلجراءات الالزمة في التعامل  التخاذ موثوقةأن یمتلك القدرة على الحصول على المعلومات من مصادر 
الحقیقیة واألطراف التي  األسبابمع مختلف النزاعات التي تحدث في الشركة من حین آلخر، ومعرفة 

د على التدخل في الوقت والمكان المناسبین لتجنب التبعات واآلثار السلبیة نشوءها، ما یساعأدت إلى 
التي تخلفها هذه النزاعات وما یمكن أن یرافقها من مشاكل وأزمات تهدد استقرار وتوازن الشركة، وتعطل 

علومات القیام بأعمالها بالشكل المطلوب، كما أن القرار السلیم والصحیح بحاجة إلى القدرة على تمییز الم
  .المغلوطة والمضللة وهذا لیس باألمر الهین نظرا لتلقي هذه المعلومات من أطراف متعددة
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  .الیومي ببیئة العمل وأخذ المبادرة في حل المشاكل االحتكاكیبین مساهمة : )19(الجدول رقم 

  %النسبة   اتالتكرار   الفئات
  % 40  12  دائما 
  % 60  18  أحیانا

  /  /  أبدا
  % 100  30  المجموع

  

من خالل تفحصنا للبیانات اإلحصائیة الواردة في الجدول نالحظ أن أكبر نسبة من المبحوثین        
  ببیئة العمل أحیانا ما یجعلهم یأخذون المبادرة في حل المشاكل احتكاكهمتصرح بأن  %60والتي تقدر بــ 

فیقرون بأن هذا االحتكاك دائما ما یجعلهم یأخذون  %40أما النسبة المتبقیة من المبحوثین والمقدرة بــ 
  .المبادرة في حل المشاكل

یقودنا تفسیر البیانات المیدانیة السابقة إلى القول بأن معظم المبحوثین قد صرحوا بأنه أحیانا ما       
یساهم االحتكاك الیومي ببیئة العمل في أخذ المبادرة لحل المشاكل، كونهم یركزون على إنجاز األعمال 

ال تتیح لهم دوما أخد الموكلة إلیهم فقط في الوقت المحدد لذلك، كما أن الصالحیات المخولة لهم 
المبادرات في حل مشاكل قد یجهلون اآللیات المعتمدة في التعامل معها أو لطبیعة المشكل المواجه الذي 

الیومي ببیئة العمل  االحتكاكتنفرد إدارة الشركة بحله، في المقابل نجد البعض من المبحوثین یرون بأن 
  ل من خالل المتابعة المستمرة لسیر األعمال داخل الشركةالمواجهة في العمیتیح لهم معرفة أهم العراقیل 

م إمكانیة تقدیم مبادرات عند مواجهة مشاكل قد تعطل السیر على أدائها بالشكل المطلوب ومن ث والحرص
الحسم لنشاطات الشركة، وهنا تجدر اإلشارة إلى نقطة جوهریة وهي شخصیة اإلطارات فهناك إطارات 

الرغبة في مواجهة تحدیات جدیدة في العمل في المقابل نجد هناك فئة أخرى تكتفي تتمتع بروح المبادرة و 
  .بإنجاز ما هو مطلوب وفقط
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  .تقدیم االقتراحات في حالة وقوع المشاكل احتمالیةیبین : )20(الجدول رقم 

 % النسبة  اتالتكرار   الفئات
  %83,3  25  %النسبة   اتالتكرار   الفئات   نعم

  % 56  14  ر النظتقریب وجهات 
  % 44  11  داخل الشركة االستقرارالحفاظ  على 

  %100  25  المجموع
  %16,7  05  ال

  % 100  30  المجموع
  

 %83,3بــ والمقدرة  من مجتمع البحث  األكبر نسبةالتوضح البیانات الكمیة الواردة في الجدول أن      
منهم أجابوا بأن هذه  %56أن قتراحات عند وقوع المشاكل داخل الشركة، حیث ا تقدمتقر بأنها 

منهم صرحوا بأن هذه االقتراحات  %44االقتراحات تساهم في تقریب وجهات النضر بین العمال، أما 
 من مجتمع البحث أقرت بأنها لم %16,7تساهم في الحفاظ على االستقرار داخل الشركة، في حین نجد 

  .وقوع المشاكلعند تقدم اقتراحات 

ین یقرون بأنهم یقومون بتقدیم یة یمكن القول بأن غالبیة المبحوثبناءا على هذه البیانات الكم      
م عة وأسباب حدوث هذه المشاكل ومن ثاقتراحات في حالة وقوع المشاكل، ویعود ذلك لمعرفتهم بطبی

للتعامل معها والحد من تفاقمها بشكل قد یؤدي إلى عواقب  اإلجراءات المناسبة باقتراحالتدخل  إمكانیة
كة وذلك من خالل ایجابي على الشر  وخیمة، فحسب إجابات المبحوثین فإن تقدیم هذه االقتراحات له تأثیر

ر والوصول إلى حلول مرضیة تحظى بموافقة مختلف األطراف ما من شأنه الحفاظ تقریب وجهات النظ
  ركة، كون االستقرار أحد أهم المتطلبات الوظیفیة لعمل الشركة واستمرار نشاطهاعلى االستقرار داخل الش

م فئة قلیلة قد صرحوا بعدم تقدیم اقتراحات في حالة وقوع مشاكل في حین نجد أن بعض المبحوثین وه
كونهم یهتمون بإنجاز األعمال الموكلة إلیهم فقط دون الخوض في قضایا ال تخصهم وال تخص مجال 

   .ما جعل منهم یعرضون عن تقدیم هذه االقتراحاتعلى محمل الجد م، أو ألن اقتراحاتهم ال تأخذ عمله
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یبین مساهمة االهتمام بأهداف الشركة في القدرة على تحدید العراقیل التي تهدد : )21(الجدول رقم 
  .استقرارها

  % النسبة  اتالتكرار   الفئات
  % 86,7  26  نعم 
  % 13,3  04  ال 

  % 100  30  المجموع
  

تقر بأن  %86,7توضح القرائن الرقمیة في الجدول أعاله أن النسبة األكبر من المبحوثین والمقدرة بــ      
بأهداف الشركة یجعلهم قادرین على تحدید العراقیل التي تهدد استقرارها، أما النسبة الضئیلة من  اهتمامهم

  .ترى العكس من ذلك %13,3مجتمع البحث والتي تقدر بـــ 

یكمن القول من خالل هذه القرائن أن الغالبیة العظمى من المبحوثین ترى بأن االهتمام بأهداف      
الشركة یجعلهم قادرین على تحدید العراقیل التي تهدد استقرارها من خالل معرفة أهم التطلعات والخطط 

العمل على إیجاد اآللیات المناسبة للوصول إلى م الشركة وتسعى إلى تحقیقها، ومن ث التي تسطرها إدارة
یجاد تجسید هذه األهداف میدانیا، إضافة إلى التشخیص الدقیق لمختلف المشاكل التي تحدث بالشركة  وإ

معالجتها أو التقلیل من آثارها السلبیة لضمان السیر الحسن لنشاطها والمحافظة على الكفیلة لالحلول 
   . توازنها

  .إصدار قرارات تتعارض مع لوائح وتنظیمات الشركة احتمالیةیبین : )22(الجدول رقم 

  % النسبة  اتالتكرار   الفئات
 % 06,7  02  نعم
  %93,3  28  %النسبة   اتالتكرار   الفئات  ال

االعتماد على المصادر الموثوقة في جمع 
  المعلومات   

06  21,4 %  

  % 78,6  22  وضوح القرانین الخاصة بالشركة
  %100  28  المجموع

  % 100  30  المجموع
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تتعارض مع إصدار القرارات التي  باحتمالیةتوضح البیانات الكمیة الواردة في الجدول والمتعلقة      
ارات ر أي ق یقرون بأنهم لم یصدروا %93,3ن معظم المبحوثین وذلك بنسبة  لوائح وتنظیمات الشركة، أ

یقرون بأن وضوح  %78,6مع لوائح وتنظیمات الشركة والغالبیة من هؤالء المبحوثین بنسبة   ضتتعار 
صرحوا بأن منهم  %21,4القوانین الخاصة بالشركة جعلهم ال یصدرون مثل هذه القرارات، أما نسبة 

وقة في جمع المعلومات جعلهم ال یصدرون قرارات تتعارض مع لوائح اعتمادهم على مصادر موث
  .ظیمات الشركةوتن

والتنظیمات الخاصة  حن تحلیلنا إلجابات المبحوثین یقودنا للقول بأن لدیهم المعرفة الجیدة باللوائإ     
قبل إصدار أي قرار یتعلق بجانب معین في العمل لتفادي الوقوع بالشركة من خالل اإلطالع الدائم علیها 

في المشاكل أو التعرض لعقوبات أو إجراءات تأدیبیة، كما أن الشركة تحرص على جعل مختلف اللوائح 
، وهذا ما واالستیعابوالتنظیمات مفهومة من قبل جمیع عمالها، بالعمل على توضیحها لتكون سهلة الفهم 

ة التقید بها من قبل إطارات هذه الشركة، إضافة إلى المستوى التعلیمي الجید لهذه الفئة یزید من إمكانی
والذي یمكنهم من استیعاب مضمون اللوائح والتعلیمات بصورة جیدة، أضف إلى ذلك أنهم یلجئون إلى 

ستشارة االعتماد على المصادر الموثوقة في جمع المعلومات عند إصدار القرارات سواء تعلق األمر با
أشخاص لدیهم معرفة جیدة بقوانین الشركة أو بالرجوع إلى الوثائق الرسمیة التي تتضمن مختلف تنظیمات 

بإصدار قرارات تتعارض مع هذه  اقامو ولوائح الشركة، في حین أجابت فئة قلیلة من المبحوثین بأنهم 
لكافي لمراجعة مضمون اللوائح اللوائح ویعود ذلك لتسرعهم عند إصدار هذه القرارات دون أخد الوقت ا

   . والتنظیمات
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تساهم متابعة تنفیذ القرار في التعامل مع : عرض وتحلیل البیانات المیدانیة للمحور الثاني :ثانیا 
  .فعال لبشك العملحوادث 

  .العمال باستعمال وسائل السالمة المهنیة التزام احتمالیةیبین : )23(الجدول رقم 

  % النسبة  اتالتكرار   الفئات
 %66,7  20  نعم
  %33,3  10  %النسبة   اتالتكرار   الفئات   ال

  % 30  03  عدم توفر وسائل األمان    
  % 20  02  التسیب واإلهمال من طرف العمال 

  % 50  05  ضعف الرقابة 
  %100  10  المجموع

  % 100  30  المجموع
  

من مجتمع البحث والمقدرة بـــ أن النسبة األكبر  أعاله دولح الشواهد الرقمیة الواردة في الجتوض      
من  %33,3تقر بأن العمال یلتزمون باستعمال وسائل السالمة المهنیة، في المقابل نجد نسبة  66,7%

 %50مجموع المبحوثین صرحوا بأن العمال ال یلتزمون باستعمال وسائل السالمة المهنیة، حیث نجد 
صرحوا بأن السبب هو عدم توفر  من نفس المبحوثین%30لرقابة، ومنهم یرجعون ذلك إلى ضعف ا

یرون بأن التسیب واإلهمال من طرف العمال هو الذي یؤدي بهم إلى عدم االلتزام  %20وسائل األمان، و
  .باستعمال وسائل السالمة المهنیة

 مما سبق من شواهد رقمیة نرى بأن معظم المبحوثین یقرون بالتزام العمال باستعمال وسائل السالمة      
مالحظتنا المیدانیة أن  إالالمتعلقة بالعمل،  األخطارالمهنیة كون طبیعة نشاط الشركة یفرض ذلك لتجنب 

