المقدمة
ٌعتبر موضوع اتخاذ القرارات بشكل عام من اهم العناصر واكثرها اثرا فً حٌاة
االفراد وحٌاة المنظمات غٌر الرسمٌة وحتى حٌاة الدول وتنتج اهمٌة هذا الموضوع
من ارتباطه بعمل االنسان الٌومً او حٌاته العائلٌة او اي مجال من مجاالت النشاط
االنسانً فأالفراد هم محور هذا الموضوع االساسً سواء بالنسبة للقٌادات او
بالنسبة للمرؤوسٌن الذٌن ٌشاركون فً االدارٌة التً تتخذ القرارات اعماله ونشاط
صنع القرارات او فً تنفٌذها او ٌكون هدفا لها كما تنتج اهمٌة هذا الموضوع ومن
ناحٌة اخرى من ارتباطه بتحقٌق االهداف على اختالف انواعها اذا طالما كان هناك
مجال لالختبار بٌن اكثر من بدٌل للوصول هدف ما كان هناك اتخاذ قرار وذلك
باختٌار البدٌل االفضل وهكذا تستمر عملٌة اتخاذ القرارات طالما كان هناك عمل
ونشاط لتحقٌق االهداف المطلوبة وتبرز اهمٌة هذه القرارات على مستوى حٌاة
االفراد والمجموعات االنسانٌة كما تبرز على مستوى المنظمات غٌر الرسمٌة
العملٌة والمنظمات غٌر الرسمٌة الدولٌة .

المبحث االول
اوال  -:اهداف البحث
تسعى الدراسة لتحقٌق االهداف التالٌة -:
 -1التعرف على العوامل المؤثرة فً اتخاذ القرارات االدارٌة فً المنظمات
غٌر الرسمٌة
 -2التعرف على افضل الطرق التخاذ القرارات االدارٌة فً المنظمات غٌر
الرسمٌة .
 -3التعرف على المشكالت التً تؤثر فً اتخاذ القرارات االدارٌة فً المنظمات
غٌر الرسمٌة
 -4التعرف على الفروق ذات الداللة االحصائٌة بٌن اداء افراد عٌنة الدراسة
اتجاه العوامل المؤثرة .
ثانيا  -:اهمية البحث
ال تقتصر اهمٌة القرارات على المنظمات االدارٌة فً الدول المتقدمة فقط بل تبدوا
اهمٌتها واضحة فً المنظمات غٌر الرسمٌة الحدٌثة فً الدول المتقدمة والنامٌة على
السواء وذلك بسبب التطورات وتعقد المشكالت الكبٌرة التً تشهدها هذه المنظمات
والتً ادت الى تعقد وتشعب نشاطا االدارٌة التً تواجهها مما اقتضى تطوٌر
وتحسٌن وترشٌد اسالٌب اتخاذ القرارات لمواجهة هذه المشكالت و ألٌجاد الحلول
السلٌمة والفعالة له وعلى المستوى العالمً والمحلً ٌلجئ موضوع اتخاذ القرارات
فً الفكر االداري اهتماما متزاٌد على الصعٌد العالمً والمحلً على حد سواء .

ثالثا  -:مشكلة البحث
تركز اغلب الدراسات والبحوث على تناول موضوع اتخاذ القرارات فً اطار
نظرٌات ومداخل فتظهر صورة الموضوع بشكل متكامل وٌرجع السبب فً ذلك
الىان لموضوع جوانب متعددة وعناصر كثٌرة متشابكة بعضها بدخل اهتمامات
علماء القانون االداري حٌث ٌركز هؤالء العلماء اهتمامهم على شرعٌة القرارات
وكٌفٌة تنفٌذها ومدى جواز سحبها او الغائها وكٌفٌة و كٌفٌة التظلم منها اما علماء
االدارة غالبا ما ٌركزون اهتمامهم على عملٌة اتخاذ القرارات ومراحل هذه العملٌة
والعوامل المؤثرة فً اتخاذ القرارات مستعٌنٌن بمفاهٌم وافتراضات العلوم االخرى
لضمان اتخاذ القرارات ناجحة وفعالة كما ٌركز كتاب السلوكٌون من علماء النفس
وعلم االجتماع .
رابعا  -:فرضية البحث
 -1ما افضل الطرق التخاذ القرارات االدارٌة فً المنظمات الغٌر رسمٌة .
 -2ما المشكالت التً تؤثر فً اتخاذ القرارات االدارٌة فً المنظمات الغٌر
رسمٌة وما هً الحلول المقترحة لهذه المشكالت ؟
 -3هل ٌوجد مزوق ذات داللة احصائٌة بٌن اراء افراد عٌنة الدراسة اتجاه
العوامل المؤثرة فً الدٌموغرافٌة فً اتخاذ القرارات االدارٌة فً المنضمات
الغٌر رسمٌة .

