
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 



  حدار جمال :األستاذ 
كلية الحقوق و العلوم السياسيةب " أ"مساعد أستاذ   

  بسكرة - محمد خيضرجامعة 

 
 

Abstract : 

Due to the accurent 
development in technology and the 
co-relation between the external 
,internal ,political, economical 
,social and environmental .also as a 
result to increasingly appearance of 
risks, catastrophes and crises. 

Although, the accurent 
development in all fields, the harmful 
phenomena steal causing human and 
material lots. 

Thus, most of the 
organizations seek to find new and 
effective mechanisms to adapt and 
manage new situations with possible 
cost, and maintain the balance in 
harsh and unprecedented conditions. 

  

  :الملخص 
ــــــة هــــــو   ــــــز المنظمــــــات الحدیث مــــــا یمی

ـــــى كـــــل المجـــــاالت  ـــــة مفتوحـــــة عل العمـــــل فـــــي بیئ
،نظــــــــــرا للتطــــــــــور الحاصـــــــــــل فــــــــــي التكنولوجیـــــــــــا 
والتــــرابط بــــین مــــا هــــو داخلــــي وخــــارجي ومــــا هــــو 
ـــــــي ،وكـــــــذا  سیاســـــــي واقتصـــــــادي واجتمـــــــاعي وبیئ
لظهــــــور المخــــــاطر والكــــــوارث واألزمــــــات بشــــــكل 

ي كــــل متزایــــد ،وبــــالرغم مــــن التطــــور الحاصــــل فــــ
المیـــــــــــادین إال أن الظــــــــــــواهر الضـــــــــــارة الزالــــــــــــت 
ــــــــــــالي  ــــــــــــة وبشــــــــــــریة وبالت تخلــــــــــــف خســــــــــــائر مادی
أصـــــــــبحت معظـــــــــم المنظمـــــــــات تســـــــــعى إلیجـــــــــاد 
دارة المواقـــــف المســـــتجدة  ـــــة للتكیـــــف وإ آلیـــــات فعال
بأقـــــل التكـــــالیف الممكنـــــة والحفـــــاظ علـــــى توازنهـــــا 
ــــــــــــــر مســــــــــــــبوقة  .فــــــــــــــي ظــــــــــــــروف قاســــــــــــــیة وغی
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  : ةــــــــمقدم
ختلف الكیانات من منظمات على اختالف درجاتها وتصنیفاتها وم األفرادیعیش 

وكذا الدول في بیئة حركیة ومتغیرة باستمرار ،هذا التغیّر هو نتیجة حتمیة للتطور الحاصل 
 والمؤثرات  بین مختلف الفواعل والتأثر والتأثیركذا الترابط المتزاید في مختلف المجاالت و 

سمات  أهمالعولمة ومظاهرها من  أصبحت أن،حتى داخل الدولة وعلى المستوى الدولي 
،كما یالحظ زیادة التهدیدات والمخاطر والكوارث الطبیعیة والتكنولوجیة  األخیرینالعقدین 

والمادیة التي تخلفها  ةبشكل مخیف تتضح درجة خطورتها  من خالل الخسائر البشری
تها وكذا درجات ،وبشكل غیر مسبوق تمثل في تطور مصادر التهدیدات وعدم نمطی

بل كثیرا ما یحدث خاصة في الكوارث وارد جدا ، أمرصعوبة التنبؤ  إلى أدىخطورتها ما 
 واألضرارالطبیعیة الكبرى وابرز مثال على ذلك الزلزال وموجات التسونامي التي لحقه 

والتي خلفت حوالي ثلث ملیون ضحیة وخسائر مادیة البالغة التي سببتها في المحیط الهادي 
  .2004دیسمبر 24في خمة ض

 األهمیة ازدادتالبیئة كعنصر مهم للمنظمات والدول والشعوب  ألهمیةووعیا منهم 
بالدراسات البیئیة من طرف الباحثین في مختلف الفروع المعرفیة ،فظهر مصطلح التنمیة 