احتمالیة تعرضهم ألخطار نا بأن العمال ال یلتزمون باستعمال هذه الوسائل رغم العكس حیث الحظ تثبت
  :أثناء تأدیتهم لمهامهم وهذا ما أكدته إجابات بعض المبحوثین الذین أرجعوا ذلك إلى

على عدم التقید بارتداء هذه الوسائل رغم  اعتادواضعف الرقابة المفروضة على العمال، حیث أن العمال 
 .توفرها وتدعیمها بمختلف الالفتات التحسیسیة ما جعل من إدارة الشركة تتهاون في تطبیق هذه الرقابة
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  عدم توفر وسائل األمان، حیث أقر بعض المبحوثین بأن الشركة تمر بظروف صعبة ما جعل
 .إضافیة منها ال تقوم بتوفیر هذه الوسائل لتجنب تكالیف

  بوسائل  االلتزامالتسیب واإلهمال من طرف العمال، وهذا راجع إلى ضعف ثقافة العمال بضرورة
  .السالمة المهنیة

  .یبین الغرض من الرقابة الصارمة على تنفیذ القرارات المتعلقة بسیر العمل: )24(الجدول رقم 

  %النسبة   التكرارات  الفئات
  % 46.7  14  االهتمام بسالمة العمال

  % 33.3  10  ضمان السیر الحسن للعمل
  % 20  06  تجنب تكالیف الحوادث

  % 100  30  المجموع
  

من المبحوثین ترى بأن الغرض  %46.7یدانیة في هذا الجدول أن النسبة المقدرة بــ تبین القرائن الم     
القرارات المتعلقة بسیر العمل هو االهتمام بسالمة العمال، في حین نجد  رقابة الصارمة على تنفیذمن ال

من مجتمع البحث صرحت بأن الغرض من هذه الرقابة هو ضمان السیر الحسن  %33.3أن نسبة 
  .من المبحوثین ترى بأن الغرض منها هو تجنب تكالیف الحوادث %20للعمل، أما نسبة 

لفة الذكر نالحظ أن نصف مفردات مجتمع الدراسة تقریبا ترى بأن من خالل الدالئل المیدانیة سا     
ض األساسي من تطبیق الرقابة الصارمة على تنفیذ القرارات المتعلقة بسیر العمل هو االهتمام ر الغ

 التعرض احتمالیةمن ضتنشاط الذي تمارسه الشركة والذي یبسالمة العمال، وذلك راجع إلى طبیعة ال
دارة الشركة على االهتمام المستمر بسالمة مواردها البشریة، فالعنصر للمخاطر واإلصابات لذلك تحرص إ

البشري كان والزال محور العملیة اإلنتاجیة والعامل األساسي في نجاح أو فشل أي مؤسسة على اختالف 
حین نجد بعض  نشاطاتها، إذ تفوق أهمیته باقي عناصر اإلنتاج األخرى من معدات وآالت، في

المبحوثین أقروا بأن ضمان السیر الحسن للعمل هو الغرض المرجو من تطبیق هذه الرقابة، فعادة ال تنفذ 
بالشكل المطلوب وهو ما یستدعي المتابعة المستمرة لمعرفة درجة التقدم أو التأخر في  المتخذةالقرارات 

اك من المبحوثین قد كل المطلوب، كما نجد هنتنفیذها لتجنب الوقوع في مشاكل قد تعطل سیر العمل بالش
عنها من خسائر  جرالرقابة الصارمة هو تجنب تكالیف الحوادث وما قد ینفرض  رض منصرحوا بأن الغ

تطبیق الرقابة الصارمة على العمال یعد أحد أهم المبادئ التي نادت بها النظریات الكالسیكیة إن للشركة، 
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الذي یرى بضرورة تطبیق هذا المبدأ كون العامل ال یتقید  رتایلو فردریك وخاصة نظریة اإلدارة العلمیة ل
  .  بتنفیذ القرارات المتخذة

یبین مدى الحرص على قیام العمال بتنفیذ التوجیهات المتعلقة بالوقایة من حوادث : )25(الجدول رقم 
  .الشركة لداخ العمل

  %النسبة   التكرارات  الفئات
  % 46.7  14  بصفة دائمة
  % 46,7  14  بصفة دوریة
  % 06,6  02  بصفة نادرة

  % 100  30  المجموع
  

بمدى الحرص على القیام بتنفیذ التوجیهات المتعلقة  ةالمتعلقو الجدول  هذا توضح البیانات الكمیة في     
من المبحوثین صرحوا بأن حرصهم على  %46.7بالوقایة من حوادث العمل داخل الشركة أن ما نسبته 

یكون بصفة دائمة، ونجد قیام العمال بتنفیذ التوجیهات المتعلقة بالوقایة من حوادث العمل داخل الشركة 
من المبحوثین یقرون  %06,6بصفة دوریة، في حین نجد أن  تكون نفس النسبة أقرت بأن هذه العملیة

  .بأن حرصهم على قیام العمال بتنفیذ التوجیهات یكون بصفة نادرة

إن تحلیلنا إلجابات المبحوثین یدفع بنا للقول بأنهم یحرصون على قیام العمال بتنفیذ التوجیهات       
تتطلب التعامل المتعلقة بالوقایة من حوادث العمل داخل الشركة بصفة دائمة ودوریة، كون طبیعة العمل 

العامل إذا لم یحسن التعامل معها بالشكل  آلالت التي قد تشكل خطورة على سالمةمع مختلف المعدات وا
السیر الحسن للعملیة  ي حالة وجود أعطال تقنیة تعرقلالمطلوب، ویكون هذا الحرص بصفة دائمة ف

تدعي المتابعة المستمرة لضمان ي یسالذاإلنتاجیة، أوفي حالة  أوضاع صعبة تمر بها الشركة، األمر 
ها هذه خلفالتوجیهات وهو ما یجنب الشركة خسائر وتكالیف یمكن أن تهذه  تقید العمال بتنفیذ مضمون

  .مر بالجانب البشري أو الماديالحوادث سواء تعلق األ
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  .وقوع حوادث العمل بالشركة بسبب عدم تقید العمال بقواعد السالمة احتمالیةیبین : )26(الجدول رقم 

 % النسبة  اتالتكرار   الفئات
  %80  24  %النسبة   اتالتكرار   الفئات  نعم

  % 75  18  التسیب واإلهمال من طرف العمال 
  % 16,7  04  لمضمون القرارات  الخاطئالفهم 

  %08,3  02  ضعف التحكم في وسائل العمل
  % 100  24  المجموع

  %20  06  ال
  % 100  30  المجموع

  

من مجتمع البحث صرحت بأن  %80الجدول أن ما نسبته  هذا توضح البیانات الكمیة الواردة في     
وقوع حوادث العمل بالشركة یعود لعدم تقید العمال بتنفیذ القرارات المتخذة، حیث نجد األغلبیة منهم بنسبة 

منهم صرحوا بأن  %16,7یرجعون سبب ذلك إلى التسیب واإلهمال من طرف العمال ، ونسبة  75%
سبب ذلك هو  أنیرون  من نفس المبحوثین %08,3لمضمون القرارات، و  الخاطئذلك یعود للفهم 

من مجتمع البحث ترى عكس ذلك  %20نجد في المقابل نسبة  ضعف تحكم العمال في وسائل العمل، 
  .عدم تقید العمال بقواعد السالمة هذه الحوادث ال یعود إلى وقوع أن أي

ل بأن أغلبیة المبحوثین قد صرحوا بأن وقوع حوادث القو یقودنا إلى  إن تحلیل هذه البیانات الكمیة     
جراءات والتعلیمات التي تفرضها الشركة فیما ید العمال بقواعد السالمة رغم اإلالعمل بالشركة سببه عدم تق

بهذا الجانب ویعود ذلك إلى التسیب واإلهمال من طرف العمال وضعف ثقافتهم بضرورة التقید بهذه یتعلق 
مواجهة أخطار في العمل، وهذا ما عبرت عنه نسبة معتبرة من المبحوثین، إضافة  احتمالیةالقواعد رغم 

لمضمون القرارات، فعادة تكون القرارات الصادرة غیر مفهومة وغیر  ئ إلى سبب أخر وهو الفهم الخاط
واضحة بالشكل المطلوب وهو ما یزید من إمكانیة الترجمة المغلوطة لمضمون هذه القرارات، فتنفذ بطریقة 
غیر صحیحة مما یزید من إمكانیة التعرض للحوادث أثناء تأدیة األعمال داخل الشركة، إضافة إلى 

م في وسائل العمل الذي یعد أیضا أحد العوامل المتسببة في وقوع حوادث عمل داخل ضعف التحك
 .الشركة بسبب عدم االستخدام المناسب لها
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  .یبین اإلجراءات المتبعة في حالة عدم تقید العمال بقواعد السالمة في بیئة العمل: )27(الجدول رقم 

  %النسبة   التكرارات  الفئات
  % 86,8  26  إنذار شفوي

  % 06,6  02  إیقاف مؤقت عن العمل 
  % 06,6  02  الخصم من الراتب 

  % 100  30  المجموع
   

باإلجراءات المتبعة في حالة عدم تقید العمال  هذا الجدول والمتعلقةتوضح البیانات الكمیة الواردة في      
من إجمالي مجتمع البحث تقر بأن اإلجراء المتبع  %86,8بقواعد السالمة في بیئة العمل أن ما نسبته 

من المبحوثین أقروا بأن اإلیقاف المؤقت عن  %06,6شفوي، في حین نجد ال نذاراإلفي هذه الحالة هو 
ترى بأن الخصم من  % 06,6العمل هو اإلجراء المتبع في مثل هذه الحاالت، ونجد نفس النسبة أي 

عدم تقید العمال بقواعد السالمة، وهذا یعود إلى الطریقة التي یتبعها  الراتب هو اإلجراء المتبع في حالة
جراء تحذیري اإلطارات في التعامل في مثل هذه الحاالت حیث أن أغلبهم یلجأ إلى تقدیم إنذارات شفویة كإ

  للعمال قبل الخوض في تطبیق اإلجراءات القانونیة، وما ینجر عنها من عقوبات قد تهدد مركز العامل
، وهذا تأكید على ما وفي حالة عدم تقیده وتكراره لنفس السلوك یباشر اإلطار في تطبیق هذه اإلجراءات

وأن   ن اإلجراءات السالفة الذكر هي المعمول بها في الشركة،أدلت بأ يصرحت به المكلفة بالمنازعات الت
   . نوعیة المشاكل هي التي تحدد طبیعة اإلجراء المتبع

یبین الشكل الذي تصل فیه األوامر المتعلقة بمختلف الحوادث التي تقع داخل : )28(الجدول رقم 
  .الشركة

  %النسبة   التكرارات  الفئات
  % 33,3  10  شكاوي 
  % 56,7  17  تقاریر 

  % 10  03  اتصاالت شخصیة 
  % 100  30  المجموع

  

من مجتمع البحث صرحت بأن  %56,7 أن ما نسبتهتدل األرقام المیدانیة الواردة في هذا الجدول     
األمور المتعلقة بمختلف الحوادث التي تقع داخل الشركة تصل إلیها في شكل تقاریر، في حین نجد أن 
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منهم  %10أما نسبة ه األمور تصل إلیهم في شكل شكاوي، من المبحوثین أقروا بأن هذ %33,3نسبة 
ا راجع إلى طریق اتصاالت شخصیة، وهذإلیهم عن فتقر بأن األمور المتعلقة بمختلف الحوادث تصل 