المبحث الثاني
اوال -:مفهوم التنظٌمات الغٌر رسمٌة
التنظٌم غٌر الرسمً ٌ :عبر عن مجموعة من القٌم واالنماط السلوكٌة والثقافة التً
تتكون من خالل التفاعالت االجتماعٌة بٌن االعضاء لتحقٌق اهداف مشتركة .
( هاشم . )203 :1811 ،
التنظٌم غٌر الرسمً  :مجموعة من العالقات غٌر الرسمٌة التً تفرزها حقٌقة
التفاعالت االجتماعٌة السائدة بٌن االفراد او الجماعات العمل وتعد هذه الحالة من
الحقائق التً تلعب دورا واضحا فً حٌاة المنظمة باعتبارها وحدة اجتماعٌة هادفة .
( الرحاحلة . )63 : 2010 ،
التنظٌم غٌر الرسمً  :فهو الذي ٌجمع االفراد فً نطاق الروابط المهنٌة او
االجتماعٌة او الثقافٌة او الفئوٌة والتً تمثل مصالح واهتمامات متبادلة للمجموعة
ومن ثم عالقات شخصٌة اقوى من العالقات الرسمٌة ( .عشماوي)172 :2000 ،
القائد غٌر الرسمً  :هو ذلك الذي ٌمارس فعالٌات القٌادة غٌر ان حقه فً هذه
الممارسة ال ٌعترف به رسمٌا وقد ٌكون القائد الرسمً هو نفسه القائد غٌر الرسمً
فً الجماعة وقد ال ٌكون كذلك ( .الشماع )282 : 1888 ،
التنظٌم غٌر الرسمً  :مجموعة من العالقات غٌر الرسمٌة التً تفرزها المنظمات
واساس التنظٌم غٌر الرسمً هو االنسان الفرد واالنسان فً مجموعة  .وٌرى انه
كلما زاد االرتباط بمجموعة غٌر رسمٌة كان ضغط المجموعة على الفرد اقوى وان
ضغط المجموعة غٌر الرسمٌة على الفرد تزٌد تحكم المجموعة فً الظروف
وسٌطرتها  ( .الهوادي . )324 : 1881 ،

ثانيا  :الجماعات غير الرسمية  :هً جماعات تنشأ انٌا فً جمٌع المستوٌات
االدارٌة فً المنظمة اذا انهم كلما تفاعل االفراد مع بعضهم بشكل متواصل او
مستمر كلما كان هناك مٌل لنشوء الجماعات التً قد تتفاوت فعالٌتها عن تلك التً
تكونها المنظمة  ( .الشماع . )216 : 1888 ،

ثالثا  :االشكال المنظمة غير الرسمية
أ-

ب-

ت-

ث-

النموذج الشخصً ٌ :نشأ هذا النموذج من التنظٌم غٌر الرسمً نتٌجة
العالقات والصالت االجتماعٌة بٌن افراد المنظمة بغض النظر عن المراكز
الوظٌفٌة التً ٌحتلها اي منهم وغالبا ما تلعب الشخصٌة االنسانٌة وسماتها
الفٌزٌولوجٌة والنفسٌة واالجتماعٌة وطبٌعة التفاعالت مع االخرٌن من خالل
تعزٌز دورها فً قٌادة الجماعة وخلق التجاذب الفعال بٌن االفراد وتحقٌق
المودة والثقة والتعاون بٌنهم .
النموذج الوظٌفً ٌ :نشأ هذا النموذج من التنظٌم غٌر الرسمً نتٌجة
للعالقات الوظٌفٌة بٌن االفراد فً المنظمة مع المتعاملٌن معها خصوصا
عندما تتعدى المصالح الوضٌفٌة الحصول على بعض المعلومات او توفٌر
بعض المستلزمات المشتركة بٌن االفراد الى تعمٌق وسائل الدعم المشترك
بهذه العالقات وتنمٌتها بالشكل الذي ٌؤدي الى خلق عالقات غٌر رسمٌة بٌن
االفراد
النموذج االجتماعً ٌ :مثل هذا النموذج العالقات المتفاعلة بصورة غٌر
رسمٌة ألسباب تمٌلها طبٌعة العالقات السائدة بٌنهم فً نشاط معٌن فً
المنظمة كل اواصر الصداقة او االنتماء لطبقة او فئة اجتماعٌة معٌنة .
( الرحاحلة )64-63 : 2010 ،
نموذج القوة ٌ :طلق احٌانا على نموذج القوة مسمى نموذج التأثٌر حٌث ٌنشأ
احٌانا بٌن الجماعات غٌر الرسمٌة نتٌجة لتمتع فرد او افراد معٌنٌن بقوة
تأثٌرٌة وحتمٌا من خالل قوة الشخصٌة او االنتماء لغاٌة قوٌة أو فئة او
جماعة وهكذا وغالبا ما ٌدعو هذا االعتبار الى التفاف الجماعة نحو الفرد
(او االفراد) وٌؤثر فٌه اجتماعٌا فً تنفٌذ ما ٌرغب القٌام به من اطار
المنظمة كما ان المنا فعالً ٌبتغً االفراد تحقٌقها بغٌة انتمائهم او االلتوائهم
تحت لواء ذلك الفرد غالبا ما تعزز اواصر التفاعل القائم بٌنهم بصورة
مستمرة  ( .الرحاحلة . )64 :2010 ،