من بین العامة و  اإلدارةالمستدامة ،والنظریات والمقاربات البیئیة في مختلف العلوم بما فیها 
الموقفیة التي ظهرت في مرحلة الستینات  اإلدارةنظریة  اإلدارةالنظریات البیئیة في 

والسبعینات كنظریة مركزة على عنصر القیادة بشكل اخص اال انها تطورت في السنوات 
من ظهور  یبررها على المستوى المیداني الدعوة النتهاجها ملحة ،ولها ما وأصبحت األخیرة

ات وبشكل عام مواقف لم تكن معروفة بالسابق سواء بنفس الشكل او الشدة مخاطر ،تهدید
  . ترتبة عنهاالسلبیة الم واآلثار

یفرضها الموقف ،ویفترضها فهمنا له ،وبالتالي  إدارة"الموقفیة سواء كانت  واإلدارة
 إدارةبه وهي  ومتأثرةمنه وتعطي له مؤثرة علیه  تأخذتفاعل مع الموقف ذاته ، إدارةهي 

التخطیط للتفاعل مع الموقف ،التنظیم للتعامل مع : أساسیةتفاعلیة قائمة على عدة عناصر 
الموقف ،التوجیه للتعامل مع الموقف ،التنسیق للتفاعل مع الموقف ،التحفیز للتعامل مع 

حادث وبالتالي  أومرتبطة بموقف  أنها"اعتبرت  أو 1 "الموقف ،المتابعة للتعامل مع الموقف
وفي كل الحاالت اإلدارة الموقفیة 2"أ كرد فعل للمشكالت تنش أنهاة بطبیعتها ،حیث فهي مؤقت

وفیها السلبیة والكل یبرره الوضع ومبرر اعتماد هذا  االیجابیةلها خصائص معینة فیها 
  .  اإلدارةالنمط من 
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من المواضیع المهمة سواء على المستوى العلمي  قالةموضوع هذه الم إن
 الم كذلك  وعلى المستوى العملي اإلداریةفي العلوم السیاسیة والعلوم  وخاصة األكادیمي

 اإلنسانعلى  تأثیرمن   األحیانللمواقف المستجدة والمتزایدة والضارة في كثیر من 
والكوارث وكذا المواقف  األزمات أصبحتحیث  األخیرةوخاصة في السنوات  والممتلكات

  :سبة للدراسات السابقة المتناولة للموضوع بالن أما،  3ما یمیز الوضع أهمالصعبة 
 contingencesالنظریات الموقفیة –فنجد عند الغرب سواء في شقه النظري 

theories الموقفیة او الموضعیة  اإلدارةفي جانبه العملي التطبیقي  أو:situational 
management  وعلى  اإلداریةلكن اغلب هذه الدراسات تركز على القیادة في المنظمات

 أوردالعوامل النفسیة  واالستعدادات المسبقة الختیار المدیر وعلى سبیل المثال ال الحصر 
  :الكتب التالیة 

-Lucien g-Canton, emergency management-concept and 
strategies for effictiv programs,wiley interscience ,2007   والكتاب یركز

والمواقف المستجدة التي تستوجب تدخال سریعا وفعاال  على مختلف التصنیفات للكوارث
  .كاترینا  إعصارمثل  األمریكیةوخاصة في الوالیات المتحدة 

 -jon coaffe ,terrorism ,risk and global city ,ashgate ,2007   وهو
 اإلرهابكذلك كتاب جدید یتناول التحدیات الجدیدة للدول والمدن وبشكل اخص مخاطر 

  . مع والدولة بشكل سواءعلى المجت
اما في اللغة العربیة فان االهتمام بالموضوع جاء متأخرا وجل الكتابات الموجودة  -

  :هي كتابات حدیثة 
المنهج المتكامل للتعامل مع المواقف –محسن احمد الخضري ،اإلدارة الموقفیة  /أ