االهتمام الذي تولیه الشركة بالجوانب المتعلقة بحوادث العمل، إذ تحرص على تسجیل مختلف هذه 
أو حتى اكتشاف إشارات اإلنذار تنبؤا بوقوعها وذلك التخاذ اإلجراءات التصحیحیة حدوثها الحوادث وقت 

البشري أو الجانب مر بالجانب ق األالتدمیریة لها سواء تعل ا الحد من اآلثارسبة للتعامل معها وكذالمنا
المادي، وهذا راجع إلى طبیعة نشاط الشركة الذي یفرض التعامل مع آالت وتجهیزات مختلفة ما من شأنه 

  .أن یؤدي إلى وقوع حوادث عمل تعرقل التقدم في إنجاز مختلف األعمال المتعلقة بنشاطاتها

م األشكال المعتمدة في إیصال مختلف األمور المتعلقة بحوادث العمل كونها تلم وتعد التقاریر من أه     
 بجمیع المعلومات المرتبطة بالحادث من تاریخ ومكان وسبب وقوع الحادث والخسائر التي خلفها، وهذا 

أقروا  اك من المبحوثین مناتخاذ اإلجراءات المناسبة في الوقت المناسب، كما أن هنما یتیح لمتخذ القرار 
یعبر من خاللها تصل إلیهم في شكل شكاوي  الشركة بمختلف الحوادث التي تقع في مور المتعلقةبأن األ

عن مختلف الضغوطات المواجهة في العمل نتیجة لوقوع هذه الحوادث، كذلك هناك فئة من المبحوثین 
متعلقة بهذه الحوادث صرحوا بأن االتصاالت الشخصیة هي الشكل الذي یتم به تلقي مختلف األمور ال

وذلك في حالة وقوع حوادث تستدعي التدخل الفوري كونها تشكل خطر على الشركة سواء فیما یتعلق 
بالجانب البشري أو المادي وهو ما یستدعي البحث عن الحلول الكفیلة واتخاذ التدابیر المناسبة للتعامل 

 .معها

  .وقوع حوادث في الشركة تسجیل تاریخ ومكان احتمالیةیبین : )29(الجدول رقم

 % النسبة  اتالتكرار   الفئات
  %100  30  %النسبة   اتالتكرار   الفئات  نعم

  % 20  06  التعامل الفوري مع حوادث مشابهة 
  % 50  15  معرفة أسباب وقوع الحوادث

  % 30  09  تجنب وقوع حوادث عمل مستقبال 
  %100  30  المجموع

  /  /  ال
  % 100  30  المجموع
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والمتعلقة باحتمالیة تسجیل تاریخ ومكان وقوع حوادث  الجدولهذا توضح الشواهد الكمیة الواردة في       
مكان وقوع صرحوا بأنه یتم تسجیل تاریخ و  %100أن جمیع أفراد مجتمع البحث بنسبة  في الشركة

م في معرفة من المبحوثین على أن هذا اإلجراء یساه %50عبرت نسبة الحوادث في الشركة، حیث 
ساهم في مجتمع البحث ترى بأن هذا اإلجراء المتبع ی من %30أسباب وقوع الحادث، في حین نجد أن 

فقد أجابوا بأن تسجیل تاریخ  %20تجنب وقوع حوادث العمل مستقبال، أما النسبة المتبقیة والمقدرة بـــ 
  .ومكان وقوع الحوادث في الشركة یساهم في التعامل الفوري مع حوادث مشابهة

یقودنا تحلیل هذه الدالئل المیدانیة إلى القول بأن تسجیل تاریخ ومكان وقوع الحوادث من بین       
ابیر واإلجراءات الالزمة للتعامل التد التخاذاإلجراءات المتعارف علیها والمعمول بها في الشركة، وذلك 

مع مختلف الحوادث من خالل معرفة األسباب الحقیقیة التي أدت إلى وقوعها سواء تعلق األمر بالجانب 
البشري نتیجة الهفوات واألخطاء المرتكبة في أداء األعمال، أو بالجانب المادي أو التقني كتعطل اآلالت 

ین نجد البعض اآلخر منهم یرى بأن ردات مجتمع البحث، في حكده نصف مفومعدات اإلنتاج، وهذا ما أ
مكانیة تكرار إمع حوادث مشابهة بحكم  الفوري الهدف من تسجیل تاریخ ومكان وقوع الحادث هو التعامل

م ي أسرع وقت وبأقل التكالیف، ومن ثاإلجراءات الالزمة ف اتخاذوقوع مثل هذه الحوادث وهو ما یسهل 
قد تكون سببا في نشوء أزمات وتفاقمها مع مرور  قائیة لتجنب وقوع حوادث مستقبالالو التدابیر  اتخاذ

  .الوقت، وهذا ما یتیح التخطیط المسبق للتعامل مع مثل هذه الحاالت

یبین مساهمة االهتمام بتنفیذ القرارات الخاصة بجوانب الصیانة في التقلیل من : )30(الجدول رقم 
  .التقنیة حدوث األعطال

 % النسبة  اتالتكرار   اتـالفئ
  %100  30  %النسبة   اتالتكرار   الفئات  نعم

  % 30  09  دائم
  % 50  15   دوري
  % 20  06  نادر

  %100  30  المجموع
  /  /  ال

  % 100  30  المجموع
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والمتعلق بمساهمة االهتمام بتنفیذ القرارات الخاصة  الجدولهذا تدل القرائن الرقمیة الواردة في      
 %100مجتمع البحث بنسبة  اتدبجوانب الصیانة في التقلیل من حدوث األعطال التقنیة أن جمیع مفر 

بتنفیذ القرارات الخاصة بجوانب الصیانة یساهم في التقلیل من حدوث األعطال  اهتمامهم أقروا بأنقد 
من  %30من المبحوثین، و %50انة بشكل دوري وهذا ما صرحت به نسبة التقنیة، إذ تكون هذه الصی

من المبحوثین فصرحوا بأن هذه  %20ما نسبة أأفادوا بأن هذه الصیانة تكون بشكل دائم،  مجتمع البحث
  .الصیانة تكون بشكل نادر

 االهتماممن خالل هذه القرائن الواقعیة یمكن القول بأن كافة المبحوثین أكدوا من خالل إجابتهم بأن       
بتنفیذ القرارات الخاصة بجوانب الصیانة یساهم في التقلیل من حدوث األعطال التقنیة، وهذا راجع إلى 

والتي یمكن بدورها أن  طبیعة نشاط الشركة الذي یفرض االعتماد على عدد كبیر من اآلالت والمعدات
تتعرض ألعطال من وقت آلخر، ما یستدعي االهتمام بجوانب الصیانة لضمان أداء األعمال بالشكل 

على تنفیذ القرارات الخاصة بهذا الجانب، كون معدات العمل المستمر  المطلوب من خالل الحرص
ها الشركة، وبالرجوع إلى إجابات تكلفتها المالیة مرتفعة جدا خاصة في ظل األوضاع الصعبة التي تمر ب

دوري أي في فترات محددة من كل عام، إذ  المبحوثین نجد أن نصفهم أقروا بأن هذا الصیانة تكون بشكل
قدراتها المالیة، أما البعض فقد صرحوا بأن هذه ص هذه الفترات بما یتالءم و تقوم إدارة الشركة بتخصی

مراقبة والمتابعة المستمرة بهذا الجانب، األمر الذي یتیح الصیانة تكون بشكل دائم وهذا راجع إلى ال
التعامل الفوري مع مختلف األعطال، ونجد هناك أیضا من المبحوثین من یرى بأن هذه الصیانة تكون 
بشكل نادر أي إال في حالة حدوث أعطال تقنیة تعرقل نشاط الشركة وهو ما یفرض التدخل إلصالح هذه 

  .األعطال

  .یبین الطریقة المتبعة في التعریف بآلیات السالمة والوقایة من األخطار: )31(الجدول رقم 

  %النسبة   التكرارات  الفئات
  % 06,7  02  حمالت التوعیة 

  % 66,7  20  الالفتات التحسیسیة 
  % 13,3  04  االجتماعات الدوریة

  %13,3  04  الدورات التكوینیة
  % 100  30  المجموع
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نالحظ على هذا الجدول المتعلق بالطریقة المتبعة في التعریف بآلیات السالمة والوقایة من        
ك اآللیات هي الالفتات لتقر بأن الطریقة المتبعة في التعریف بت %66,7األخطار بأن ما نسبته 

ت من مجتمع البحث صرحت بأن الطریقة المتبعة هي االجتماعا %13,3التحسیسیة، في حین نجد نسبة 
  منهم أقرت أن عملیة التعریف تتم عن طریق الدورات التكوینیة %13,3الدوریة، ونجد نفس النسبة أي 

من المبحوثین صرحوا بأن الطریقة المتبعة في التعریف بآلیات السالمة والوقایة من  %06,7ونسبة 
  .األخطار هي حمالت التوعیة

من المبحوثین أقروا بأن الالفتات وفر ل بأن النسبة األة یمكننا القو من الشواهد اإلحصائیة السابق       
التحسیسیة هي أكثر طریقة متبعة في التعریف بآلیات السالمة والوقایة من األخطار، كون هذه الالفتات 
تكون مفهومة من طرف العمال وموزعة على أماكن مختلفة في ورشات الشركة، كما تكون مرفقة بصور 

رشادات ما یجعلها  ، وهذا ما تم مالحظته من خالل الزیارات المیدانیة واالستیعابمبسطة وسهلة الفهم وإ
التي قمنا بها إلى الشركة محل الدراسة، كما تعتمد هذه الشركة على االجتماعات الدوریة في التعریف 

  بالعمل بآلیات السالمة والوقایة من األخطار كونها تتیح الفرصة للنقاش وطرح مختلف األفكار المتعلقة
  إضافة إلى تقدیم شروحات حول أهمیة التقید بهذه اآللیات لتفادي األخطار المتوقعة الحدوث في العمل

كما نجد من المبحوثین من یرى بأن الدورات التكوینیة هي الطریقة المتبعة إلنجاح هذه العملیة من خالل 
د بآلیات السالمة، وهذا ما یتیح القیام اكتساب معارف ومهارات ساهمت في زیادة وعیهم حول ضرورة التقی

  .ف الوقایة من مختلف األخطار المتعلقة بالعملت توعیة للتعریف بهذه اآللیات بهدبحمال

ب والطریقة المتبعة في التعریف یبین طبیعة المنص) 29و 04(مركب من السؤالین : )32(الجدول رقم 
  .خطارالسالمة والوقایة من األلیات بآ

  المتبعة في التعریفالطریقة     
   بآلیات السالمة                       
   طبیعة المنصب

حمالت 
  التوعیة

الالفتات 
  التحسیسیة

االجتماعات 
  الدوریة

الدورات 
  التكوینیة

  %النسبة   المجموع

  %26,7  08  02  01  02  03  طار مصلحة اإلنتاجإ
  %40  12  01  01  09  01  طار مصلحة الصیانة إ
  %33,3  10  01  03  04  03  اإلداریة طار المصالحإ

  %100  30  04  05  15  06  المجموع
  



 عرض وتحلیل وتفسیر البیانات المیدانیة.................:............................الفصل السادس
 

146 
 

حصائیة في الجدول  أعاله والذي یبین العالقة بین طبیعة المنصب والطریقة من خالل البیانات اإل     
العالقة نقوم بحساب كاي هذه لتأكد من لالمتبعة في التعریف بآلیات السالمة والوقایة من األخطار، و 

