Journal of Humanities and Social Sciences

مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

Volume (5), Issue (5): 30 Apr 2021
P: 39 - 52

م2021  إبريل30 :)5(  العدد،)5( املجلد
52 - 39 :ص

ISSN: 2522- 3380

The Role of Administrative Communication in Crisis Management from the
point of view of employees in the Public Relations Department of the
Ministry of Interior in the Kingdom of Saudi Arabia
Jamal Abdullah Al- Maamari
Faculty of Literature and Human Sciences || University Mohammed the first Oujda || Morocco
Abstract: The current research aimed to identify the importance of communication in crisis management From the point of
view of employees in the Public Relations Department of the Ministry of Interior in the Kingdom of Saudi Arabia, and the
role of communication during the stages of the crisis. The research used the descriptive approach and the questionnaire as a
research tool that was distributed to the research sample (63), and the (SPSS). The results showed that the role of
communication for crisis management in the Ministry of Interior was very high, with a mean (4.29) and The role of using
communication in crisis management was very high, with an average (4.35), Communication contributes to finding an
efficient system that provides accurate data and information on the extent of the crisis. The researcher recommended
activating effective means and methods of communication between workers and management in the Ministry of Interior
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دور االتصال اإلدار في إدارة المزما من وجهة نظر العاملين في قسم العالقا العامة
بومزارة الداخلية باململكة العربية السعودية
جمال بن عبد هللا املعمر
كلية ا آلادا والعلوم اإلنسانية ||آجامعة محمد األول وجدة || املغر
 هدف البحث إلى التعرف على ادور االتصال في إادارة ا آألمزما من وجهة نظر العاملين في قسم العالقا العامة بومزارة الداخلية:امللخص
 آواستخدم البحث املنهج الوصفي وا آالستبانة كأاداة البحث، آوالتعرف على واقع االتصال خالل مراحل األمزمة،باململكة العربية السعوادية
 وجاء أهم النتائج أن اد آور االتصال آإلادارة األمزمة في ومزارة الداخلية.)SPSS( ) وتم استخدام برنامج63( التي تم تومزيعها على عينة البحث
ً
) آوأن ادور استخدام االتصال في إادارة ا آألمزما في ومزارة الداخلية جاء بدرجة مرتفعة4.29( جاء بدرجة مرتفعة جدا بمتوسط حسابي
ً
 وأوص ى. آويساهم االتصال في ايجااد نظام كفء يوفر البيانا واملعلوما الدقيقة عن حجم األمزمة،)4.35( جدا بمتوسط حسابي
 آ.الباحث بتفعيل وسائل وطرق االتصال الفعالة بين العاملين وا آإلادارة في ومزارة الداخلية
 آ.  االتصال – إادارةآ– ا آألمزما- ادورآ:الكلما املفتاحية