امات الحدیثة جدا وهو من اإلسه 2010الصعبة التي یواجهها متخذ القرار،مكتبة ایتراك ،
 إدارةلمؤلف معروف بإسهامات في مجال إدارة األزمات الذي ألف فیه كتابا سابقا بعنوان 

في خمسة عشر مبحثا مركزا فیها على مفهوم  أوردفانه  األولبالنسبة للكتاب  أما،  األزمات
الخ ،لكن ما ...ة الموقفی اإلدارةالمواقف ومراحل التعامل معها ومناهج  أنواعالموقفیة ، اإلدارة
تطبیقات هذا  إلىیؤخذ على الكتاب انه اهتم فقط بالجوانب النظریة ولم یتطرق  أنیمكن 

  .وصعوباته اإلدارةالصنف من 
وهو كتاب یطغى علیه الطابع العملي في شكل  األزمات إدارةاحمد ماهر،  /ب

  نصائح وتوجیهات للقائمین على إدارة األزمات
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–المقاربات – 21والكوارث في القرن  ألزماتافرید راغب النجار ، /ج
صفحة ومن قسمین  461وهو كتاب من  2009السلوكیات ،الدار الجامعیة،–االستراتیجیات 

المواقف  أشكالوهي شكل من   إدارتهاوالكوارث المعاصرة وسبل  األزمات أهمیتضمن 
  بعض العناصرالجدیدة ومثل المؤلف السابق الكتاب كان نظري بالرغم من التفصیل في 

–العامة لمواجهة الكوارث ،منشاة المعارف  اإلستراتیجیةطارق الجمال ، /د
انه یركز بشكل اخص على  إالوهو كتاب یجمع بین النظري والتطبیقي  2008، اإلسكندریة

 .الحاالت المصریة 
المتبع فاستجابة لخصوصیة البحث والتخصص الذي تنتمي  للمنهجأما بالنسبة 

سنعتمد بشكل خاص على المنهج المقارن ،وكذا المنهج التاریخي معتمدین  دراستنا إلیه
  . الوصف والتحلیل لكل الظواهر محل الدراسة ومعرفة الترابط بین جزئیاتها والعالقة بینها

سوف نحاول من خالل هذه الدراسة تبیان أهمیة اإلدارة الموقفیة في :  إشكالیة الدراسة
ت مضى نظرا العتبارات موضوعیة بظهور تحدیات مخاطر الوقت الراهن أكثر من أي وق

من جهة وكذا لبعض اإلخفاقات في مجال الوقایة والتنبؤ  مألوفةغیر نمطیة ،غیر  وأزمات
وعلیه وتناسبا مع .من جهة ثانیة وهذا ما أدى إلى وقوع هذه الظواهر الضارة بشكل دائم 

  :محوري وهو عنوان البحث ،سوف تكون دراستنا متمحورة حول سؤال 
  ؟ما مدى فعالیة اإلدارة الموقفیة في ظل بیئة متغیرة ومتطورة باستمرار  -

  :هذا التساؤل الرئیسي تتفرع عنه تساؤالت 
  

  :فرضیات الدراسة 
  . األخرى اإلداریة األنماطالموقفیة فعالة للمرونة التي تمیزها عن باقي  اإلدارة -
وكذا  التنظیمیةیمیزها من عدم الدیمومة الموقفیة صعوبات وتحدیات نظرا لما  لإلدارة -

  .البیئة المتغیرة وما تحمله من مخاطر إلى باإلضافةالمرونة الزائدة 
  :فنوردها في العناصر الرئیسیة التالیة  للخطةبالنسبة  أما

  :مقدمة 
  الموقفیة  اإلدارةتعریف  -
  الموقفیة  اإلدارةخصائص  -
  خصائص المنظمات الحدیثة  -
  موقفیة في ظل تغیر البیئة الدائم فعالیة اإلدارة ال -
  فعالیة اإلدارة الموقفیة في ظل الصعوبات التنظیمیة للمنظمات الموقفیة  -
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  :الموقفیة  اإلدارةتعریف 
المصطلحات الجدیدة في هذا المقام والتي هي جوهر بحثنا اإلدارة الموقفیة  من  