  :وذلك كاآلتي التربیع

  0,08+ 0,22+ 0,83+ 1,79+ 0,5+ 0,08+ 0,2+ 1,5+ 1+ 0+ 0,81+1,22=  2ك

  8,23=  2ك

  6= درجة الحریة 

عند مستوى  12,59أصغر من نظریتها الجدولیة المساویة  8,23المحسوبة  كا أن اعتبارعلى      
بیعة المنصب والطریقة المتبعة في یتبین أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة دالة بین ط 0,05الداللة 

التعریف بآلیات السالمة والوقایة من األخطار، وهذا ما یدل على أن مختلف مصالح أو مدیریات الشركة 
تنتهج أسلوب بسیط ومفهوم للتعریف بمختلف آلیات السالمة، فالقائمین على شؤون هذه الشركة دائما ما 

جیهات بالطرق التي تجعل من العمال یستوعبونها وهو ما یحرصون على إیصال مختلف التعلیمات والتو 
 23على السؤال رقم من مجتمع البحث ممن أجابوا بنعم،  28یعكس بشكل كبیر ومباشر عدد اإلطارات 

على تنفیذ العمال للتوجیهات المتعلقة بحوادث العمل یكون بصفة دائمة أو دوریة، فهذا دلیل  أن حرصهم
تعلیمة  بمثابةر عن مضمون القرارات الموجهة من طرف اإلدارة، فهي تعتبر على أن تلك الالفتات تعب

  .ویجب التقید بها وذلك لتجنب الوقوع في الحوادث وتجن اآلثار السلبیة لها

التعلیمات واألوامر في التقلیل من  مضمون یبین مساهمة الحرص على توضیح: )33(الجدول رقم 
  .تعرض العمال لإلصابات داخل الشركة

  %النسبة   التكرارات  الفئات
  % 63,4  19  دائما 
  % 33,3  10  أحیانا

  % 03,3  01  أبدا
  % 100  30  المجموع
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من إجمالي مجتمع البحث تقر بأن  %63,4تدل البیانات الرقمیة الواردة في هذا الجدول أن نسبة      
ما یساهم في التقلیل من تعرض العمال  االحرص على توضیح مضمون التعلیمات واألوامر دائم

من المبحوثین یرون أن هذا الحرص أحیانا ما یساهم في  %33,3لإلصابات داخل الشركة، وأما نسبة 
أكدوا على أن الحرص ف %03,3 المتبقیة و المقدرة ب نسبةأما ال التقلیل من تعرض العمال لإلصابات، و

یساهم في التقلیل من تعرض العمال لإلصابات داخل على توضیح مضمون التعلیمات واألوامر ال 
یشوبها نوع من عادة ال تكون مفهومة من قبل جمیع العمال أو  ركة، فالتعلیمات واألوامر الصادرةالش

األعمال في الوقت المناسب  تنفیذالغموض لذلك تحرص اإلدارة على إرفاقها بتوضیحات لضمان 
ة نشاط الشركة الذي یفرض التقید بمختلف التعلیمات لتفادي وقوع وبالطریقة المناسبة، وهذا راجع لطبیع

صابات وما ینجر عنها من خسائر للشركة سواء تعلق األمر بالجانب البشري أو المادي، أما  حوادث وإ
بعض اإلطارات فقد صرحوا بأنه أحیانا ما یساهم هذا الحرص على توضیح مضمون التعلیمات واألوامر 

مر بعدم تقیدهم لمضمون هذه ض العمال لإلصابات داخل الشركة، وربما یتعلق األفي التقلیل من تعر 
  .ات وهو ما یزید من إمكانیة حدوث اإلصاباتحیالتوض

  :تقییم القرارات المتخذة احتمالیةیبین : )34(الجدول رقم 

 % النسبة  اتالتكرار   الفئات
  %60  18  %النسبة   اتالتكرار   الفئات   نعم

  % 38,9  07  تجنب وقوع حوادث مستقبال 
  % 27,8  05  قرارات نوعیة اتخاذ

  % 33,3  06  اكتشاف جوانب القصور 
  %100  18  المجموع

  %40  12  ال
  % 100  30  المجموع

  

من مجتمع البحث تقر بأنه یتم تقییم  %60 تؤكد البیانات الرقمیة الواردة في الجدول أعاله أن نسبة      
منهم یؤكدون على أن الهدف من هذه العملیة هو تجنب وقوع  %38,9القرارات المتخذة، حیث نجد نسبة 

والتي تسببت بحوادث نتیجة  تالقراراه في تنفیذ هذ ةالمتضمنحوادث مستقبال وذلك بالتعلم من األخطاء 
جوانب القصور  ون أن الهدف من هذا التقییم هو اكتشافیر منهم  %33,3سوء تطبیقها، كما نجد نسبة 
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ك فئة من المبحوثین اوالعمل على تصویبها وتدعیمها بأفكار قابلة للتجسید المیداني، وفي المقابل هن
قرارات نوعیة یمكن من خاللها  اتخاذصرحوا بأن الهدف من هذا التقییم هو  % 27,8والمقدرة نسبتهم بــ 

طر بصورة عملیة خاصة في ظل المشاكل واألزمات التي تفرض الهدف المس الوصول إلى تحقیق
من مجتمع البحث  %40المتابعة المستمرة للقرارات المتخذة لمعرفة مدى فاعلیتها ونجاحها، أما ما نسبته 

الكلي فقد أدلوا بأنه ال یتم تقییم القرارات المتخذة وذلك راجع إلى طبیعة كل قرار متخذ فبعضها یستدعي 
  .التقییم والبعض اآلخر ال یستدعي ذلك
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  :خالصة

لك وتفسیر تالكمیة المتحصل علیها من  میدان الدراسة قمنا بتحلیل بعد عرضنا للقرائن والشواهد      
االفتراضات العلمیة للدراسة الراهنة ومعرفة مدى تجسیدها الفعلي  ا علىالبیانات الرقمیة استناد

  .التي انطلقنا منها لالفتراضات
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  :تمهید

بعد تفریغ البیانات المتحصل علیها من میدان الدراسة في جداول تكراریة وتحلیلها وتفسیرها سیتم      
محوریة سنحاول من خاللها في هذا الفصل توضیح مدى صدق فروض أساسیة إلى خطوة  االنتقال

دراستنا ومناقشة نتائجها في ضوء التراث النظري من معطیات للدراسات السابقة ومن تفسیرات للنظریات 
دارة  اتخاذ، إلى جانب عرض بعض القضایا التي أثارتها الدراسة حول موضوع االجتماعیة القرار وإ

  .األزمات
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  .نتائج الدراسة في ضوء فروضها :أوال

 :مناقشة النتائج في ضوء الفرضیة الجزئیة األولى -1
، وللتحقق من هذه "تساهم خصائص متخذ القرار في معالجة الخالفات العمالیة "مفادهاوالتي 
على الدالئل اإلحصائیة الواردة في جداولها والي تم تفسیرها وتحلیلها في ضوء ما  االعتمادالفرضیة تم 

ق هذه الفرضیة الجزئیة، حیث لمع منط تتواءمأدلى به أغلبیة المبحوثین، فنجد أن إجاباتهم إیجابیة 
یة تمحورت تلك التصریحات حول التأكید على مساهمة خصائص متخذ القرار في معالجة الخالفات العمال

  :فكانت كما یلي
  66,7أن أغلبیة المبحوثین والمقدرة نسبتهم بــــ  07توضح الدالئل اإلحصائیة الواردة في الجدول رقم% 

على الخبرة الذاتیة، وهذا ما یدل على أن  باالعتمادالقرارات أثناء حدوث الخالفات یكون  اتخاذتقر بأن 
هم المیدانیة في تخویلهم بعض الصالحیات بحكم خبرت إدارة الشركة تمنح لهم هامشا من الحریة من خالل

 .مختلف الخالفات التي قد تحدث داخل بیئة العمل احتواءما یمكنهم من  مجال تخصصهم، وهو
  أقروا بأن التواجد المستمر في مكان  %83,3أن غالبیة المبحوثین بنسبة  09یتضح من الجدول رقم

العمل یقلل من تعارض المصالح الخاصة بالعمال، وهذا ما یدل على أن هذا التواجد یجعل من متخذ 
 القرار قادر على معرفة أوجه الخالف والتعارض الذي یحدث بین جماعات العمل، األمر الذي یتیح له 

 .بین العمالر لیات المناسبة لتقریب وجهات النظاآلمعرفة 
  والمتعلق برأي المبحوثین حول مساهمة مرونة التصرف مع العمال في  13كما یوضح الجدول رقم

، "دائما، وأحیانا"التعامل مع المشاكل فور حدوثها أن غالبیة المبحوثین كانت اختیاراتهم لبدائل اإلجابة 
ا ما تساهم في التعامل مع بأن هذه المرونة أحیان %50ر من نصف المبحوثین بنسبة حیث أقر أكث

منهم بأن مرونة التصرف مع العمال تساهم بشكل دائم في التعامل  %46,7المشاكل، كما تؤكد نسبة 
أن التعامل المرن مع العمال یجعل من متخذي القرار قادرین الفوري مع المشاكل، وهذا ما یؤشر على 

یجاد   .الحلول الكفیلة لمواجهتها في الوقت المناسبعلى تحدید األسباب التي تؤدي إلى حدوث المشاكل وإ
  أقروا  %96,7بأن غالبیة المبحوثین والمقدرة نسبتهم بــ  15وتبین اإلحصائیات الرقمیة في الجدول رقم

بأن التحكم في التقنیة یجعلهم قادرین على مراجعة المعلومات المتعلقة بمختلف المشاكل، حیث نجد نسبة 
من  %31في التشخیص الدقیق ألسباب المشاكل، ونسبة المراجعة تساهم هذه منهم ترى بأن  51,7%

 %17,3تدابیر وقائیة، في المقابل نجد ما نسبته  اتخاذفي  هذه المراجعة تساهم المبحوثین صرحوا بأن
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التقنیة في  استخدامقرارات فوریة، وهذا ما یؤكد على أن  اتخاذفي هذه المراجعة تساهم منهم أفادوا بأن 
 بمختلفالمعلومات الضروریة المتعلقة  استرجاعز المهام تجعل من متخذي القرار قادرین على إنجا

 .تحدث بالشركة والتعامل معها بأقل وقت وأقل جهدالمشاكل التي 
  بأن غالبیة المبحوثین یرون بأن القدرة على  16كما كشفت البیانات الكمیة الواردة في الجدول رقم

المغلوطة أحیانا ما تساهم في تحدید العوامل المؤدیة إلى حدوث النزاعات، وهذا ما یدل تمییز المعلومات 
على أن المعلومات یتم تلقیها من أطراف متعددة، ما یزید من إمكانیة وصولها بشكل مبهم وغیر واضح، 

فة العوامل باإلضافة إلى درجة تعقد النزاعات التي قد تحدث بین العمال بسبب إعراضهم عن التصریح بكا
 .أو األسباب التي كانت وراء حدوث مثل هذه النزاعات

  بأن الغالبیة من المبحوثین والمقدرة نسبتهم بـــ  17وتبین اإلحصائیات الرقمیة الواردة في الجدول رقم
جعلهم یأخذون المبادرة في حل المشاكل، وهذا ما نا ما یالیومي ببیئة العمل أحیا االحتكاكتقر بأن  60%
على أنهم یقومون بإنجاز المهام الموكلة إلیهم فقط، باإلضافة إلى أن الصالحیات المخولة إلیهم ال  یدل

 .لهم دوما أخد مبادرات في حل المشاكلتتیح 
 :في ضوء الفرضیة الجزئیة الثانیة مناقشة النتائج -2