.املدقدمة
 ونقطة االتصال فيما بينهم من جانب،يعتبر االتصال في اي منظمة الرابط بين املستويا ا آإلادارية املختلفة
 وفي الوقت الذي تتعداد أنواع ا آألمزما والكوارث التي قد يتسبب.أو بين املنظمة واملجتمع الخارجي من جانب أخر
 إال أن ما يجمع بينها هو أن الفعل اإلنساني وأنواعه وصوره هو،اإلنسان فيها وتتعداد العوامل واألسبا املؤادية لها
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السبب الرئيس في حدوثها ومن أهم أسبابها اإلهمال والخطأ البشري في التعامل مع بعض املشكال  .وتأخذ تلك
املخاطر صورا متعدادة كالحرائق الكبيرة في مراكز التجمعا اإلنسانية واملصانع واملنشآ الحيوية وتصاادم وانقال
القطارا وسقوط الطائرا وغرق السفن وا آالنفجارا في املنشآ الصناعية والبترولية واملعامل واملخامزن ومحطا
توليد الطاقة النووية وانهيار السدواد .وأمام ذلك تجد إادارا االتصال نفسها على مستوى املؤسسا والهيئا
الحاادي والعشرين ،مرغمة على تطوير وسائلها ،أساليبها ومناهجها ملواجهة املواقف املتجدادة لهذه ا آألمزما التي تحمل
في طياتها مخاطر ال حدواد لها .آ
ومن ناحية أخرىآ من املمكن أن يقدم االتصال مساهمة كبيرة خالل مرحلة األمزمة من خالل مساعدة
صانعي القرار خالل مرحلة ا آالستجابة ،وتمكينهم من الحصول على أفضل نتيجة ممكنة لألمزمة .وبالتالي ،يمكن أن
يساعد االتصال املناسب أنناء ا آألمزما في تقليل األمزمة واملساعدة في التعافي من األمزمة .على وجه التحديد ،يحتاج
ممارسو االتصاال في املؤسسا إلى رفع مستوى األاداء إلطالق العنان لقيمة االتصال أنناء حالة األمزمة ( Hale et al.
التقارير إلى أن املعلوما املفقوادة أو
آ
.)2005أن التواصل الفعال هو التحدي الرئيس ي أنناء إادارة ا آألمزما  ،حيث تشير
املعلوما املشوشة بين املستويا ا آإلادارية املختلفة سواء بين العاملين في املنظمة أو املجتمع الخارجي من العوامل
املهمة التي تحداد نجاح أو فشل إادارة ا آألمزما إن املؤسسا أمام كم هائل من التهديدا التي يصعب ت آوصيفها بدقة،
لدراستها بعمق ألنها
إذ البد من التعرف على ا آألمزما آوالكوارث من حيث املفهوم واألبعااد واملسببا واملداخل املختلفة آ
أول خطوا االتصال في املؤسسة (القحطاني .)2004 ،آ
مشكلة البحث
لقد الحظ الباحث بطبيعة عمله كمس آؤ آول عالقا عامة بومزارة الداخلية ،أن العالقة القائمة بين االتصال
تفتقر إلى الدور املنوط بها القيام به من تباادل املعلوما والخبرا بين األقسام املختلفة أو التواصل مع
آ
وا آألمزما
املجتمع الخارجي .ولخطورة األمزمة وخطورة نتائجها على املؤسسا ؛ فإنه من األحرىآ التخطيط لها والتنسيق بين
الجها املختلفة للوقايـة منـها تحسبا ًلحدوثها ،فمن املفترض لالتصال أن يساهم في الكشـف عـن ا آألمزما الكامنة،
والتخطيط لها قبل حدوثها (رشااد .)2020 ،وعليه تتلخص املشكلة البحثية في ادراسة ادور االتصال في إادارة ا آألمزما ،
ومن نم إادارة االمزمة ،آوإادارة ما بعدها ،وا آالستفاادة من آنارها ا آإليجابية .آ
ويتبلور السؤال الرئيس ي للبحث في ما دور االتصال اإلدار في إدارة المزما ؟ ويتفرع من السؤال
الرئيس ي بعض االسئلة الفرعية التالية آ
 -1ما هية إادارة آألمزما ؟ آ
 -2ما ادور االتصال في إادارة ا آألمزما ؟ آ
 -3ما واقع إادارة ا آألمزما بقسم العالقا العامة بومزارة الداخلية؟ آ
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى :التعرف على ادور االتصال ا آإلاداريآ في إادارة ا آألمزما آ
 .1التعرف على ماهية ا آألمزما وطبيعتها .آ
 .2التعرف على ادور االتصال خالل مراحل األمزمة .آ
 .3تحديد خطة عامة وواضحة للتعامل مع ا آألمزما  .آ
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اهمية البحث:
تأتي أهمية البحث من خالل :أن األمزمة تحدث فجأة ًوبدون مقدما  ،وينتج عنها نتائج غير مرغو فيها؛
خاصة أن هذه النتائج تنعكس على األفرااد بغض النظر عن نوع األمزمة ومستواها ،وبما أن االتصال ينتج عنه أفكار
جديد في مثل هذه املواقف ،إضافة إلى املعرفة الكافية بما يدورآ في املؤسسة وقدرها الكبيرة على جمع املعلوما ؛
فإنها بالتالي تستطيع مواجهة أي موقف صعب تتعرض له املؤسسة وسمعتها .آ
مصطلحا البحث
o
o