مات رواد المدارس ،هذا االصطالح الجدید الذي ظهر في شقه النظري من خالل إسها
الموقفیة في نهایة السبعینات وبعدها محاولین تقدیم شكل جدید لإلدارة منتقدین بذلك مدرسة 

حدود قصوى عالقة المنظمات اإلداریة بالبیئة  إلى األخذالنظم التي سادت قبلها في 
واء الكبیرة في التنبؤ بمختلف الظواهر الضارة س لإلخفاقاتالمحیطة بها ،وبعدها ونظرا 

دارةالطبیعیة أو الصناعیة تم المناداة العتماد مقاربات موقفیة لحل  أوالبشریة  مختلف  وإ
ظاهرة ضارة وغیر متوقعة  أيالمواقف سواء كانت أزمات أو كوارث بأنواعها أو نزاعات او 

  .بشكل جید 
الغربي وكان محل اهتمام  اإلداريالموقفیة اهتم به الفكر  اإلدارةمصطلح  إن

   األخیرةوخاصة في السنوات ومسئولي اإلدارات العامة والخاصة القرار  متخذي
والنوازل في اللغة جمع "فقه النوازل  أواهتم به من خالل فقه الموقف  اإلسالميوحتى الفقه  

  .اسما على الشدة عند اشتداد الدهر أصبححل ،وقد  إذانازلة ،وهي اسم فاعل من نزل ینزل 
  :قال الشاعر
  4یضیق بها الفتى       ذرعا وعند اهللا منها مخرج  ولرب نازلة

  5.الوقوع ،الجدة ،الشدة :تحدید عناصر النازلة یتشابه مع عناصر الموقف من  أنوحتى 
الموقف وبالتالي قبل تقدیم تعریف مفصل /كلمة مركبة من قسمین اإلدارة  : اإلدارة الموقفیة

  :للكلمة المركبة  للمصطلح نحدد معالم كل من الكلمتین المشكلتین
العامة ال  اإلدارة،وذلك باعتبار من خصائص وممیزات الكلمة وكل ما تعنیه  : اإلدارة

نماالمنظمات العامة، أوالجهاز الحكومي  أو اإلداريتقتصر على وحدات الجهاز  یمتد  وإ
ل وادوار كافة القطاعات في المجتمع التي یفترض التنسیق فیما بینها لتتحم أهدافلصیاغة 

  6مسؤولیاتها وتقوم بمهامها وتحقق اهدافها 
یعنیه المصطلح من دالالت مرتبطة بالظرف زمانا ومكانا معینا ،وهو  وكل ما : الموقف

  .ماال نهایة  إلىوضع غیر دائم 
االستعداد الدائم  إدارةهي ( بأنهاالموقفیة  اإلدارةیعرف محسن احمد الخضیري 

 المفاجآت،والتعامل السریع مع هذه  مفاجأتهتعامل مع لمواجهة الموقف والتعامل معه ،وال
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،ویعتبرها  7)األحداثعلى مجرى  تطرأ،والتعامل السریع مع المتغیرات والمستجدات التي 
  :خلیط من عالقات التفاعل االیجابي بین كل من 

  وجوانبه أبعادهالموقف الحالي بكافة -
  إلیهالظروف العامة المحیطة بالموقف والمؤدیة -
  الموقف یأخذهاالتجاه العام الذي -
  والموارد المتاحة لالستخدام والقدرة على استخدامها  اإلمكانیات-

مرتبط بموقف معین وبالتالي هي مؤقتة  بأنهاالموقفیة  اإلدارةویعرف السید علیوة 
  8.بطبیعتها حیث انها تنشا كرد فعل للمشكالت