، وللتأكد من "فعالبشكل  تساهم متابعة تنفیذ القرارات في التعامل مع حوادث العمل" والتي فحواها    
في ضوء ما صرح به التي تم تفسیرها و تحلیلها  نا الرجوع إلى المعطیات الواقعیةهذه الفرضیة وجب علی

أن معظم المبحوثین كانت إجاباتهم وتصریحاتهم تتالءم المبحوثین حیث كشفت تلك المعطیات المیدانیة 
ول التأكید على أن متابعة تنفیذ القرار تساهم مع مضمون هذه الفرضیة الجزئیة الثانیة، فتمحورت بذلك ح

  :، فكانت على النحو التاليبشكل فعال في التعامل مع حوادث العمل
  من المبحوثین تقر بأن الغرض من الرقابة الصارمة  %46,7بأن ما نسبته  22یوضح الجدول رقم

من  %33ي حین نجد أن نسبة بسالمة العمال، ف االهتمامعلى تنفیذ القرارات المتعلقة بسیر العمل هو 
هو ضمان السیر الحسن للعمل، في المقابل نجد مجتمع البحث صرحت بأن الغرض من هذه الرقابة 

من المبحوثین ترى بأن الغرض من ذلك هو تجنب تكالیف الحوادث، وهذا ما یدل على أن  %20نسبة 
تمثل الدعامة األساسیة والمحرك سالمة مواردها البشریة كونها  إدارة الشركة تحرص بشكل مستمر على

 .الرئیسي للعملیة اإلنتاجیة
  بة من المبحوثین والمقدرة نسبتهمأن أكبر نس 23وتكشف القرائن المیدانیة الواردة في الجدول رقم 
تقر بأن حرصهم على قیام العمال بتنفیذ التوجیهات المتعلقة بالوقایة من حوادث العمل داخل % 46.7ب
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تكون بصفة دوریة،  أقرت بأن هذه العملیة %46,7أي  النسبة دائمة، ونجد نفس الشركة یكون بصفة
إشارة إلى أن طبیعة نشاط الشركة یتطلب التعامل مع مختلف معدات اآلالت التي قد تشكل خطورة  وهذا

 .إذ لم یحسن التعامل معهاعلى سالمة العامل 
  رة النسبة األوفر من مجتمع البحث والمقد أن 25كما تؤكد البیانات الكمیة الواردة في الجدول رقم
تقر بأن اإلجراء المتبع في حالة عدم تقید العمال بقواعد السالمة في بیئة العمل هو اإلنذار  %86.8ب

الشفوي وهذا یعود إلى الطریقة التي یتبعها متخذي القرار في التعامل مع مختلف هذه الحاالت، حیث أن 
 .ات الشفویة كإجراء تحذیري قبل الخوض في تطبیق اإلجراءات القانونیةأغلبهم یلجأ إلى تقدیم اإلنذار 

  100أن جمیع مفردات مجتمع البحث بنسبة  28كد القرائن الرقمیة الواردة في الجدول رقم كما تؤ%  
بتنفیذ القرارات الخاصة بجوانب الصیانة یساهم في التقلیل من حدوث األعطال  اهتمامهمقد أقروا بأن 

منهم  %30صرحوا بأن هذه الصیانة تكون بشكل دوري، و %50حیث نجد األكثریة منهم بنسبة التقنیة، 
ترى بأن هذه الصیانة تكون بشكل نادر، هذا ما  %20أفادوا بأنها تكون بشكل دائم، في حین نجد نسبة 

ر الحسن یولون أهمیة كبیرة لجانب الصیانة وذلك لضمان السییدل على أن القائمین على شؤون اإلدارة 
 .الشركة وتجنب التكالیف الباهظة التي قد تخلفها مختلف األعطال التقنیة ألعمال
  66,7أن أغلبیة المبحوثین والمقدرة نسبتهم بــ  29وتوضح البیانات الرقمیة الواردة في الجدول رقم% 

تقر بأن الطریقة المتبعة في التعریف بآلیات السالمة والوقایة من األخطار هي الالفتات التحسیسیة، وهذا 
مفهومة من طرف العمال وموزعة على أماكن مختلفة  ا تكونما یؤكد على أنها أكثر الطرق إتباعا، كونه

رشادات ما یجعلها في ورشات الشركة  .واالستیعابلة الفهم مبسطة وسه، كما تكون مرفقة بصور وإ
  أنه ال توجد فروق إحصائیة دالة بین طبیعة المنصب والطریقة المتبعة في  30یبین الجدول رقم

ختلف مدیریات الشركة تنتهج من األخطار وهذا ما یدل على أن م التعریف بآلیات السالمة والوقایة
صال مختلف التعلیمات أسلوب بسیط ومفهوم في التعریف بمختلف اآللیات، وذلك من خالل إی

 .والتوجیهات بالطرق التي تجعل من العمال یستوعبونها
  من المبحوثین تقر بأن  %63,4أن ما نسبته  31تبین األرقام المیدانیة الواردة في الجدول رقم

الحرص على توضیح مضمون التعلیمات واألوامر دائما ما یساهم في التقلیل من تعرض العمال 
ركة ، وهذا ما یدل على أن التعلیمات عادة ما تكون غیر مفهومة أو یشوبها نوع من لإلصابات داخل الش

الغموض، ولذلك تحرص إدارة الشركة على إرفاقها بتوضیحات لضمان تنفیذ األعمال بالشكل المطلوب 
 .وذلك لتفادي وقوع إصابات نتیجة عدم فهمهم لمضمون هذه التعلیمات
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  من مجتمع البحث تقر بأنه یتم تقییم القرارات  %60أن نسبة  32ل رقم تبین البیانات الواردة في الجدو
منهم یؤكدون على أن الهدف من هذه العملیة هو تجنب الوقوع في حوادث  %38,9المتخذة، حیث نجد 

من نفس الفئة یرون بأن الهدف من هذا التقییم هو اكتشاف جوانب  %33,3مستقبال، كما نجد نسبة 
وهذا ما  قرارات نوعیة، اتخاذقد صرحوا بأن الهدف من ذلك هو  %27,8نسبة  القصور، في حین نجد

  یدل على أن عملیة تقییم القرارات المتخذة لها دور كبیر في تحقیق األهداف المسطرة بشكل عملي
 .باإلضافة إلى أن الحكم على مدى فاعلیة القرارات المتخذة ال یتم إال من خالل تقییمها

  .مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة :ثانیا
 .القرار اتخاذمناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغیر   -1

 واستقراراالقرار في تسییر الموارد البشریة  اتخاذ" المعنونة بــ األولى الدراسة السابقةء في ضو     
أجریت هذه الدراسة بالشركة الوطنیة للتبغ والكبریت، حیث توصلت إلى مجموعة ، "اإلطارات في العمل

من النتائج بعد عملیات التحلیل والمناقشة، ولعل أبرز هذه النتائج االهتمام الكبیر من قبل اإلطارات 
ا ما یتنافى القرار فیما یتعلق بنظام التكوین، الترقیة، األجور، وتسییر الحیاة المهنیة، وهذ اتخاذلكیفیات 

 اتخاذ، حیث أن إطارات الشركة یعطون أهمیة كبیرة لعملیة الحالیة ویختلف مع ما توصلت إلیه دراستنا
القرار، وذلك من خالل االعتماد على كیفیات مختلفة في التعامل مع الخالفات العمالیة التي تحدث 

أو  الخبرةأو استشارتهم لذوي  بالشركة، سواء تعلق األمر باعتماد اإلطارات على خبرتهم الذاتیة،
هذه االختالفات التي توجت بها نتائج الدراستین یمكن أن ترجع إلى االختالف ف باستشارتهم للمسؤولین،

القرار  اتخاذفي األهداف المسطرة والمرجوة من إجراء هذا البحث، فدراستنا تسعى إلى معرفة دور عملیة 
القرار في تسییر  اتخاذخالصي مراد تمحورت حول أجراها الباحث في إدارة األزمات ، بینما الدراسة التي 

  .الموارد البشریة واستقرار اإلطارات في العمل

القرارات في المؤسسة  اتخاذدور أهمیة نظام المعلومات في  "التي عنوانها السابقة الثانیة الدراسةأما     
أن أهم مصادر : كاآلتيكانت أهم نتائجها ف، دراسة حالة مجمع اسمنت الشرق الجزائري، "االقتصادیة

القرار، وذلك من  اتخاذجمع المعلومات حوسبة نظام المعلومات في المجمع الذي من شأنه دعم عملیة 
مع النتیجة  ت، وهو ما یتقاطع إلى حد ماالقرارا اتخاذخالل توفیر السریة للمعلومات المساعدة على 

الوسائل التكنولوجیة في  توظیفالجزئیة في دراستنا الراهنة، وذلك من خالل إجابات المبحوثین حول مدى 
إنجاز المهام، فقد توصلنا إلى أنهم یوظفونها بشكل دائم، كونها تسهل عملیة أداء األعمال الموكلة إلیهم 
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ولوجیة یتیح لهم مراجعة مختلف المعلومات تحكمهم في الوسائل التكن أن ، إضافة إلىوجهد بأقل وقت
تحدث بالشركة، إضافة إلى هذا توصل  حلول المناسبة لمختلف المشاكل التيالتي تساعدهم في إیجاد ال

معلومات لمجموعة الي الحصول على صعوبات إلى  تواجه متخذي القرار فصاحب الدراسة إلى أن أهم ال
معلومات، وهذا اللة في عدم تعاون األطراف التي تحوز على شركات مجمع اسمنت الشرق الجزائري، متمث

الذي یؤكد على أنه بالرغم من قدرة متخذي القرار على  ،واقع دراستنا الراهنة هما یتفق نسبیا مع ما أقر 
اف تمییز المعلومات المغلوطة إال أنهم یواجهون عراقیل وصعوبات تتعلق بتلقي المعلومات من أطر 

مكانیة وصولها بشكل مضلل ومغلوط، إضافة إلى عدم تعاون بعض ا یزید من إمتعددة بالشركة، م
األطراف في تقدیم المعلومات المتعلقة بمختلف المشاكل التي تحتاج إلى إیجاد حلول لها في الوقت 

  .المناسب
أجري  حیث، "القرارات اإلداریة عملیة اتخاذدور المعلومات في  "التي عنوانها الدراسة الثالثةما أ    

د توصل الباحث من خالل نتائج دراسته إلى جانبها المیداني بالمدیریة العامة للجوازات بمدینة الریاض، وق
ن  التخاذأن أهم مصادر جمع المعلومات الالزمة  القرارات اإلداریة هي األنظمة واللوائح المعمول بها، وإ

القرارات اإلداریة من حیث تحقیق األهداف المرجوة بأكبر قدر  اتخاذلهذه المعلومات دور فعال في عملیة 
باإلضافة إلى تحدید المشكلة وتحلیلها، فمن خالل هذه النتائج نجد  ،من الكفاءة واتخاذ القرارات المناسبة

التقنیة في إنجاز المهام تجعل  استخدام أنها تتوافق جزئیا مع نتائج دراستنا الحالیة، حیث توصلنا إلى أن
المعلومات الضروریة المتعلقة بمختلف المشاكل التي قد تحدث  استرجاعمتخذي القرار قادرین على 

  والتعامل معها بأكبر قدر من الكفاءة كونها تساهم بشكل كبیر في التشخیص الدقیق ألسباب المشاكل
فقد توصلنا إلى  هذاالتدابیر الوقائیة، إضافة إلى  اتخاذكما أن المعلومات هي عنصر حیوي تساهم في 