o
o

o

o

مفهوم المزمة
تآعرف األمزمة على أنها "حالة من التراداد آوالغموض وفي الوقت ذاته اختالل ينجم عنه الشك آواالرتيا أن أمزمة
مفهوم األمزمة هي بداية لنظرية األمزمة )(2006,Hearit
ويعرف اتصال ا آألمزما بأنها "الحالة التي تكون عليها مجموعة من املؤسسا في مشاكل آوانتقاادا وضغوط
خارجية قوية ،قد تتوسع من الداخل آوتستمر ملدة طويلة ضمن مجتمع جماهيريآ ،تتيح له وسائل االتصال
الجماهيرية التغطية اإلعالمية لها.
ويعرفها "كريستوف اديفور" على أنها" :انشقاقا عنيفة في العالقا بين الفاعلين ،تتطلب اليقظة ،اداخل مناخ
شديد التقلب آوالتراداد من ناحية سيرورة األحداث آونتائج اتخاذ القرارا ) )Yi Hwa Liou,2014آ
مفهوم االتصال:
يقصد به ":العمليا التفاعلية التي تتم بين املنظمة وجماهيرها وخاصة الخارجية قبل وقوع األمزمة بوقت طويل
آوهي تعني إعالم وتثقيف الجماهير باملنظمة عن أنشطة مستمرة طويلة األمد مع الجمهورآ الخارجي للمنظمة،
يمكن قياسها كيفيا وليس كميا ومن نم هي عبارة عن سياسا واملنظما التي تأخذ بسياسا اتصال
املخاطرة ،ستلقى السند والدعم (رماش  )2009آ
مفهوم اتصال األمزمة :هي "العملية القائمة على خطط موضوعة مسبقا من اجل التعامل مع ظروف األمزمة ،حيث
تشتمل أنشطة فنية ومنطقية لتوفير االتصاال الالمزمة آإلادارة األمزمة أنناء وقوعها ،حيث تستطيع هذه الخطط
املعدة قبل وقوع األمزمة ،رفع مقدرة املنظمة بدرجة عالية في عملية تقديم املعلوما املطلوبة للجماهير أنناء
وقوع األمزمة بسرعة وادقة وبالتالي سينعكس هذا إيجابا على سمعة وصورة املنظمة أمام جماهيرها املعنية ،بل
تسمح مباادئه وطرقه بتوقع وتحضير الوقاية في املرحلة ا آالستباقية نم محاولة تجنب وقوع أمزما متشابهة في
املرحلة البعدية (جعفر )2017 ،آ
كما عرف (بانجاكر )2016 ،األمزمة بأنها حدث من شأنه أن يهداد أهداف املؤسسة من خالل اإلضرار بها أو التأنير
ً
سلبا على موارادها املالية أو اإلضرار بموظفيها. (Pangarkar, 2016).
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 -2اإلطار النظر والدراسا السابدقة.
ا
أوال -اإلطار النظر :
إدارة المزمة واالتصال
قد تقوم املنظمة آإلادارة االتصال بإنشاء موقع ويب منفصل لألمزمة أو تخصيص قسم من موقع الويب
لألمزمة .يعد وجواد موقع ويب لألمزمة من أفضل املمارسا آالستخدام اإلنترنت أنناء ا آألمزما  .يجب تصميم املوقع قبل
األمزمة .وهذا يتطلب من فريق ا آألمزما توقع أنواع ا آألمزما التي ستواجهها املنظمة وأنواع املعلوما املطلوبة ملوقع
الويب .فمن املحتمل أن تعاني أي منظمة تصنع ً
سلعا استهالكية من أمزمة ضرر باملنتج تتطلب استرجاعها .تسلط
قياادة الشركا الضوء على قيمة موقع الويب املخصص لألمزمة والذي تم تصميمه ملساعدة األشخاص على تحديد ما
إذا كان املنتج ً
جزءا من عملية ا آالستدعاء وكيف سيتم التعامل مع ا آالستدعاء .أصحا املصلحة ،بما في ذلك وسائل
اإلعالم ،سوف يلجؤون إلى اإلنترنت أنناء ا آألمزما  ،كما ينبغي على مديري ا آألمزما استخدام شكل من أشكال
ا آالستجابة املستندة إلى الويب أو املخاطرة بالظهور على أنها غير فعالة (النويصرنآ )2003 ،آ
أمرا استر ً
في بعض األحيان ،قد يكون عدم وضع املعلوما على موقع الويب ً
اتيجيا .قد ال ترغب إحدى
املنظما في اإلعالن عن األمزمة من خالل وضع معلوما عنها على موقع الويب .يفترض هذا أن األمزمة صغيرة ً
جدا
وأنه من غير املرجح أن يسمع أصحا املصلحة عنها من مصدر آخر .في بيئة وسائل اإلعالم التقليدية وعبر اإلنترنت
ً
اليوم ،يعد هذا افتر ً
ً
خطيرا ،والتأكيد على أن موقع الويب هو وسيلة أخرى للمؤسسة لتقديم
اضا مضلال إن لم يكن
أيضا استخدام مواقع
جانبها من القصة وعدم استخدامها يؤادي إلى خطر فقدان كيفية سراد قصة األمزمة .يمكن ًآ
اإلنترانت أنناء ا آألمزما  .تتمتع مواقع اإلنترانت بوصول محدواد ،للموظفين فقط وسيشمل بعضها املورادين والعمالء.
ً
ً
مباشرا إلى الجمهورآ ،في الوقت املحداد لهم ،آوأن بكو آن هؤالء لديهم إمكانية الوصو آل إلى
توفر مواقع اإلنترانت وصوال
اإلنترانت .يعد نظام اإلنترانت وسيلة فعالة للتواصل مع موظفيها بعد وقوع مأساة .تزادااد قيمة االتصال ملوقع إنترانت
عند استخدامه مع أنظمة اإلعالم الجماعي (حسن)2020 ،
مصمم للوصولآ إلى املوظفين وأصحا املصلحة الرئيسيين الخرين .مع نظام اإلخطار الشامل ،معلوما
االتصال (أرقام الهواتف والبريد اإللكتروني وما إلى ذلك) تمت برمجتها قبل وقوع أمزمة .يمكن إجراء االتصاال ألي
مجموعة يمكن أن تتأنر بسبب األمزمة بما في ذلك املوظفين والعمالء وأفرااد املجتمع الذين يعيشون بالقر من
اإلخطار الجماعي بمن يجب أن يتلقى أي
منشأة .يمكن ملديري ا آألمزما الدخول الرسائل القصيرة في النظام تخبر نظام آ
رسائل وأيها قناة أو قنوا آالستخدامها في التسليم .يوفر نظام اإلخطار الجماعي آلية للناس للراد عليها الرسائل كذلك.
تعد ميزة ا آالستجابة ً
أمرا بالغ األهمية عندما يرغب مديرو ا آألمزما في التأكد من أن الهدف قد تحقق &(Luoma
) .erhoeven, 2016آ
املطلب الول :مهارا إدارة المزما
تتطلب االمزمة مجموعة من األولويا منها ما يلي(Murty, 2014) :
 .1ا آالستجابة األولية والسريعة ل آألمزما
ً
 .2أن تكون
سريعا وأن تحصل على استجابة أولية خالل الساعة األولى من ظهور األمزمة.
 .3أن تكون ً
ادقيقا عن طريق التحقق بعناية من جميع الحقائق.
ً
 .4أن تكون
متسقا من خالل إبقاء املتحدنين الرسميين على اطالع بأحداث ا آألمزما ونقاط الرسائل املهمة.
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.5
.6
.7
.8
.9