المفتوحة  واألنظمةالعامة  األنظمةفي لها امتداد  لإلدارةنظریة المقاربة الموقفیة "
التقاء هذه النظریات وتوسعها في عمل هیكلي یمثل  إنبشكل خاص ،ویعتبر طومسون 

 9"الموقفیة للمقاربة  األساسحجر 
  :الموقفیة  اإلدارةخصائص وممیزات 

  : أهمهاالموقفیة بمجموعة من الخصائص  اإلدارةتتمیز 
  .لطارئة سرعة التكیف واالستجابة للمواقف ا -
  .المراتب أساسموقفیة حسب مهاراتهم وخبراتهم ولیس على ال اإلدارةفي  أعضاءتمایز  -
العمل ویكون الوالء المهني هو المسیطر  أثناءالمساعدة على نشوء عالقات سریعة  -

  .البیروقراطیة والتسلسلیة في المسؤولیة  األطرولیس الوالء للوظیفة وبالتالي تجاوز 
الموقفیة فان لها من الصفات كذلك من عدم  اإلدارةمن صفات  وان كانت المرونة

الدیمومة بشكل خاص ،وكذا الحركیة التي تطبع البیئة المحیطة بالموقف تجعلهما عناصر 
تكون سلبیة حسب درجة التعامل الجدي مع هذین  أنتكون ایجابیة كما یمكن  أنیمكن 

  .العنصرین 
  :خصائص المنظمات الحدیثة 

كبیرة  أوصغیرة خاصة وسواء كانت  أوظمات الحدیثة سواء كانت عامة تتمیز المن
الدولة باعتبارها منظمة  إلىالمنظمات من حیث الحجم واالختصاص   من اصغر(

مختلف  تأثیرالبیئة المفتوحة على  أنبدرجة كبیرة من التنظیم واالستعداد ذلك ) المنظمات
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التهدیدات ،وحتى المنافسة بین المنظمات الفواعل تجعل درجة المخاطر تزید بشكل كبیر ،
  .قابلیة للتفاعل مع المستجدات  وأكثراستعداد  أكثرالتنظیم  األخیرلیبقى في 

  :فعالیة اإلدارة الموقفیة في ظل تغیر البیئة الدائم 
نفسها   تفرض الموقفیةالمنظمات إن البیئة المفتوحة والمتغیرة باستمرار جعلت 

  :  منها  عدة منهاألسباب و على  الساحة  نظرا 
فشل  منظومة  الوقایة  من  األزمات  والكوارث  ومختلف  الظواهر  المتسمة   -  أ

بالتطرف  والتي  تهدد  حیاة  الناس  وممتلكاتهم  تهدیدا  بلیغا ،  أو  على  األقل  القصور  
صرف  والنقص  الذي  یطبع هذه  المنظومة  فبالرغم  من  األموال  الطائلة  التي  ت

والتجهیزات  الحدیثة  للرصد  وشبكة  المعلومات المتطورة  المستخدمة  من  طرف  
األخصائیین في مختلف المجاالت والعدد  الكبیر  من  العمالء  والجیوش  وشركات  األمن  
الخاصة  إال أنهم  لم  یتمكنوا  من  الوقایة ومنع حدوث الكثیر  من  األزمات  واألحداث  

في الوالیات المتحدة األمریكیة  أو اختطاف   2001سبتمبر   11مثل  تفجیرات   المأساویة 
الرهائن وخاصة في الدول واألقالیم الهشة والواقعة في مناطق الصراع أو حیث تقل سلطة 

الدولة  أو  وقوع  الكوارث  الطبیعیة  المفجعة ، وبالتالي  یكون  التعامل مع  المستجدات  
الموقف  بمرونة وفعالیة  أكثر من  ضرورة ألنه عند وقوع األزمة أو التي  یأتي  بها  

 .الكارثة یكون السبیل الوحید المتاح هو التعامل معها بفعالیة  
ازدیاد  األعمال  اإلرهابیة  ، ما ینجم  عنها  أحداث  تكون  في  كثیر  من   - ب