القائد الرسمً وغٌر الرسمً هما شخص واحد
أ -القائد الرسمي وغير الرسمي هما شخص واحد :

القائد الرسمً
غٌر الرسمً

عضو
() 1

عضو ()2

عضو()3

عضو()4

شكل رقم ( )4-15القائد الرسمً وغٌر الرسمً
ب -القائد الرسمً وغٌر الرسمً شخصان

القائد غٌر
الرسمً

القائد الرسمً

عضو()1

( الشماع )283 : 1888 ،

عضو()2

عضو()3

رابعا  :خصائص التنظيم غير الرسمي
هناك عدد من السمات والخصائص التً تنفرد بها التنظٌمات غٌر الرسمٌة  ،ومن
اهم هذه السمات والخصائص (عالقً )332-331 :1886،
 -1وجود هدف تسعى الٌه المجموعة :
فلكل مجموعة غٌر رسمٌة اهداف تسعى الى تحقٌقها بحٌث ٌكون هناك اتفاق
جماعً على تحقٌق هذه االهداف وبذل كل جهد فً الوصول الٌها  ،ومن امثلة هذه
االهداف  ،تلك التً تتعلق ببقاء وصٌانة وتماسك المجموعة باعتبارها اساسا
لممارسة نشاط الجماعة ووسٌلة لتحقٌق اهدافها االخرى  ،كما قد تكون بعض هذه
االهداف ذو صٌغة محددة مثل تحدٌد نشاط الجماعة وشعارتها  .وال ٌمنع وجود
هدف عام للجماعة ووجود بعض االهداف الفردٌة لبعض افراد الجماعة التً
ٌحاولون تحقٌقها من خالل وجودهم داخل المجموعة .
 -2صغر المجموعة :
تتمٌز الجماعات غٌر الرسمٌة عادتا بصغر الحجم  ،على انه ال توجد قاعدة ثابتة
لتحدٌد هذا الحجم  ،ونوعٌة االفراد المكونٌن لها  ،ونوع التنظٌم الذي تعمل فٌه
والبٌئة المحٌطة ان الحجم الصغٌر للجماعة غٌر الرسمٌة ٌساعد على تحقٌق نوع
من التفاعل بٌن اعضائها  ،بحٌث ٌكونون قرٌبٌن من بعضهم البعض  ،دون ان
تكون هناك عوائق او عقبات تحدد من هذا التفاعل .
 -3القٌادة غٌر الرسمٌة ٌ :ترتب على وجود التنظٌم غٌر الرسمً وجود القٌادة
تتولى توجٌه الجماعة نحو االهداف التً تسعى الٌها  .ان القٌادة التً ٌكسبها
الشخص داخل الجماعة نابتة عن قناعة وقبول من جمٌع افراد الجماعة
بضرورة وجود شخص ٌتولى توجٌه الجماعة والعمل على تماسكها
وتالحمها وهذا الشخص ٌظهر عادتا بٌن افراد الجماعة نظرا لتمتعه بثقة
الجماعة و تأٌٌدها مما ٌجعله ٌحتل مكانة بارزة بٌن اعضاء الجماعة ان
سلطة القٌادة التً ٌجتمع بها الفرد فً هذه الحالة تختلف عن القٌادة الرسمٌة
ٌكون مصدرها السلطة الرسمٌة النابعة من التنظٌم .