جعل السالمة العامة أولوية قصوىآ للمؤسسة.
استخدام جميع قنوا االتصال املتاحة بما في ذلك اإلنترنت واإلنترانت وأنظمة اإلعالم الجماعي.
تقديم بعض اإلعرا عن القلق /التعاطف مع الضحايا.
تضمين وإشراك املوظفين في ا آالستجابة األولية لألمزمة.
تقديم ا آالستشارا املتعلقة بالتوتر والصدما لضحايا األمزمة وأسرهم ،بما في ذلك املوظفين .آ

املطلب الثاني :املراحل الثالث إلدارة المزما :
بالنسبة للعديد من املنظما  ،تبدأ إادارة ا آألمزما بمجراد اإلبالغ عن الحاادث واجتمع الجمهور والعاملين
ً
تجهيزا للتعامل مع األمزمة تبدأ في التخطيط قبل وقت
لتحديد ا آالستجابة املناسبة .ومع ذلك ،فإن املنظما األكثر
طويل من حدوث األمزمة.
 -1االتصال ما قبل المزمة
تتمثل املرحلة األولى واألكثر أهمية في أي خطة آإلادارة ا آألمزما في تطوير وصقل أساليب منع ا آألمزما قبل
حدوثها .يتضمن ذلك تحديد التهديدا املحتملة ملوظفيك وعملك ،وتونيق خطة ا آالستجابة الخاصة بك (والتي
سنتحدث عنها بعد ذلك) ،وإجراء تمارين تدريبية لتنفيذ خطتك .آ
حيث سنرى في هذا الجزء ،كيف يحضر التصال األمزمة في املؤسسا املهدادة باألخطار وكيف أن التحضير
ضروري لنجاح عملية اتصال األمزمة وذلك قبل التعرف على اتصال ما قبل األمزمة آوعالقاته باالتصال الذي تناور به
املؤسسة أنناء األمزمة .إن تحضير اتصال األمزمة رغم أن هذه األخيرة تعرف على أنها حدث غير منتظر ،يمكن أن يظهر
غير منسجم أو غير منسق ،وكما ذكرنا سابقا ،فالكارنة مرتبطة بنشاطا املؤسسة املهدادة باألخطار
على أنه عمل آ
الصناعية ،حيث ال يمكن لهذه األخيرة معرفة أين ومتى ستباغتها األمزمة (الضالعين)2011 ،
كما أن تحضير اتصال األمزمة يعني حسب "وليامس وأوالنيرون" ":ا آالستعدااد ملواجهة عدم التأكد والتغيرا
التي تولدها األمزمة وهذا ليكون الراد على أحسن حال .ولقد اقترحت في هذا اإلطار "جواديت هوفمان" تطبيق
استراتيجية التصال فعال في مواجهة األمزمة يقوم على :الوقاية التخطيط ،التحضير والتدريب .ويعني ذلك حسب
االختالال ونقاط ضعف املؤسسة املمكنة التي يمكن أن تؤادي إلى أمزما معينة وذلك بتشكيل
"هوفمان" توقع آ
ً
وجعل موضع تنفيذ مخطط اتصال يفصل خالل هذه املرحلة ،يجب عليك أيضا صياغة ومراجعة رسائل اتصاال
ً
شيوعا لضمان وجواد أصحا املصلحة في نفس الصفحة .باإلضافة إلى ذلك،
ا آألمزما ملعرفة السيناريوها األكثر
ئ .خالل األمزمة هذه
ستساعدك الكتابة املسبقة لهذه الرسائل على توفير الوقت وتسريع ا آالستجابة أنناء حالة الطوار آ
املرحلة هي عندما يتم تنفيذ خطة إادارة ا آألمزما الخاصة بك .يتم إصدار رسائل إادارة ا آألمزما األولية ،واالتصال
باملوظفين وأصحا املصلحة ،وإعطاء األولوية لسالمة الجمهور والشركة (عبد املقصواد .)2012 ،آ
آأ -ممارسا ا آالستعدااد ل آألمزما
أن يكون لديك خطة آإلادارة ا آألمزما وتحديثها من حين لخر.
ً
أن يكون لديك فريق إادارة أمزما مصمم ً
جيدا.
جيدا ومدر
القيام بتمارين ادورية آالختبار خطة إادارة ا آألمزما والفريق.
صياغة رسائل مختارة آإلادارة ا آألمزما بما في ذلك محتوى ملواقع الويب ونماذج لبيانا ا آألمزما .
أن يقوم القسم القانوني بمراجعة واعتمااد الرسائل .آ