أن متخذي القرار لدیهم المعرفة الجیدة بلوائح وتنظیمات الشركة من خالل إطالعهم الدائم علیها قبل 
  .إصدار أي قرار یتعلق بجانب معین من العمل

القرار على المدراء في  اتخاذأثر الذكاء االستراتیجي على عملیة  "بعنوان الدراسة الرابعةوكانت     
المدراء على ربط أجزاء النظام مع ، وكان من أهم نتائجها أن قدرة "قلیمي التابع لألونروامكتب غزة اإل

 اتخاذبعضها البعض تجعلهم قادرین على تشخیص أسباب المشكالت التي تتعرض لها المنظمة، وبالتالي 
الحلول للمشكالت، وهذا ما یؤكد قدرة المدراء على مواجهة مختلف  إلیجادالقرارات المناسبة والمؤثرة 

على نوعیة  قرارات إیجابیة ومؤثرة تؤثر واتخاذالتحدیات واألزمات التي تواجه الالجئین في قطاع غزة 
وذلك من خالل الخدمات المقدمة لالجئین في القطاع، وهو نفس ما توصلنا إلیه في النتیجة الجزئیة 
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جعلهم قادرین على تحدید العوامل واجدهم المستمر في بیئة العمل یتحوثین حیث صرحوا بأن إجابات المب
 المبادرةالمؤدیة إلى حدوث مختلف الخالفات التي تحدث بین العمال، وهذا ما یتیح لمتخذي القرار أخد 

  .في مواجهة مختلف التحدیات والصعوبات المتعلقة بسیر العمل
 .ضوء الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغیر إدارة األزماتمناقشة نتائج الدراسة في  -2
األزمة في  اتصال "إدارة األزمات والتي تحمل عنوان ذات الصلة بمتغیر الدراسة الخامسةكانت     

توصلت صاحبة هذه ت من المؤسسات الصناعیة والخدمیة، لقد لوحدا تدراسة حاال ،"المؤسسة الجزائریة
زمة في المؤسسة الجزائریة، الذي یعتبر النتائج حول اتصال األمجموعة من  إلى من خالل بحثها الدراسة

لیها هذه الدراسة سة، فمن بین النتائج التي توصلت إأحد أهم المتغیرات التي لها أهمیة كبیرة داخل المؤس
لة نشاطها أن المؤسسات الجزائریة ال تستغل األزمات كفرصة للتغییر أو النمو، فبعد األزمة تعود لمزاو 

الطبیعي بوتیرة عادیة، وعلى الرغم من وجود تأكید مطلق بتوثیق النتائج ومسار تسییر األزمة وذلك 
إلزام قانوني  بمثابةلتفادي تكرارها وتحسین األوضاع، إال أنه یعتبر  واستخدامهبتكوین ملف كامل عنها 

ة في دراستنا الراهنة، حیت أقر تفرضه جهات حكومیة معینة، وبذلك فهي تتقاطع مع النتیجة الجزئی
القائمون على شؤون الشركة بأنه یتم تسجیل تاریخ ومكان وقوع الحوادث وأنه من بین اإلجراءات 

التدابیر الالزمة للتعامل مع مختلف الحوادث  التخاذالمتعارف علیها والمعمول بها في الشركة، وذلك 
  .في حوادث مشابهة آنیا أو مستقبالومعرفة أسباب وقوعها، باإلضافة إلى تجنب الوقوع 

 "إدارة األزمات في العالم العربي دور العالقات العامة فيب "والمعنونة السابقة السادسةالدراسة أما     
صاحبة هذه الدراسة على دراسة حالة من خالل تتبع المسار  اعتمدتنموذجا، حیث أأزمة الربیع العربي 

عالجت هذا الموضوع من وجهة نظر حیث نموذجا، أالسوسیولوجي ألزمة الربیع العربي، الثورة المصریة 
تختلف مع واقع دراستنا الراهنة ویكمن ذلك في زاویة النظر للموضوع،  ة تتنافى وأمنیة، إال أن هذه الدراس

استنا المیدانیة مع إطارات الشركة اإلفریقیة للزجاج في محاولة منا لمعالجة هذا الموضوع حیث أجریت در 
  .من وجهة نظر سوسیو تنظیمیة

إدارة األزمات لدى مدیري مدارس التعلیم العام الحكومي  "التي عنوانها سابعةال الدراسة السابقةأما     
مفادها أن لمدیري مدارس التعلیم العام واألهلي دور ، حیث توصلت إلى نتیجة "واألهلي بمدینة الطائف

 اتخاذالتي خلصت إلى أن لعملیة  فعال في إدارة األزمات، وهو ما یتناسب مع النتیجة العامة لدراستنا
القرار دور فعال في إدارة األزمات بالمؤسسة االقتصادیة، إال أن بعض النتائج التي توصل إلیها الباحث 

استنا الراهنة، ویمكن أن نفسر االختالفات بین نتائج الدراستین من خالل إجراء تختلف عن نتائج در 
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الباحث وافي بن صالح بن شلیویح الزلفي لدراسته في مؤسسة تعلیمیة، أما دراستنا فقد أجریت في مؤسسة 
قطاع ال اقتصادیة وطنیة تابعة للدولة، باإلضافة إلى أن األزمات في القطاع التعلیمي تختلف عنها في

  .النوع ودرجة الخطورة الصناعي من حیث
دارة  اتخاذن مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة التي لها عالقة بالمتغیری -3 القرارات وإ

 .األزمات
إدارة األزمات األمنیة في  في القرار اتخاذل تطویر أسالیب سبب "المعنونة الثامنة الدراسة السابقةو    

، حیث توصلت إلى نتیجة جزئیة مفادها أن المؤسسة األمنیة محل الدراسة تعتمد بنسبة عالیة "فلسطین
دارة األزمات بشكل  اتخاذعلى األسالیب التقلیدیة في  القرار، كالخبرة الذاتیة في العمل األمني بشكل عام وإ

القرار بأنهم یعتمدون خاص، وهذا ما یتفق مع النتیجة الجزئیة في دراستنا الراهنة، حیث صرح متخذو 
القرارات أتناء حدوث الخالفات داخل الشركة، في حین نجد أن الدراسة التي  اتخاذعلى خبرتهم الذاتیة في 

واقع دراستنا الراهنة، فمن النتائج التي توصل إلیها أن متخذي ما أقره  أجراها هذا الباحث تختلف مع
 اتخاذبطء على رأي اآلخرین، األمر الذي قد یتسبب في القرارات دون االعتماد  باتخاذالقرار ینفردون 

القرارات الالزمة لحل مختلف األزمات، وهذا ما یتنافي مع ما توصلنا إلیه في النتیجة الجزئیة التي تقر 
القرارات بهدف تحسیسهم  اتخاذبأن متخذي القرار في الشركة محل الدراسة یشركون العمال في عملیة 

  .بدورهم في الشركة

  :االجتماعیةفي ضوء فكر النظریات  نتائج الدراسة :ثالثا
دارة األزمات دراسة سوسیو میدانیة بالشركة اإلفریقیة للزجاج  اتخاذتتموقع الدراسة الراهنة      القرار وإ

دارة األزمات، إذ سنحاول  اتخاذبوالیة جیجل في إطار فكر النظریات التي تهتم بدراسة متغیري  القرار وإ
في هذا المقام تحلیل وتفسیر متغیرات هذا الموضوع بما یدعمه من دالئل معرفیة، ومن هذا المنطلق 
سنسعى إلى إبراز بعض النقاط التي تتقاطع فیها نتائج دراستنا مع االتجاهات النظریة التي استعرضناها 

ثرائنا لموضوع الدراسة   .في قراءتنا وإ
 تمثل هذه قد قدمت النظریات الكالسیكیة العدید من التحلیالت والتفسیرات للعملیة التنظیمیة، حیث ل

القرار وترى بأن الهدف األساسي الذي أنشأت من أجله التنظیمات  اتخاذالنظریات النموذج المغلق في 
هذه النظریات في  ضوء هو تحقیق الكفایة اإلنتاجیة بأقل جهد ووقت وبأقل تكلفة، وتتمحور األزمات في

الجانب المادي والمتعلق بانخفاض مستویات اإلنتاجیة نتیجة لمؤشرات مختلفة، وما یمكن أن یصاحبها 
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التي تجعل متخذ القرار في  األخیرةمن مجموعة من اآلثار التي یمكن أن تهدد استمراریة المؤسسات، هذه 
من الحد من هذه االختالالت باتخاذ قرارات رشیدة حالة بحث دائم عن أبرز اآللیات المناسبة التي تمكنه 

اتخاذ في ضوء المعرفة والتأكد التام كون التنظیم ال یؤثر وال یتأثر بالبیئة الخارجیة، وبذلك فإن عملیة 
عن طریق إتباع أسالیب معینة  ضروریة یجب القیام بها بشكل مدروس وعلمي یةالقرار عملیة داخل

في الوصول إلى مستویات عالیة من  یتمثلسطر من هذه العملیة، والذي تتناسب مع تحقیق الهدف الم
العمال بتنفیذ  تقیدناتجة عن عدم تلف المشاكل واألزمات التنظیمیة الاإلنتاجیة، إضافة إلى معالجة مخ

القرارات المتخذة، ما یفرض تطبیق الرقابة الصارمة على تطبیق هذه القرارات وهو ما آلت إلیه دراستنا من 
خاصة تلك المتعلقة بالغرض من تطبیق الرقابة الصارمة بالشركة  إلیهاخالل بعض النتائج التي توصلنا 

اكل وأزمات تهدد استقرار الشركة، وتجدر والمتمثل في ضمان السیر الحسن للعمل تفادیا لحدوث مش
اإلشارة إلى أن جل النظریات الكالسیكیة تعتبر متخذ القرار شخص رشید یملك رؤیة شاملة حول كافة 

مختلف القرارات المتعلقة بالعمل باالعتماد على  اتخاذالمعلومات والخیارات المتاحة، ما یجعله ینفرد في 
وهریة التي تتقاطع مع نتائج دراستنا، حیث أن معظم القرارات بالشركة تتخذ خبرته الذاتیة، وهذه النقطة الج

 .باالعتماد على الخبرة الذاتیة
 ة إنتاجیة المؤسسات من خالل وضع لقد جاءت النظریات النیوكالسیكیة بتوجه جدید یتمحور في زیاد
ذلك بعدا آخر یتمثل في ب يفعتبر عمود العملیة اإلداریة، لتضفتراضات حول العنصر البشري الذي یا

االهتمام بالجانب اإلنساني واالجتماعي للعمال بتوفیر مختلف الحوافز المادیة والمعنویة لهم، لقد أرجعت 
قصائه  هذه النظریات مختلف المشاكل واألزمات التي تحدث في المؤسسات إلى إهمال العنصر البشري وإ

وهو ما یفسر بروز الخالفات والنزاعات في المؤسسات،  اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل،من المشاركة في 
القرار  اتخاذطراف في عملیة شراك مختلف األیستدعي إإضافة إلى زیادة وقوع حوادث العمل، األمر الذي 

واالستغالل األمثل للموارد  ختلف الجهودیة جماعیة تعاونیة تستدعي تكاثف مكون هذه األخیرة عمل
 .لوصول إلى تحقیق األهداف المسطرة بشكل فعليالمادیة والبشریة بغیة ا

ت به أفكار هذه النظریات یتقاطع مع الدراسة الراهنة في بعض نتائجها إن هذا الطرح الذي جاء    
القرارات المتعلقة بالمشاكل التي تحدث في الشركة  اتخاذعملیة  العمال في بإشراكخاصة فیما یتعلق 