 -4وجود معاٌر للمجموعة  :تخضع المجموعة فً منظوماتها لمجموعة من
المعاٌر غٌر المكونة تنظٌم تصرفات وسلوك جمٌع االعضاء وعادتا ما ٌلزم
جمٌع االفراد بهذه المعاٌر وال ٌخرجون عنها ما دامو ٌنتمون بعضوٌة
الجماعة الى التزام االفراد وبهذه المعاٌر تابعة من ضرورة وجودها اوال
واتباعها ثانٌا باعتبارها وسٌلة للحماٌة والمحافظة على الجماعة من
التهدٌدات الخارجٌة واستخدامها عادة ضغط على االدارة فً تحقٌق مطالب
الجماعة  ( .عالقً )332 :1886 ،
 -5مشاركة افراد الجماعة فً اوجه نشاط محددة ٌ :عد النشاط الذي تزاوله
الجماعة سواء كان ٌدوٌا  .او ذهنٌا من السمات الرئٌسة لها  .ذلك ان النشاط
ٌولد نوعا من التقارب بٌن االفراد فً العمل مما ٌخلق نوعا من التفاعل
بٌنهم نتٌجة لممارسة تلك النشاطات كما تمارس الجماعة النشاطات خارج
العمل عن طرٌق اللقاءات واالجتماعات وما ٌدور فٌها من مناقشات
ألوضاع العمل وما ٌرونه بشأن االنظمة والدوافع المعمول بها  .وٌالحظ ان
مدى استمرارٌة هذا النشاط ٌتحكم فً درجة التفاعل القائم فكلما كان هناك
نشاطات مستمرة بٌن االفراد كان التفاعل مستمر والعالقات قوٌة بٌن افراد
الجماعة .
خامسا  :اسباب ظهور التنظٌم غٌر الرسمً
 -1السبب االول  :انها تعنً باالحتٌاجات االنسانٌة التً تستطٌع التنظٌمات
الرسمٌة القٌام بها  ،فالتنظٌم غٌر الرسمً ٌزكً شعور اعضائه بالكرامة
واالحترام الذاتً باالضافة الى تدعٌم سلوكهم الشخصً .
(عشماوي )177-174 :2000،
 -2السبب الثانً  -:هو الحاجة الى المعلومات والمعلومات الفورٌة ففً االحوال
العادٌة عادة ما توزع المنشأة االخبار ببطء او قد تحجبها لذا فأن التنظٌمات
غٌر الرسمٌة توفر قنوات االتصال السرٌعة مع اعضائها .
 -3السبب الثالث  :لوجود التنظٌمات غٌر رسمٌة هو الحاجة لضبط السلوك
االجتماعً فأعضاء الجماعة غٌر الرسمٌة قد تجمع بٌنهم رغبتهم فً التمٌز
والظهور بطرٌقة معٌنة .

التنظيم غير الرسمي ٌ -:قصد به تلك الشبكة من العالقات الشخصٌة
واالجتماعٌة بٌن افراد التنظٌم  ( .احمد )436 :2001 ،
القائد غير الرسمي  -:تتمٌز التنظٌمات غٌر الرسمٌة تولد وتخرج قادة غٌر
رسمٌن وقد ٌختلفوا عن القادة ( الرسمٌن ) المشرف او المدٌر وٌظهر القائد غٌر
الرسمً عندما ٌتمٌز بواحد او بأكثر من الصفات التالٌة -:
 -1الخبرة  -:تواجه احد االشخاص مشكلة قد ترجع الى زمٌل له ٌتمٌز بخبرة
عالٌة فً العمل وهذه االخٌر ٌضمن بالنصح والمشورة
 -2الشخصٌة  -:للقائد غٌر الرسمً شخصٌة محببة وقدرة اجتماعٌة فً التفاعل.
 -3القٌم  -:القائد غٌر الرسمً ٌتحلى فٌه قٌم الجماعة للدرجة التً ٌتفانى فً
تحقٌقها  ( .احمد )437 :2001 ،
سادسا  - :مفهوم القرار االداري  :تعد عملٌة القرار جوهر العملٌة االدارٌة
والمحور الفعال لدراسة االدارة ونشاطها على الرغم من ان ( ساٌمون ) اعتبر ان
القرار مرادفا لألدارة وهو القلب النابض لألدارة ( عالقً )485 :1886 ،
مفهوم القرار  -:هو سلوك تصرف واعً من بٌن عدة بدائل انه اختبار واعً من
بٌن بدلٌن فأكثر ثم تحلٌلها اما عملٌة صنع القرار فتتضمن سلسلة من الخطوات
المترابطة المؤدٌة الى قرار وتنفٌذ هذا القرار ومتابعته (حسٌن. )17 :2008،
اتخاذ القرار  -:عبارة عن مجموعة من التصرفات المتتابعة التً ٌمر بها الفرد لكً
ٌحل مشكلة ما  .بالتالً ٌمكن القول بأنها عملٌة وان متتابعة .
القرار االداري  -:وسٌلة تستخدمها االدارة لتمكن من القٌام بوظائفها ومباشرة
نشاطها وٌتجه بعض العلماء الى تحدٌد مفهوم القرار االداري من خالل وظٌفة اتخاذ
القرارات ( .معٌن )173 :1865،
اتخاذ القرار  -:فهً اختٌار امر تلك الحلول الى امرتها عملٌة صنع القرار
فالعملٌتان مكتملتان وهما ما ٌمثالن وظٌفة مهمة من الوظائف االدارٌة .
(دروٌش )210 :1885،

سابعا  -:تصنيف القرارات.
 -1قرارات مبرمجة
 -2قرارات غٌر مبرمجة
فالقرار المبرمج هو روتٌن مكرر ٌعالج وٌتناول مشكالت وحاالت ومواقف تنظٌمٌة
مكررة وروتٌنٌة حٌث ٌمكن وضع اجراء محدد لصنع القرارات بشأنها  .اما
القرارات غً المبرمجة فهو غٌر محدد بالمشكالت حالت مواقف متعددة ولٌست
متكررة وغٌر روتٌنٌة وال ٌوجد اجراء معد مسبقا لمعالجة المواقف او المشكلة
وذلك لكونها معقدة او مهمة جدا ( .حسٌن . )18-18 :2008 ،
جدول رقم ()1
مقارنة بٌن القرارات المبرمجة والقرارات غٌر المبرمجة
انواع القرارات
قرارات مبرمجة