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آ -خطة إادارة ا آألمزما
إن خطة إادارة ا آألمزما هي أاداة مرجعية وليست مخططا .يوفر قوائم بمعلوما االتصال الرئيسية،
وتذكيرا بما يجب القيام به عاادة في ا آألمزما  ،والنماذج التي يجب استخدامها لتونيق ا آالستجابة ل آألمزما  .إنه ليس
ً
ً
تفصيليا حول كيفية إادارة األمزمة ويوفر الوقت أنناء ا آألمزما عن طريق التعيين املسبق لبعض املهام ،وجمع
ادليال
ً
مسبقا ،والعمل كمصدر مرجعي .يفترض التعيين املسبق للمهام أن هناك فريق أمزما معين.
بعض املعلوما
 -2أثناء المزما
يعد تحقيق التوامزن بين السرعة والدقة ً
أمرا بالغ األهمية .إن نقل املعلوما غير الدقيقة بسرعة لن يؤادي
ً
أوال ،خذ الوقت الالمزم لتوضيح الحقائق الخاصة بك
فقط إلى مزيد من االرتباك ،بل قد يؤادي إلى تفاقم الوضع .آ
والجميع في نفس الصفحة .بمجراد أن تضع رسائلك في مكانها الصحيح ،يمكن أن يساعدك حل اتصاال الطوارئ
قسما ً
ً
مكتبا أو ً
معينا أو املؤسسة بأكملها -عبر قنوا
الحديث في إخطار األشخاص املناسبين بسرعة -سواء كان
اتصال متعداد ( )Mukii, 2015آ
يعتبر االتصال أنناء األمزمة عامل تنسيق مهم ،يسمح بالحد من نطاق ومدة األمزمة ،كما يمكن للتصورا
القائمة حول األمزمة واملعلوما املقدمة حولها أن تزيد من تفاقمها ،حيث تنتشر الخرافا واإلنذارا الكاذبة
واإلشاعا  .يمر تنظيم اتصال األمزمة التفاعلي ميدانيا من خالل " خلية األمزمة " كأول رمز يميز تسيير األمزمة وكذا عن
طريق مواصلة آواستمرار العالقا املبنية قبل األمزمة ،كمحرك حقيقي للتنسيق والربط أنناء األمزمة .يجب عليهم قبل
كل ش يء إحكام وضبط مخطط اتصال األمزمة والذي رغم أنه عامل ضروري في نجاح تسيير األمزمة ،ال يمكنه توقع
جميع حاال األمزمة ورادواد الفعل اتجاهها ،حيث غالبا ما يهجر ،لكن األفكار آوالتدريبا التي يثيرها عندما يتم إعدااده
سلفا ،تسمح بمعالجة وتومزيع سريعين للمعلومة وتفاعل مهم جدا ومع أنها ضرورية ألي تنظيم عاادي ،تشكل
التفاعلية في مجال االتصال ضمن املؤسسا املهدادة باألخطار الصناعية ،حاجة جوهرية في تسيير األمزمة وذلك
بالنظر إلى رهانا وتحديا الوضع التي تتجاومز بصورة كبيرة ،مصالح املؤسسة أو املنظمة بصفة عامة (العامزمي،
آ
 .)2017آ
 -3ما بعد المزمة
عندما تمر أمزمة ما أو تنحسر ،يكون عملك في إادارة ا آألمزما قد بدأ للتو .حتى إذا لم تكن هناك معلوما
إضافية ملشاركتها على الفورآ ،فمن املهم أن تبقى على تواصل بموظفيك وعمالئك وأصحا املصلحة الخرين املتأنرين
ً
إلنبا أنك استباقي -خاصة أنناء ا آألمزما التي تؤنر على سالمتهم .مرة أخرىآ ،تأكد من أن لديك ً
نظاما مونوقا به
إلشعارا الطوارئ ننائي االتجاه يسمح لك بنشر الخبر بسرعة عند حدوث أمزمة .بعد نهاية االهتمام اإلعالمي
بالحدث ،فإن كل الفاعلين في األمزمة يشرعون في طي صفحتها ومن جهته فإن التراث املعرفي التصال األمزمة اهتم أكثر
بالقياادة الالمزمة أنناء الطور اإلعالمي النقدي باملقارنة مع النتائج العالقاتية واالتصالية التي تنتجها األمزمة ،فإن بعض
الباحثين السيما املتمرسين منهم ،أشاروا إلى أهمية اتصال ما بعد األمزمة والذي يتعلق أساسا ،ببقاء املؤسسة يقظة