تیح الفرصة لتوحید الجهود سعیا للبحث عن أهم اآللیات والحلول محل الدراسة، كون هذه المشاركة ت
  .المناسبة لمواجهة مختلف األزمات والتقلیل من آثارها
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 ر تنظ لقد قدمت النظریات الحدیثة مقاربة جدیدة من خالل التحلیالت والتفسیرات التي جاءت بها إذ
إلى التنظیم على اعتباره نسق مفتوح یؤثر ویتأثر بالبیئة الخارجیة من خالل ما تفرزه هذه البیئة من 

القرار حسب منطلقات هذه النظریات تتصف  اتخاذتغیرات ومستجدات، األمر الذي جعل من عملیة 
لبیئة التي یتواجد بالرشد المحدود كون متخذ القرار ال یملك رؤیة شاملة حول كافة الظروف المحیطة با

فیها التنظیم، إضافة إلى أنه ال یمتلك القدرة اإللمام بكافة المعلومات والتي ال تكون متاحة بشكل مسبق 
بإیجاد قراراته، وهذا ما یتطلب منه ضرورة البحث المستمر عن تلك المعلومات والمعطیات  التخاذأمامه 

ث تواجهه قیود عدیدة منها ضغط الوقت وعدم القدرة أفضل الوسائل لتحقیق ذلك، إال أنه خالل هذا البح
القرار، إضافة إلى عدم رغبة بعض األطراف في  اتخاذعلى استیعاب كافة المعلومات وتوظیفها عند 

القرارات، كون المؤسسة في الواقع تمثل مجموعة من المشاركین  التخاذتقدیم مختلف المعلومات الالزمة 
 .من إمكانیة حدوث صراعات وأزمات داخل المؤسساتوهو ما یزید متباینة بمطالب 

طوات أساسیة تبدأ بمرحلة إن التعامل مع مختلف األزمات حسب أفكار هذه النظریات یكون بإتباع خ    
طراف التي أدت إلى حدوث هذه لیة لمعرفة األسباب الحقیقیة واألأي إجراء دراسة تحلی التشخیص

ر قدر من المعلومات الضروریة وتحلیلها وتصنیفها كخطوة األزمات، وذلك بهدف الحصول على أكب
أساسیة لوضع مجموعة من البدائل المتاحة، تم اختیار البدیل األمثل كحل لألزمات المواجهة ومتابعة 
تنفیذه كمرحلة أخیرة وذلك للحكم على فاعلیة ونجاعة القرار المتخذ، وهذه النقطة األساسیة التي تتقاطع 

الراهنة، حیث توصلنا إلى أن متابعة تنفیذ القرارات المتخذة وتقییمها  دراستناالجزئیة في نتائج ال إحدىمع 
المعیار األساسي للحكم على فاعلیة ونجاح هذه القرارات في معالجة مختلف المشاكل واألزمات یعد 

  .المواجهة

ارة إلى أهم النتائج التي إن مناقشة نتائج الدراسة في ضوء النظریات االجتماعیة یقودنا إلى اإلش
تتقاطع فیها هذه الدراسة مع أفكار النماذج التي قدمها كل من ستیفن ألبریخت، محمد أحمد الطیب هیكل 
وحفیان عبد الوهاب، والتي تقوم على مجموعة من الخطوات األساسیة التي یمكن االعتماد علیها في 

لمؤسسات، على اعتبار أن إدارة األزمات عملیة اإلعداد والتعامل مع مختلف األزمات التي تواجهها ا
معقدة وحساسة تتطلب وضع خطة شاملة ومدروسة تراعي خصوصیة كل مرحلة من مراحل تطور 
األزمة، األمر الذي یفرض توفر مهارات إداریة خاصة لدى  متخذي القرار التخاذ اإلجراءات الالزمة 

ت المناسب، فالنجاح في إدارة األزمات مرهون بنوعیة القادرة على التعامل مع الموقف األزموي في الوق
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وكفاءة القرارات المتخذة التي تخضع لحسابات معقدة نظرا لضیق الوقت المتاح أثناء األزمة، إضافة إلى 
اتساع دائرة عدم التأكد ونقص المعلومات، وتتفق هذه النتائج المقدمة إلدارة األزمات على نقطة جوهریة 

یجاد اآللیات المناسبة للتعامل مع خصوصیة كل هي ضرورة المتابع ة المستمرة لمراحل تطور األزمة وإ
مرحلة من خالل المتابعة المستمرة لها من بدایة نشوءها إلى غایة استقرار األوضاع واستعادة التوازن، 

ل لمعایشة وهذا ال یتأتى إال من خالل التواجد المستمر لألطراف الفاعلة في إدارة األزمة في بیئة العم
الحدث األزموي ومعرفة األمور على حقیقتها مع ضرورة حشد كافة اإلمكانیات المادیة والبشریة واعتماد 
المرونة في التصرف مع المرؤوسین بفسح المجال أمامهم لتقدیم أفكار واقتراحات من شأنها تقدیم إضافات 

توجیه التعلیمات بشكل مستمر لضمان بغیة الوصول إلى اتخاذ قرارات أكثر دقة وموضوعیة، مع ضرورة 
تنفیذها في الوقت المحدد وبالشكل المطلوب، هذا باإلضافة إلى المتابعة الدائمة للقرارات المتخذة وتقییمها 
بهدف معرفة جوانب القوة والضعف في هذه القرارات والخروج بمجموعة من الدروس المستفادة للتعلم من 

  .األخطاء ومحاولة تجنبها مستقبال

إن الطرح الذي قدمه أصحاب هذه النماذج یتقاطع مع دراستنا الحالیة في بعض نتائجها خاصة 
تلك المتعلقة بالتواجد المستمر لإلطارات في بیئة العمل ومساهمته في التقلیل من تعارض المصالح، كون 

اقمها إلى حدوث أزمات احتكاكهم الدائم بالعمال یتیح لهم معرفة أهم المشاكل والخالفات التي قد یؤدي تف
تعیق عمل الشركة، ومن ثم إمكانیة إیجاد اآللیات المناسبة للتعامل معها في الوقت المناسب بشكل یحد 
من تفاقمها، إضافة إلى النتیجة الجزئیة المتعلقة بتقییم القرارات المتخذة بالشركة والتي كان الهدف منها 

التخاذ قرارات نوعیة وهذا ما یدل على أن عملیة  هو اكتشاف جوانب القصور والعمل على تصویبها
التقییم لها دور كبیر في تحقیق األهداف المسطرة بشكل عملي، باإلضافة إلى أن الحكم على فاعلیة 

  .         القرار المتخذ ال یتم إال من خالل تقییمه

  :النتیجة العامة للدراسة: رابعا
لیه یستوجب علینا استعراض ما توصلت إ ،عهاومعرفة واقالنتیجة العامة للدراسة للتحقق من     

  :الفرضیات الجزئیة للدراسة الراهنة بعد اختبارها میدانیا، ویمكن إیجازها كاآلتي
 .تساهم خصائص متخذ القرار في معالجة الخالفات العمالیة - 1
 .العمل بشكل فعالفي التعامل مع حوادث تساهم متابعة تنفیذ القرار  - 2
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بالشركة  "القرار دور في إدارة األزمات لعملیة اتخاذ "ها أنفادوعلیه فإن الفرضیة العامة التي م   
القرار لها دور  اتخاذاإلفریقیة للزجاج، ومن خالل فرضیاتها الجزئیة نجد أنها تحققت، ذلك أن عملیة 

ع البحث، حیث أقروا بأن فعال في إدارة األزمات في الشركة محل الدراسة، وهذا ما یؤكده أغلبیة مجتم
نوعیة المناصب التي یشغلونها وطبیعة المهام التي یؤذونها هي التي تفرض توفر خصائص معینة تمكنهم 
من التعامل مع المشاكل والصعوبات التي تواجههم في بیئة العمل، ولذلك فقد أدلوا بأنهم یعتمدون على 

ومي ببیئة العمل فبحكم تواجدهم المستمر واحتكاكهم الی القرارات، اتخاذهمخبرتهم الذاتیة بدرجة أولى عند 
هم قادرین على التعامل مع مختلف الخالفات التي تقع في الشركة، إضافة إلى توظیفهم للوسائل ف

التكنولوجیة وتحكمهم فیها هو ما یجعلهم ملمین بكافة المعلومات الضروریة المتعلقة بسیر العمل، وهذا ما 
 واتخاذر الذي تولیه الشركة إلطاراتها كونها تمثل أهم األطراف الفاعلة في صناعة یفسر االهتمام الكبی

  .لونها في سبیل ضمان السیر الحسن لنشاطات الشركةار، وذلك من خالل الجهود التي یبذالقر 
تكررة الحدوث، فمثل فاتخاذ القرار عملیة جوهریة وأساسیة بالنسبة للشركة خاصة في ظل الحوادث الم  

قرارات نوعیة ومتابعة تنفیذها، كخطوة  التخاذعن أفضل الحلول المشاكل یفرض البحث المستمر  هذه
ذلك من خالل الرقابة على تنفیذ القرارات د الفعلي لمثل هذه القرارات، ویتحقق أساسیة لتحقیق التجسی

ورا كبیرا في التقلیل من الذي یلعب داالهتمام الدائم بجوانب الصیانة المتعلقة بسیر العمل، باإلضافة إلى 
حدوث مختلف األعطال بالشركة، وبالتالي فنجاعة وفعالیة القرارات المتخذة ال تتم إال من خالل عملیة 
التقییم والتي تعتبر آخر مرحلة في عملیة المتابعة، فمن خاللها یتم الكشف عن جوانب القصور في 

قوع في أخطاء متشابهة مستقبال قد تؤدي إلى وقوع مختلف القرارات المتخذة، والذي من شأنه أن یجنب الو 
  .لها دور كبیر في تحقیق األهداف المسطرة بشكل عملي إذا عملیة التقییمفحوادث عمل بالشركة، 

   :الدراسة رتهاالقضایا التي أثا :خامسا
لقد أفضت دراستنا إلى مجموعة من النتائج المیدانیة تستدعي التدقیق والتمحیص، حیث كشفت لنا   

القرار في إدارة األزمات في إحدى المؤسسات االقتصادیة أال وهي  اتخاذعن الدور الذي تلعبه عملیة 
یقیا حیث كشفت عن الشركة اإلفریقیة للزجاج، وذلك بالنظر إلى فرضیات هذه الدراسة وما آلت إلیه إمبر 

القرار ومتابعتهم لمختلف القرارات المتخذة في التعامل مع  يالشكل الذي تساهم فیه خصائص متخذ
  .تتعرض لها الشركةاألزمات التي 
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یمانا منا بالطبیعة التراكمیة للبحث العلمي      من خالل التعامل مع مختلف حیثیات ، و واستمرار یتهوإ
دراستنا الراهنة تدفعنا إلى طرح  أثارتهاالقضایا التي ف جملة من النقاط المهمة، الموضوع فقد أثار انتباهنا

القرار والدور الذي تلعبه في إدارة األزمة بالشركة اإلفریقیة  اتخاذعدد من التساؤالت المتعلقة بعملیة 
  :للزجاج، وهي كما یلي

  قادرین على تشخیص وتحلیل لماذا تفتقر المؤسسة االقتصادیة الجزائریة لوجود محللین سوسیولوجیین
 مختلف التحدیات والمشاكل التي تواجه عمل المؤسسة ؟

 أحد األسباب المؤدیة إلى حدوث  تخذي القرار بالمؤسسة الجزائریة یعدهل عدم وجود رؤیة إستشرافیة لم
 األزمات ؟