نوع المشكلة

مكرر روتٌنٌة درجة التأكد

جدٌدة غٌر منظمة درجة

عالٌة فٌما ٌمكن عالقات

تأكدها عالٌة فٌما ٌمكن

السبب /النتٌجة

االجراءات

االعتماد على السٌاسات
والقواعد ألجراء المحدد

امثلة

قرارات غٌر مبرمجة

االعمال :طلبات اللوازم
الدورٌة

عالقات /السبب /النتٌجة

الحاجة بدافع والحدس الشائع
مع الخوص حل المشكالت
االعمال :التنوٌع فً مجتمعات
واسواق جٌدة

الجامعة ضرورٌة الحصول على الجامعة انشاء تعدٌالت جٌدة
معدل جٌد للتحقٌق االكادٌمً الممٌز جدٌدة .
الرجال لصمد :اجراءات ادخال

المستفٌد :شراء اجهزة اختبار

المرضى

المكون :ادخال نظام االدارة

ثامنا  :خصائص اتخاذ القرارات
 -1انها عملٌة ذهنٌة فٌها نشاط فكري ٌعتمد على اتباع المنطق والتفكٌر المنهجً
الصحٌح .
 -2انها عملٌة اجرائٌة فعلى الرغم من عملٌة االختبار هً جوهر اتخاذ
القرارات اال انها هناك عدد من الخطوات التفصٌلٌة التً تسبقها مثل تحدٌد
وتعرف المشكلة او الى تأتً بعدها فصل وضع القرار موضع التنفٌذ .
 -3ان تعدد البدائل هو اساس عملٌة اتخاذ القرارات فً حٌنما ال ٌوجد اال حل
واحد لمشكلة معٌنة فلن ٌكون هناك اختبار ومن ثم ال ٌكون هناك اتخاذ قرار
وانما ٌكون االمر اجبارٌا على امر معٌن
 -4ان اختٌار البدائل ال ٌتم عشوائٌا وانما ٌكون وفق اسس ومعاٌر تؤدي الى
اختبار اثنٌن بدٌل .
 -5اننا ال نختار البدٌل االمثل الن المثالٌة امر بعٌد المنال فً عالم الواقع وربما
ال ٌناسب الظروف التً ٌتخذ خاللها القرار ولذلك فأن االختبار ٌتوجه الى
البدٌل االنسب وهو الذي ٌتناسب مع الظروف المؤثرة فً اتخاذ القرار فعلى
سبٌل المثال قد ٌكون اختبار اسالٌب االنتاج فً نصف الٌة بدٌال مناسب
للدول النامٌة فً بعض الصناعات بدال من االسالٌب الكاملة المٌكانٌكٌة .
 -6ان عملٌة اتخاذ القرارات مرتبط بالمستقبل فنحن نتخذ القرارات فً الوقت
الحاضر وٌكون تنفٌذ القرار واثاره سٌكون فً المستقبل وهذه الخاصٌة
تؤدي الى صعوبة عملٌة اتخاذ القرات ألنها تعتمد على التنبؤ بالمستقبل
فضال عن التغٌر وعدم االستقرار فً العوامل المؤثرة فٌه
(احمد . )213 :2001 ،

تاسعا  -:طبيعة اتخاذ القرار االداري
تعرٌف اتخاذ القرار ٌ :تضمن اتخاذ القرار االداري خٌارا واعٌا عندما ٌفضل
المدٌر خٌارا دون سواه فأنه بذلك ٌصل الى استنتاج معٌن وٌعطى مسار عمل محدد
من بٌن عدد من البدائل  .وهو عملٌة متعدد الخطوات تتوج اخٌرا باختبار حل معٌن
كخطوة اخٌرة  ( .الشماع )108 :1888،
عاشرا  :عالقة المستويات االدارية باتخاذ القرارات
ٌتخذ المدٌرون فً كل المستوٌات االدارٌة العدٌد من القرارات وتختلف المستوٌات
االدارٌة فٌما بٌنها فً عدد القرارات التً تتعامل معها وفً خطورة هذه القرارات-
ٌوضح شكل ( )3-1هذه االعتبارات مجتمعة .