وهي تدخل في آن واحد طورآ "االلتئام واالحتراف )(Klein, J, 2006
ا
ثانيا -الدراسا السابدقة:
دراسة الصافور  ،سارة ( )2020قياس كفاءة نظم دعم الدقرارا على إدارة المزما
هدفت الدراسة إلى قياس كفاءة نظم ادعم القر آارا على إادارة ا آألمزما بومزارة الشبا والرياضة بمصر ،كما
هدفت الدراسة إلى التعرف علي مدي توافر املعلوما آواستخدام التقنيا الحديثة أنناء اتخاذ القرار ،نظم ادعم
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القرارا أنناء حدوث األمزمة االقتصاادية أ آو والبشرية آإلادارة نظم املعلوما ا آإلادارية بومزارة الشبا والرياضة،
آوالتعرف على إادارة ل آألمزما اداخل الومزارة الشبا  ،وما هو الدور الذى يقوم به نظم ادعم القرارا في استخدام
األساليب الجديدة التخاذ القرارا السليمة ملواجهة ا آألمزما التي تواجه ومزارة الشبا والرياضة ،ولذلك قامت
الباحثة في البحث حول الدور الذى تقوم به نظم ادعم القرارا  .قياس كفاءة نظم ادعم القرارا في إادارة ا آألمزما
بومزارة الشبا والرياضة ومدى مساهمتها في إادارة املواقف الحرجة أنناء حدوث االمزمة وبعدها .وتوصلت الدراسة إلى
اهمية ادور تقنية املعلوما في حل ا آألمزما وايجااد حلول ابتكارية ،كما أن القرارا التي اتخذتها الومزارة والقت
استحسان من قبل املتخصصين والجمهورآ .آ
دراسة دكرور  ،منى ( )2020أثر إدارة وقت العمل على مراحل إدارة المزمة
هدف البحث إلى ادراسة أنر إادارة وقت العمل على مراحل إادارة األمزمة بالتطبيق على العاملين بشركة شمال
الدلتا لتومزيع الكهرباء ،وقد استخدمت الدراسة قائمة تم اعداادها لغرض جمع البيانا من عينة الدراسة ،والتي
تمثل أبعااد إادارة وقت ،ومراحل إادارة األمزمة) .وقد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج تمثلت في وجواد عالقة ارتباط ذا
اداللة معنوية ما بين ابعااد إادارة وقت العمل ،وأبعااد مراحل إادارة األمزمة عند مستوى اداللة معنوية ( ،)0.05ووجواد
تأنير معنوي لكل من أبعااد إادارة وقت العمل على ابعااد مراحل إادارة األمزمة عند مستوى اداللة معنوية ( .)0.05آ
ودراسة جعفر ،يونس (" )2017أثر التخطيط في إدارة المزما دراسة تطبيدقية
هدفت الدراسة إلى التعرف على أنر االتصال في التقليل من ا آألمزما التي تواجه العاملين اداخل املؤسسا
العامة ،والتعرف على ادورآ االتصال آومحاوره ،التعرف على عناصر االتصال الفاعل ،والتعرف على العوامل التي تسهم
في إتباعها للتقليل من أنار األمزمة من قبل ا آإلادارة والتي تساعد في التقليل والحد من آنار ا آألمزما  ،بهدف تجنب املخاطر
وا آألمزما التي تواجه املؤسسا العامة ،وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتم تطبيق ا آالستبانة
لجمع البيانا  ،آوتم ت آومزآيع ا آالستبانة على عينة الدراسة .توصلت الدراسة إلى أن االتصال في املؤسسا العامة
يساهم في التقليل من املشكال املتوقعة وأن تشويش البيانا واملعلوما للموظفين يزيد من ا آألمزما  ،إن قلة
ً
إشراك املوظفين في االتصال تمثل مشكلة في حل املشكال  ،فضال على أنه يكشف نقاط القوة والضعف في