في  شكل  اختطاف  للرهائن   األحیان نتائجها بشكل  مأساوي  كالتفجیرات  اإلرهابیة  ، أو
من طرف الحركات اإلرهابیة والحركات المناوئة للحكومات أو شبكات اإلجرام المنظم  ما 

 .یستوجب  من  الدول  والمنظمات  المعنیة  بهذه  المواقف  مرونة  أكثر  
نتیجة  لعوامل كثیرة  لعل  أهمها  تدخل  العنصر  : الكوارث  التكنولوجیة    -ج

انفجار  تشرنوبیل ـ : من  أهمها ( ي  وعدم  احترام  معاییر السالمة  الصناعیة  البشر 
 ...)  .تسرب  النفط  في خلیج  المكسیك 

حیث  انه  إذا كان  عقد  التسعینات  من  القرن  الماضي : الكوارث  الطبیعیة   -د
جمعیة العامة لهیئة اعتبر  عقد  الوقایة  من  الكوارث  الطبیعیة  المعلن عنه من  طرف ال

،وما رافقه  من  مجهودات  دولیة ومحلیة  في  هذا الشأن  ، فان  العقد  10األمم  المتحدة 
األول  من  األلفیة  الجدیدة  هو عقد  الكوارث  الطبیعیة  بامتیاز  ، نتیجة  ازدیاد  وتیرة  

 .الكوارث  الطبیعیة  حجما وكما والخسائر  التي  خلفتها  
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موجات  األوبئة  التي  ضربت  :  ظواهر  غیر  مسبوقة  من  قبل  مثل   انتشار -ه
االلتهاب  الرئوي   sarsالجمرة  الخبیثة ، فیروس  (  العالم  في  العقد  األول  من  األلفیة 

الخ  ، فان  كان  التنبؤ  بها  صعب  إال  ... الحاد  ،  أنفلونزا الطیور  وأنفلونزا الخنازیر  
إتباع  مرونة  للتعامل  معها  لمواجهة  التحدي  الذي  یحدثه الوباء من  جهة  انه  یجب  

وللحفاظ  على  أموال  وموارد  الدول  من جهة  أخرى  ضد  أطماع  من  یستفید  من  
الوضع  وخاصة  شركات  الدواء  العالیة بالرغم من كون هذا الموضوع یطبعه الكثیر من 

االقتصادیة للشركات والدول  الكبرى ومعاناة المالیین من الغموض حیث تتالقى المصالح 
 .البشر في ظل جو یطبعه الكثیر من المخاوف األمنیة  

انتشار  الجریمة  المنظمة  سواء  داخل  الدولة أو  الجریمة  العابرة  للحدود  -و
ها ما  یصعب  واستفادت من التقنیات التكنولوجیة المتوفرة وخبراتها السابقة وتعاون الكثیر من

ي مستوى الدول وأجهزتها التنبؤ  بها  لكن  البد  من  منظمات  فعالة  لمواجهتها خاصة ف
 .األمنیة

تشابك  العالقات  وتداخل  الفواعل في المنظمات والدول الحدیثة   باإلضافة    - 1
ات  إلى  الحركیة  الكبیرة  التي  یعرفـها  العالم  سواء  في  مجال  القیم  أو  التغیر 

االجتماعیة  واالقتصادیة  في  إطار  العولمة  ومظاهرها  خاصة  بالنسبة  للمتعاملین  
االقتصادیین  وازدیاد  األزمات  حیث  أصبحنا  نعیش  في  مجتمع  األزمات  على  حد  

 )  .لریخ باكأ(     Ulrich beckتعبیر  
الحدیثة  الهدف  منه  تحقیق  أسلوب اإلدارة  الموقفیة في  المنظمات إن  اعتماد      2-

المرونة  في  التعامل  مع  التغیرات  السریعة  وغیر  المتوقعة  في أحیان  كثیرة  في  
البیئة  المحیطة  بالموقف  وكذلك  لممیزات  اإلدارة  الموقفیة ذاتها المتمیزة بالمرونة 