عدد القراءات

االدارة التشغٌلٌة

االدارة العملٌة

تكلفة القرار السٌئ

شكل ( )3-1عالقة المستوٌات االدارٌة بعدد القرارات المنفذة وتكلفتها

المستوى االشرافً (التشغٌلً ) ٌ -:تخذ المدٌرون والمشرفون فً هذا المستوى
االداري عدد كبٌر من القرارات  .وتتسم هذه القرارات بأنها مبرمجة ومعظمها
روتٌن ومحكوم بلوائح وقواعد اجرائٌة محددة بصورة مبالغة .
االدارة الوسطى ٌ -:قوم المدٌرون فً كل مرة من االدارة الوسطى والعلٌا باتخاذ
عدد اقل من القرارات فً اال ان هذه القرارات تتسم بأنها فً الغالب غٌر مبرمجة
وال تحدث بصورة متكررة وتؤثر على مجاالت تنظٌمٌة واسعة مما ٌجعل تكلفة
القرار خاطئ والسٌئ تكلفة عالٌة .
االدارة العلٌا ٌ -:تعامل المدٌرون فً االدارة العلٌا مع قرارات استراتٌجٌة هامة
تمس نشاط ومستقبل المنظمة ككل وبالرغم من قلة عدد هذه القرارات اال ان
خطورتها وتكلفتها عالٌة جدا ( احمد )284-283 :2001 ،
احدى عشر  -:انماط اتخاذ القرار االداري
ان تبوٌب انماط متخذي القرار فً المنظمة فً اربع مجموعات وهً -:
أ -الحاسم  -:وهو وصف لذلك المدٌر الذي ٌعتمد على حد ادنى من المعلومات
لغرض الوصول الى القرار فهو ٌهتم بالسرعة والنتائج والعمل المتقن مع
اهماله للتقارٌر والدراسات المفصلة او انه ٌعٌدها الى من قام بأعدادها او
ٌوجه غٌره لتخلٌصها .
ب -المرن  -:المدٌر المرن هو الذي ٌفضل التقارٌر الملخصة التً تشمل على
تشكٌلة من البدائل المطروحة باختصار لغرض قٌامه باختبار احدهما بدال
من تفضٌل الحلول الهٌكلٌة والمعروفة فأنه ٌرجح تلك الحلول التً تنشأ
وتنال بالقبول التدرٌجً من قبل االخرٌن
ت -الصرمً ٌ -:قوم المدٌر هنا بفحص ودراسة مجموعة كبٌرة من المعلومات
قبل الوصول الى الحل االفضل فهو ٌنبغً الكمال والدقة والشمول بالتالً
ٌنظر الى التقارٌر المختصرة على انها غٌر كافٌة التخاذ القرار .
ث -التكاملً  -:هو المدٌر الذي ٌستعمل اكداس المعلومات الواسعة والمتنوعة
لتولٌد حلول عدٌدة ممكنة فً ان واحد وهو ٌوصل اجراء التعدٌالت فً
المنظمة وٌرفض التقارٌر الموجزة مفضال الدراسات المعمقة والتحالٌل
المعقدة التً تمثل وجهات نظر متعددة لغرض االحاطة الكاملة بها .
( الشماع . )112 :1888 ،

اثنى عشر  -:مداخل اتخاذ القرارات الجماعٌة .
 -1افراد الجماعة ٌنصحون المدٌر وهو ٌتخذ القرار .
 -2افراد الجماعة البد ان ٌجمعوا الموافقة على القرار النهائً .
 -3اغلبٌة الجماعة توافق على القرار النهائً (.احمد )285 :2001،
ثالثة عشر  -:االبداع باتخاذ القرار .
تعرٌف االبداع ٌ -:قصد به االثبات بأفكار جدٌدة او اعادة تركٌبة المعرفة القائمة او
اٌجاد مداخل جدٌدة لحل المشكالت فالمبدع ٌتساءل دائما وٌبحث عن االسباب
وٌدرس وٌعمق بعرف اي الوسائل االفضل .
رابعا عشر  -:اسالٌب تنمٌة (االبداع المنظمً ) -:هناك العدٌد من االسالٌب التً
ٌمكن استخدام من المدٌر لتشجٌع ولتنمٌة االبداع فً المنظمة من بٌن احدها ما ٌأتً:
أ -اشاعة المناخ السائد لالبداع  -:تتصدر عملٌة روح االبداع ابحاث االدارة
العلٌا بها وجعلها جزء من قٌمها وتقالٌدها بل من فلسفتها الخاصة فً ادارة
المنظمة وقل هذا التعجبٌة بعكس استشراق االدارة المستقبل وثقتها بتفوق
المنظمة على المنافسٌن لها فً البٌئة .
ب -تأسٌس قسم ( او وحدة ) لالبداع  -:بسبب اقسام االدارة جوهرٌات العمل
الٌومً الذي قد ٌستغرقها معظم الوقت فأن العدٌد من الشركات الكبٌرة
المعاصرة قد انتهج وسٌلة تأسٌس قسم او وحدة متخصصة باالبداع هدفة
رعاٌته وتنمٌة .
ت -استعمال الجماعات االسمٌة لخلق االفكار الجدٌدة  -:ممكن استعمال لتولٌد
االفكار الجدٌدة من قبل افراد من ذوي الخلفٌات المتنوعة و االدراك
المتفاوت بمعزل عن مجرٌات العمل الٌومً ( الحاجات االسمٌة ) هً
جماعة من االفرادٌعملون بمواجهة بعضهم البعض والكن بدون حصول
تفاعل بٌهم فالجماعات المتفاعلة باستمرار قد تعٌق او تقلل االبداع .
ث -تدرٌب االفراد على االبداع ٌ -:مكن تنمٌة المواهب االبداعٌة لدى االفراد من
خالل التدرٌب التواصل وقد ٌكون التدرٌب اثناء العمل او منظمة بدورات او
مكتسبا فً الجماعات االسمٌة وكلما استمر هذا التدرٌب ضمن خطة
مستهدفة كلما اثمرت نتائجه فً تنمٌة روح االبداع .
(الشماع )123 :1888 ،