  المؤسسة الجزائریة بتشكیل لجان متخصصة مهمتها التعامل مع مختلف المشاكل لماذا ال تهتم
 واألوضاع الطارئة التي تحدث في مجال العمل ؟
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  : خالصة

ي ضوء فروضها حاولنا في هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة وذلك من خالل مناقشتها فلقد       
، وبذلك فقد حققت  ونماذج النظري من دراسات سابقة ونظریات ضافة إلى مناقشتها في ضوء التراثوباإل

القرار دور  اتخاذنطلقنا منها، وخلصنا إلى نتیجة عامة مفادها أن لعملیة فتراضات التي انتائج دراستنا اال
  .فعال في إدارة األزمات بالشركة محل الدراسة
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التطویر التنظیمي وأثره على فعالیة القرارات اإلداریة في ). 2008. (عصام محمد حمدان مطر .8

 .، فلسطینرسالة ماجستیر. المؤسسات األهلیة في قطاع غزة
 رسالة. أثر استراتیجیات إدارة األزمات الحدیثة على األداء التسویقي). 2012. (فهد علي الناجي .9

 .لشرق األوسط، األردن، كلیة األعمال، جامعة اماجستیر
القرارات اإلداریة،  اتخاذدور المعلومات في عملیة ). 2004. (فیحان محیا علوش المحیا العتیبي .10

 .، الریاضرسالة ماجستیر. دراسة تطبیقیة على العاملین في المدیریة العامة للجوازات
ستراتیجیة تسییر األزمات في ال). 2014. (لعجال بایة .11 منظمة، منظمة الخطوط االتصال التنظیمي وإ

 .، الجزائر2، جامعة الجزائر رسالة ماجستیر. الجویة الجزائریة نموذجا
. القرار في إدارة األزمات األمنیة اتخاذسبل تطویر أسالیب ). 2016. (بیسيمحمود علي محمد البل .12

 .، جامعة األقصى، فلسطینرسالة ماجستیر
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القرار في تسییر الموارد البشریة واستقرار اإلطارات في العمل،  اتخاذ). 2007. (مراد خالصي .13
  .  ، قسنطینةرسالة ماجستیر. دراسة میدانیة بالشركة الوطنیة للتبغ والكبریت

اتصال األزمة في المؤسسة الجزائریة، دراسة حاالت لوحدات من المؤسسات ). 2009. (هامل مهدیة .14
 .عة منتوري، قسنطینة، جامرسالة دكتوراه. الصناعیة والخدمیة

دارة األزمات الدولیة االدینامیك). 2013. (هیا عدنان عاشور .15 ، كلیة رسالة ماجستیر. السیاسیة وإ
 .االقتصاد والعلوم اإلداریة، جامعة األزهر، غزة

إدارة األزمات لدى مدیري مدارس التعلیم العام ). 2011. (وافي بن صالح بن شلویح الزلیفي .16
 .، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیةسالة ماجستیرر . الحكومي واألهلي
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  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  - جیجل - جامعة محمد الصدیق بن یحیى

  كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

  قسم علم اجتماع

  :استمارة بحث بعنوان

  

  

  

  

  مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في علم اجتماع
  تنظیم وعمل: تخصص

  
  :إشراف األستاذ                                              :إعداد الطلبة

 حدادي داود                                                     بوبكر هشام 
 لفیلف هشام 
  

 منكم نرجومعلومات هذه االستمارة سریة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي، لذا : مالحظة
  .أمام االقتراح المناسب) x(التعاون معنا باإلجابة على كل العبارات، وذلك بوضع العالمة 

  
  

  2017/2018: السنة الجامعیة
  

في المؤسسة االقتصادیة دارة األزماتإ اتخاذ القرار و   

.والیة جیجل - الطاهیر - الشركة اإلفریقیة للزجاج دراسة میدانیة مع إطارات   

: 01الملحق رقم 
 خاص باالستمارة
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  البیانات الشخصیة: المحور األول
  أنثى              ذكر     : االجتماعيالنوع ) 1
  ]29 –20[:        السن) 2

                 ]30– 39[  
                 ]40 - 49[  

  سنة فما فوق                 50
  جامعي   ثانوي                :المستوى التعلیمي) 3

  :طبیعة المنصب) 4

  إطار المصالح اإلداریة       إطار مصلحة اإلنتاج             إطار مصلحة الصیانة            

  سنوات 10إلى  1من :          یة في العملاألقدم) 5
  سنوات 20إلى  11من                                 
  سنة فما فوق 21                                

  .متخذ القرار ومعالجة الخالفات العمالیة خصائص:المحور الثاني
  كیف تتخذ قراراتك أثناء حدوث الخالفات داخل الشركة؟ ) 6

  استشارة المسؤولین                          وي الخبرةذاستشارة  ى الخبرة الذاتیة           االعتماد عل     
  ال  نعم           ؟لتعارض المصالح الخاصة بالعمامن تواجدك المستمر في مكان العمل یقلل  هل)7
  ال           نعم           هل تعتمد على قرارات وقائیة تحد من حدوث الخالفات داخل الشركة؟  ) 8
  : في حالة اإلجابة بنعم، طبیعة هذه القرارات تكون في شكل -

  أوامر       تعلیمات                        توضیحات        
  هل تشرك العمال في عملیة اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاكل التي تحدث داخل الشركة؟ ) 9

  نعم                    ال                
  :، الهدف من ذلك هوبنعم اإلجابةحالة في -

  قرارات مناسبة                 العمل الجماعي إلىتحسیس العمال بدورهم                الوصول 
     أبدا            أحیانا            دائما     ؟هل تتبع نفس األسلوب في التعامل مع المرؤوسین) 10
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  ؟مرونة تصرفك مع العمال یساهم في التعامل مع المشاكل فور وقوعهاهل ) 11

  بداأأحیانا                      دائما              
  بداأأحیانا                      هل توظف الوسائل التكنولوجیة في إنجازك لمهامك؟    دائما) 12
  المعلومات المتعلقة بمختلف المشاكل؟ ومراجعةتحكمك في التقنیة یجعلك قادرا على جمع  هل)13

  نعم                ال
 : في حالة اإلجابة بنعم، یفیدك ذلك في -

  اتخاذ قرارات فوریة         التشخیص الدقیق ألسباب هذه المشاكل          اتخاذ تدابیر وقائیة    
قدرتك على تمییز المعلومات المغلوطة یساهم في تحدید العوامل المؤدیة إلى حدوث النزاعات  هل)14

  بداأ               أحیانا               داخل الشركة؟      دائما
  هل االحتكاك الیومي ببیئة العمل یجعلك تأخذ المبادرة في حل المشاكل؟   ) 15

  أبدادائما             أحیانا               
  ال  نعم                   مشاكل داخل الشركة؟وأن قدمت اقتراحات في حالة وقوع هل سبق ) 16
  :حالة اإلجابة بنعم، تساهم هذه االقتراحات فيفي  -

  تقریب وجهات النظر بین العمال            الحفاظ على االستقرار داخل الشركة
  هل اهتمامك بأهداف الشركة یجعلك قادرا على تحدید العراقیل التي تهدد استقرارها؟) 17

  ال    نعم                          
  ال  صدرت قرارات تتعارض مع قوانین الشركة؟     نعم            هل سبق وأن أ) 18
  :في حالة اإلجابة بـــ ال، یعود ذلك إلى-

  وضوح القوانین الخاصة بالشركة            االعتماد على المصادر الموثوقة في جمع المعلومات 

  .القرار والتعامل مع حوادث العمل متابعة تنفیذ: المحور الثالث
  ال              هل یلتزم العمال باستعمال وسائل السالمة المهنیة؟     نعم  ) 19

  : إلىیرجع ذلك  في حالة اإلجابة بـــ ال،-
  عدم توفر وسائل األمان             التسیب واالهمال من طرف العمال                 ضعف الرقابة

  ؟متعلقة بحوادث العملالرقابة الصارمة على تنفیذ القرارات ال ماالغرض من)20
  تجنب تكالیف الحوادث           ضمان السیر الحسن للعمل            االهتمام بسالمة العمال

  :حرصك على قیام العمال بتنفیذ التوجیهات المتعلقة بالوقایة من حوادث العمل داخل الشركة یكون) 21
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  بصفة نادرة     بصفة دوریة                       صفة دائمة ب
  هل تعتقد بأن وقوع حوادث العمل بالشركة یعود لعدم تقید العمال بتنفیذ القرارات المتخذة؟ ) 22

  نعم                  ال
  :في حالة اإلجابة بنعم، یعود ذلك إلى -

  لمضمون القراراتالفهم الخاطئ            من طرف العمال واإلهمالالتسیب 
  ضعف التحكم في وسائل العمل

  ما هي اإلجراءات المتبعة في حالة عدم تقید العمال بقواعد السالمة في بیئة العمل؟) 23
  الخصم من الراتب             إیقاف مؤقت عن العمل             إنذار شفوي

  :إلیك في شكلاألمور المتعلقة بمختلف الحوادث التي تقع بالشركة تصل ) 24
  اتصاالت شخصیة                   تقاریر                           شكاوي      

  هل یتم تسجیل تاریخ ومكان وقوع مختلف الحوادث في الشركة؟     نعم                 ال) 25
  :في حالة اإلجابة بنعم، یساهم ذلك في -

  معرفة أسباب وقوع الحادث            التعامل الفوري مع حوادث مشابهة
  تجنب وقوع حوادث عمل مستقبال

  التقلیل من حدوث األعطال التقنیة؟ بتنفیذ القرارات الخاصة بجوانب الصیانة یساهم في االهتمام هل)26
  نعم                  ال

  دوري            نادردائم           :    في حالة اإلجابة بنعم، تكون هذه الصیانة بشكل -
  ؟ما هي الطریقة المتبعة في التعریف بآلیات السالمة والوقایة من األخطار) 27
  الدورات التكوینیة           االجتماعات الدوریة  حسیسیة         الالفتات التحمالت التوعیة            

 داخلعرض العمال لإلصابات من تالحرص على توضیح مضمون التعلیمات واألوامر یقلل  هل) 28
  بداأحیانا               أ               دائما   الشركة؟

  هل یتم تقییم القرارات المتخذة؟          نعم               ال) 29
  :في حالة اإلجابة بنعم، الهدف من ذلك هو-

  تجنب وقوع حوادث مستقبال            اتخاذ قرارات نوعیة              اكتشاف جوانب القصور 



 .خاص بقیمة الصدق لبنود االستمارة: 02الملحق رقم 
 

  قیمة الصدق  رأي المحكمین  البنود
  ال یقیس  یقیس

01  04  00  01  
02  04  00  01  
03  04  00  01  
04  04  00  01  
05  04  00  01  
06  03  01  0,5  
07  04  00  01  
08  04  00  01  
09  04  00  01  
10  03  01  0,5  
11  04  00  01  
12  04  00  01  
13  03  01  0,5  
14  04  00  01  
15  03  01  0,5  
16  04  00  01  
17  04  00  01  
18  03  01  0,5  
19  04  00  01  
20  03  01  0,5  
21  04  00  01  
22  04  00  01  
23  04  00  01  
24  04  00  01  
25  04  00  01  
26  04  00  01  
27  04  00  01  
28  04  00  01  

 



:المحكمین باألساتذةخاص  :03الملحق رقم   

المحكمین األساتذة التخصص  
التنمیة اجتماعلم ع  شتیوي الربیع 

إدریسخطابي  تنمیة وتسییر الموارد البشریة  
 بلیلط عبد اهللا علم اجتماع التنظیم
 شربال مصطفى علم اجتماع الجریمة

 