  .والفعالیة وسرعة التكیف 
أجواء  غیر  مستقرة  یطبعها  تسارع  في  تأتي  المنظمات  الموقفیة  في  ظل    3-

األحداث  ، غموض  في  المعطیات  أجواء  من  الخوف  والشك  كلها  تجعل  القائمین  
مرونة  )  الخ ... حادث  ، أزمة  ، كارثة  ، ( ریق  المشكل  إلدارة  الموقف على  الف

ذلك  من  خالل  الدقة   وفعالیة  سواء  في  فهم  الموقف  أو  التصرف  حیاله  ، یكون 
التسییر اإلعالمي الجید  للموقف ( ،)من حیث النوعیة  والمصدر( في  استقاء  المعلومات  

وكذلك  نقل المعلومات والتنسیق  بین  أفراد  الفریق  ، باإلضافة  إلى  التیقن  من  ) 
یب  األولویات في  الموارد  المادیة  والبشریة  المتاحة  ، والحاجیات  المستعجلة  مع  ترت

التصرف  مع  اخذ الحیطة خاصة في  مجال  صد  الطریق  أمام  المستفیدین  غیر  
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الشرعیین  من  األوضاع  مثل  المساعدات التي تقدم في مثل هذه الظروف ألن  أي  خطأ  
ربما  ستنجم  عنه  تداعیات  ضارة  على مستویات  عدة  ، وان  كانت  المرونة  تقتضي  

الحریة  في  التصرف  إال  أنها  ال تعني  االرتجالیة  المطلقة  من  طرف  القائمین  بعض  
على التنظیم  الموقفي  ، فااللتزام  بحد  ادني  من  التنظیمات  والقوانین واحترام  الحقوق  
 والحریات  باإلضافة  إلى  الرقابة  على  القائمین  على  التنظیم  الموقفي  أمور  البد منها 

  .لتحقیق  فعالیة  أكثر في تسییر آثار الموقف   
مهم  في  لوقت  ا فعنصر:  فعالیة  اإلدارة  الموقفیة  في  ظل  ضیق  وقت أما

نشاط  أي  منظمة خاصة  إذا  كان  تسارع  األحداث  وغموضها  یجعل  من  التصرف  
السرعة  في    في  زمن  قصیر  تحد  كبیر  ودائما  یطرح  اإلشكال  والتفریق  بین

التصرف  والتسارع  أو  التصرف  دون  إدراك  أو دون  استیعاب  العناصر  الضروریة  
للموقف  وهذا  شيء مهم  ، الن  القرار  الجید  في  الوقت  المناسب  أكید  أن  نتائجه  

ق  غیر  مستمرة  بالمطل(  تكون  جیدة، وان  كانت  المنظمة  الموقفیة  مرتبطة  بالموقف  
فانه  البد  من اإلبقاء على  األرشیف  لنشاطها  للمحاسبة  إن  استوجب  األمر  ذلك  )  

كمبرر  لإلخالل  بالواجبات  أو  الموقفیة لكي  ال  یستعمل  عدم  االستمرار للمنظمة 
  . والتي أوجدت من اجلها أصالتحقیق  مصالح  شخصیة  على حساب المصالح  العامة 

  
  :التنظیمیة للمنظمات الموقفیة  المرونة الموقفیة في ظل فعالیة اإلدارة 

تتمیز   ،في  ظل  عدم  االستقرار  الهیكلي  و  التنظیمي و عدم  الدیمومة  زمانا
المنظمات الموقفیة بالمرونة وعدم الصرامة التنظیمیة التي تمیز المنظمات اإلداریة 

ما یكون فریق إدارة الموقف مشكال  البیروقراطیة والمنظمات في الحاالت العادیة فغالبا
للموقف فقط ویضم أعضاء سواء من داخل المنظمة أو االستعانة بشركاء أو خبراء من 
خارج المنظمة وبالتالي یتم الخروج عن الشكل التقلیدي للتنظیم اإلداري بحیث تزول عالقات 