المبحث الثالث ( الجانب العملي )
اوال  -:المنظمات الالرسمٌة
جدول رقم ()1
العبارة

اتفق بشدة

ك
ٌ-1تم تبادل المعلومات بٌن افراد
التنظٌم غٌر الرسمً بسرعة

ن

اتفق

ك

محاٌد

ن

ك
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بشدة

ن

ك
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ك
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الوسط
الحسابً
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المعٌاري
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3
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2
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2
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04733

ٌ-5وفر التنظٌم غٌر الرسمً
معلومات خفٌة تساعد التنظٌم الرسمً
على موجهة مواقف طارئة

%15

11

%55

4

%2

2

%1

-

-

ٌ-6وفر التنظٌم الرسمً تبادل
المعلومات بٌن اعضاء التنظٌم غٌر
الرسمً

%15

5

%25

6

%3

5

%25

1

342 %5

04356

ٌ-7ساعد االنتماء على وفرة تبادل
المعلومات بٌن اعضاء التنظٌم
غٌرالرسمً

%2

8

%45

2

%1

4

%2

1

3455 %5

04441

ٌ-1ساهم صغر التنظٌم غٌر الرسمً
على سرعة تبادل المعلومات بٌن
اعضائه

ٌ-2تم تبادل المعلومات بٌن افراد
التنظٌم غٌر الرسمً بدقة
-3تعمد تبادل بٌن افراد التنظٌم غٌر
الرسمً على المجتمعات الخاصة
-4تساعد العالقات الوطٌدة بٌن افراد
التنظٌم غٌر الرسمً على وفرة تبادل
المعلومات بٌن اعضائه

-8تساعد العالقات المباشرة بٌن
اعضاء التنظٌم غٌر الرسمً وقائده
على سرعة تنظٌم المعلومات
-10تساهم اسالٌب االتصال السائدة
فً التنظٌم غٌر الرسمً على سرعة
تدفق المعلومات بٌن اعضائه
الوسط الحسابً=34643
االنحراف المعٌاري =0 ،4121
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ومن خالل الجدول رقم ( )1نالحظ ان الفقرة  ( 4تساعد العالقات الوطٌدة بٌن افراد
التنظٌم غٌر الرسمً على وفرة تبادل المعلومات بٌن اعضاءها ) قد حصلت على
اعلى وسط حسابً قد بلغ ( )441و بأانحراف معٌاري قد بلغ ( ، )04733وان
الفقرة ٌ ( 6وفر التنظٌم غٌر الرسمً ٌبادل المعلومات بٌن اعضاءه فً الوقت
المناسب ) قد حصلت على ادنى وسط حسابً بلغ (  )342وانحراف معٌاري قد بلغ
( )04356وان الوسط الحسابً العام قد بلغ (  )34642وانحراف معٌاري
( )04121وهو اعلى من الوسط الفرضً البالغ قٌمته . 3

ثانيا  -:القرار االداري .
جدول رقم ( ) 2
اتفق بشدة
العبارة

ك

-1تعتبر عملٌة اتخاذ القرار
جوهر العملٌة االدارٌة

%60 13

-2اتخاذ القرارات وحل
المشكالت متكامالت
ومتداخالت كما ان كل منهما
ٌستخدم بدٌال لالخر

ن

اتفق
ك

محاٌد
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ن

%25 5

2

%1

-

-

-

-

4455
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-3عملٌة اتخاذ القرار تبدأ
بالشك او عدم التأكد من قبل
متخذ القرار

%25 5
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-4مواجه المشاكل عند اتخاذ
القرار بحزم وبدون تردد
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-5التجهٌز المسبق للقرارات
بدٌلة من قبل متخذ القرار
-6مشاركة صغار الموظفٌن
فً قرارات ادارٌة حازمة