املؤسسة ،كما اقترح الباحث بض آرورة توفير االتصال واملعلوما اتخاذ القرارا وحل املشكال  ،ويزيد في إادارة
ا آألمزما  ،أن تطبيق االتصال يحتاج إلى موظفين ذوي مؤهال علمية عالية وخبرة .آ
دراسة روجر ( )2005نظم وخطوا إدارة المزما في الشركا
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى التقدم في نظم آووضع الخطط في املؤسسا آإلادارة ا آألمزما في شركا
ا آألعمال املصدرة إلى ادول العالم الثالث ،وتوصلت الدراسة إلى أن حجم املخاطرة الكبيرة التي تتحمله هذه الشركا
يرجع إلى سوء تخطيط تلك الشركا ملواجهة أمزما التصدير .توصلت الدراسة إلى أن ما نسبته ( )%20فقط من
ً
ً
تلك الشركا تمتلك أنظمة وخطط آإلادارة أمزما التصدير ،بينما ( )%33من تلك الشركا ال تمتلك نظما أو خططا
ً
أيضا إلى أن ميل الشركا آالستخدام الحكم الشخص ي بدرجة كبيرة في عمليا
آ
على اإلطالق ،وتوصلت الدراسة
التخطيط آإلادارة ا آألمزما .
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دراسة اورفيكي ( )2000تطوير خطة إدارة أمزما فعالة ودور إدارة املشاريع"
هدفت الدراسة إلى معرفة ادور مديري املدارس أنناء نشوء ا آألمزما  ،وما هي األساليب املستخدمة للحد من
آنار تلك ا آألمزما  .استخدم الباحث املنهج امليداني في ادراسة (أسلو املقابلة) في إحدى مدارس نيويورك وتوصلت
الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها( :وضع خطة فعالة آإلادارة ا آألمزما لتجنبها ،توضيح أهمية ادور املدير أنناء
حدوث ا آألمزما  ،كيفية التصرف في حال حدوث أمزما حقيقية) .آ
التعدقيب على الدراسا السابدقة:
قد مد الدراسا السابقة الباحث بالتعرف على أهمية املوضوع ،والتسليط على مشكلة البحث ،كما
استفااد الباحث من الدراسا السابقة في التعرف إلى الجوانب الهامة لكل ادراسة ،ومعرفة متغيراتها آواملنهج املعالجة
اإلحصائية في تحليل نتائجها والوصولآ إلى النتائج آواستفااد الباحث في بناء عبارا ا آالستبانة ومجاالتها ،كما استفاادا
من النتائج والتوصيا واملقترحا التي خرجت بها هذه الدراسا  .ومن جانب آخر أفااد الباحث من هذه الدراسا في
مجال منهجية البحث وأسلوبه ،فقد أسهمت تلك الدراسا بإنراء هذه الدراسة بالخبرا الوارادة فيها .ولعل أهم ما
يميز هذه الدراسة أنها عنيت بمعرفة ادور االتصال في إادارة ا آألمزما في بومزارة الداخلية ،حيث لم يتم تناول هذا
املوضوع بهذه الصورة في الدراسا السابقة – على حد علم الباحث – إضافة إلى تفرادها في بحث ادور االتصال في
إادارة ا آألمزما في ومزارة الداخلية ،ومن هنا جاء هذه الدراسة لتسلط الضوء على ادورآ االتصال في ا آإلادارة السليمة
لألمزمة والعمل على تخطيها والخروج منها بأقل الخسائر .آ
بعد ا آالستعراض السابق للدراسا السابقة العربية واألجنبية إلى أن موضوع االتصال وما له من ادور فعال
في تحقيق أهداف املنظمة وتخطيها ل آألمزما  ،قد حظي باهتمام الباحثين ،حيث تناولت ادراسا عديدة ادور إادارة
الوقت في إادارة ا آألمزما كدراسة ادكروريآ ( ،)2020وادراسة الصافوري ( )2020التي تناولت ادور القرارا في حل
ا آألمزما  ،وادراسة جعفر ( .)2017وتناولت ادراسا أخرى آلية إادارة ا آألمزما مثل ادراسة ) (Orifici, 2000وادراسة
) ،(Roger, 2005آ