محلها عالقات عمل العمل المبنیة على التنظیمات واللوائح والتقسیم الصارم للعمل لتحل 
وعلى اعتبار مبنیة على المرونة وحریة نسبیة في التصرف وتجاوز العراقیل البیروقراطیة 

فریق إدارة الموقف انشأ إلدارة حالة معینة فان مبررات بقاءه تزول بانتهاء مهمته أي هو 
یه ، إن عدم الصرامة في فرض الضوابط التنظیمیة  یمكن أن ینظر إلتنظیم مؤقت بطبعه 

على انه سالح ذو حدین فمن جهة التحرر من القیود اإلداریة ومن جهة أخرى إمكانیة 
   .حدوث تجاوزات أو تقصیر 

 المسنودة المسؤولیات   ودقة وعدم  وضوح  الهیكلي عدم  االستقرار  التنظیمي 
أحیان  فراد  فریق اإلدارة  الموقفیة  ربما  یؤدي  إلى  تنازع  لالختصاصات  وربما  في  أل
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أخرى  إلى  إهمال  وتقصیر  بقصد  أو  بدون  قصد  ،  وهي  أمور  من  شانها  تعقید  
الموقف  فمثال  في  كثیر  من  األحیان  عند  حدوث  كارثة  أو  أزمة  تكون  هناك  شح 

والمعلومات ،وفي بعض األحیان تعدد مصادرها والتضارب الذي وندرة حادة  في  األخبار 
ما  یؤدي  إلى  انتشار  اإلشاعات  أو  إصدار  تصریحات  ن هاته المعلومات قد یحدث بی

عدم  (  من  أطراف  مختلفة في التنظیم ربما  تؤدي  إلى  التناقض  بین  تصریح  وآخر  
وجود مصدر  واحد  للمعلومات  بشكل  واضح  وتنظیم  مع  اإلجابة  على  كل  التساؤالت 

وما یترتب عن ذلك ) بة النتشار اإلشاعة واألخبار المفزعة الن الغموض هو البیئة الخص
على طریقة التفاعل مع الموقف  التأثیرمن انتشار الخوف ،القلق ،وفي بعض األحیان حتى 

  .والنهایات التي قد ینتهي إلیها
  : ةـــــــــخاتم 

  :من خالل ما سبق یمكن أن نستخلص مجموعة من النتائج 
ة في المنظمات واألجهزة الحكومیة والخاصة الحدیثة نظرا اإلدارة الموقفیة ضروری -

للتغیرات المتسارعة التي تحدث في البیئة المحیطة بالمنظمات في مختلف مستویاتها 
الخ هذه ...ومواضیعها من الداخلیة ،الخارجیة ،البیئیة،االقتصادیة ،االجتماعیة ،السیاسیة

  .لتخصصات العلمیة التحدیات تجعل من الموضوع محل اهتمام مختلف ا
تتوقف فعالیة اإلدارة الموقفیة في المنظمة اإلداریة  في فهم وتقدیم حلول ناجعة  -

  .لمختلف المواقف أخذا بعین االعتبار عنصر الوقت ومختلف الضغوط المحیطة بالعمل 
إن البیئة الممیزة لعمل اإلدارة الموقفیة المشحونة بالضغط والقلق وغیاب المعلومات  -

األحداث باإلضافة إلى ما یطبع اإلدارة الموقفیة من میزات أهمها غیاب نموذج قار وتسارع 
وثابت  لإلدارة الموقفیة وعدم وجود تنظیم و توزیع دقیق للمسؤولیات واالختصاصات بین 
فریق إدارة الموقف ربما من أهم التحدیات الخاصة باإلدارة الموقفیة بتغلب القائد اإلداري 

  .نظمة علیها ربما یحل إشكاالت عدیدة  والقائم على الم
  :ش ــــــــــالهوام
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