6

-7اللجوء فً بعض
القرارات االدارٌة الى
الموظفٌن الذٌن ٌعملون لدٌك

4

-1مواجه اعتراض من قبل
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قرارمعٌن
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-8تأخذ فترة زمنٌة طوٌلة
فً اتخاذ القرار
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-10تضطر التخاذ قرار
سرٌع لحل مشكلة طارئة
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من خالل الجدول رقم ( )2نالحظ ان الفقرة ( تعتبر عملٌة اتخاذ القرار جوهر العملٌة االدارٌة)
قد حصل على اعلى وسط حسابً قد بلغ ( )4،55وباأنحراف معٌاري قد بلغ ( )04156وان
الفقرة  ( 1مواجهة اعتراض من الموظفٌن قبل اتخاذك للقرار ) قد حصل على ادنى وسط
حسابً قد بلغ (  )342وبأنحراف معٌاري قد بلغ ( ، )04784وان الوسط الحسابً العام قد بلغ
( )24105وبانحراف معٌاري ( ، )044534وهو اعلى من الوسط الحسابً الفرضً البالغ
قٌمته . 3

Descriptive statistics
N

Stol Deviation

Mean

5

2.44193

4.0400

X

5

3.14563

4.0000

Y

Correlatioas
Y

X
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5

-006
5

Y pearson
eorrelation
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N

*Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .

ثالثا  :االستنتاجات
هدفت هذه الدراسة الى معرفة التنظٌم الرسمً فً اتخاذ القرارات الدراسٌة واسفرت عن النتائج
التالٌة -:
 -1ان مستوى التنظٌم غٌر الرسمً فً جهاز االمن العام
 -2ان مستوى كل بعد من ابعاد التنظٌم غٌر الرسمً التً تناولته الدراسة وهً  -:تحقٌق
التنظٌم الرسمً الهدافه تأثٌر فً تبادل المعلومات اشبعاعه لالهتمام الشحصٌة
والخاصة بالوالء واالنتماء وتاثٌر المقاومة واشكالها فً التنظٌم غٌر الرسمً مرتفع .
 -3ان اهم المؤشرات الدالة على رفع مستوى تحقٌق التنظٌم غٌر الرسمً الهدافه تشمل
فً -:
أ -توفٌر النصح والمشورة لالعضاء .
ب -تحقٌق المصالح المتبادلة واالهتمامات المشتركة .
ت -تنمٌة الشعور بتحقٌق الذات لدى االعضاء
ان اهم المؤشرات الدالة على ارتفاع مستوى التنظٌم غٌر الرسمً فً تبادل المعلومات بٌن
اعضائه تشمل -:
أ -صغر حجم التنظٌم غٌر الرسمً .
ب -العالقات الوطٌدة بٌن اعضاء التنظٌم غٌر الرسمً
ت -االعتماد على التجمعات داخل التنظٌم الرسمً فً تبادل المعلومات .
( توفٌق )78 :1810،

رابعا التوصٌات -:
فً ضوء النتائج التً اسفرت عنها الدراسة ٌقترح الباحث عدة توصٌات ٌمكن ان تسهم فً
تحسٌن بٌئة اتخاذ القرارات االدارٌة التً تؤدي الى اضافة التنظٌم الرسمً وتوظٌفه فً صالح
تحقٌق اهداف التنظٌم غٌر الرسمً ومن اهم هذه التوصٌات .
-1

-2
-3
-4
-5
-6

-7

دعوة القٌادات االمنٌة الى االهتمام باالداء والمقترحات التً ٌبدٌها انضباط والسماح لهم
بالتعبٌر بحرٌة عن افكارهم واقامة الفرصة امامهم للمشاركة فً جمٌع القرارات
االدارٌة
عقد دورات تدرٌبة للضباط بالمنظمات االمنٌة للتعرف على الكمٌة فً اتخاذ القرارات
وتنمٌة مهاراتهم وقدرتهم على اتخاذ تلك االسالٌب فً اتخاذ القرارات االدارٌة .
تشجٌع التثقٌف االداري من خالل برامج االعالم االمنً من خالل الدورات التدرٌبة
ومن خالل المكتبات العامة والنظمات االمٌة .
توجٌه القٌادات االمنٌة على الحرص على استخدام االسلوب العلمً فً اتخاذ القرارات
االدارٌة بالمنظمات االمنٌة .
التغلب على معوقات االتصال التً تحول دون ترقب المعلومات فً التظٌم الرسمً
ودون اتخاذ القرارات ادارٌة رشٌدة فً المنظمات االمنٌة .
تشجٌع افراد التنظٌم غٌر الرسمً فً تبادل المعلومات مع قٌادات ورؤساء التنظٌم
الرسمً لضمان تدفق المعلومات الالزمة التخاذ القرارات االدارٌة فً المنظمات
االمنٌة ولحاجتها للمنظمة ككل .
العمل على توفٌر الشعور باستقرار الوضٌفً والثقة بالرؤساء وهو ابداع الحاجات الفنٌة
بالتقدٌر واالحترام لدى العاملٌن لتضٌق الحدود من النظام الرسمً وغٌر الرسمً فً
المنظمات االمنٌة (.حلمً )100: ،1870،
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