 -3منهجية الدراسة وإجراءاتها.
منهج الدراسة :تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي ملالءمته لهذه الدراسة .آ
مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من العاملين في قسم العالقا العامة بومزارة الداخلية والبالغ
عدادهم ( )94موظف/ة ،بمدينة الرياض باململكة العربية السعوادية آ
عينة الدراسة :تكونت العينة من ( )63موظفا من العاملين في قسم العالقا العامة ،تم اختيارهم
بالطريقة العشوائية البسيطة
أداة الدراسة :قام الباحث بإعدااد استبانة لقياس واقع االتصال وادوره في إادارة ا آألمزما  ،با آالستنااد إلى
األادبيا والدراسا السابقة ،وتكونت ا آالستبانة من ( )20عبارة آ
صدق الداة :يعبر صدق ا آألاداة عن مدى صالحية ا آألاداة املستخدمة لقياس ما وضعت لقياسه (فؤااد أبو
حطب ،وآخرون .)1999 ،وقد قام الباحث بعرض ا آالستبانة على عداد من املختصين وأعيد صياغة ا آالستبانة بشكلها
النهائي ليصبح عداد فقراتها بشكلها النهائي ( )20فقرة .آ
وقد قام الباحث بالتأكد من صدق ا آالستبانة وذلك على النحو التالي :آ
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جدول ( )2معامال االرتباط بين عبارا االستبانة
املحور االول
املحور الثالث
املحور الثاني
 **0.65آ
9
 **0.58آ
5
 **0.78آ
1
 **0.49آ
10
 **0.46آ
6
 **0.68آ
2
 **0.52آ
11
 **0.62آ
7
 **0.54آ
3
 **0.90آ
12
 **0.51آ
8
 **0.51آ
4
 **0.65آ
آ
 **0.90آ
آ
 **0.69آ
5آ
 **0.54آ
آ
 **0.71آ
آ
 **0.74آ
6آ
 **0.79آ
آ
 **0.63آ
آ
آ
7آ
آ
آ
آ
آ
آ
آ
(**) ادالة عند مستوىآ ( )*( ،)0.01ادالة عند مستوىآ ( )0.05آ
ويتضح من الجدول السابق أن ا آألاداة (ا آالستبانة) صاادقة وصالحة للتطبيق على عينة البحث آ
ثبا الداة :للتحقق من نبا أاداة القياس تم فحص االتساق الداخلي والثبا لفقرا ا آالستبانة بحسا
معامل كرونباخ ألفا ) ،)Cronbach' alphaوذلك وفق الجدو آل ( .)1آ
جدول ( :)2مصفوفة معامل كرونباخ ألفا لثبا أداة الدراسة
قيمة ألفا
عدد الفدقرا
عدد الحاال
املدقياس
 0.924آ
20
59
الدرجة الكلية
تشير املعطيا الوارادة في الجدولآ ( )2أن قيمة نبا أاداة الدراسة عند الدرجة الكلية بلغت ( ،)0.924مما
يشير إلى ادقة أاداة القياس .آ
آ
املعالجة اإلحصائية:
ً
بعد جمع بيانا الدراسة ،قام الباحث بمراجعتها وذلك تمهيدا إلادخالها للحاسو  ،لعمل املعالجة
ً
اإلحصائية للبيانا  ،وقد تم إادخالها وذلك بإعطائها أرقاما معينة ،حيث أعطي كل مستوى من مستويا ادرجة
املوافقة ادرجة معينة ،فأعطيت بدرجة معارض بشدة ( )1ادرجة ،معارض ( )2ادرجة ،محايد ( )3ادرجا  ،موافق ()4
ادرجا  ،موافق بشدة ( )5ادرجا آواستخدم الباحث برنامج  SPSSللمعالجا اإلحصائية حيث تمت املعالجة
اإلحصائية للبيانا باستخراج األعدااد ،النسب املئوية ،املتوسطا الحسابية ،االنحرافا املعيارية ،ومعاادلة الثبا
كرونباخ ألفا .آ

 -4نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها.

ً
يتناول هذا املبحث عرضا للنتائج التي توصل إليها الباحث من خالل استجابة أفرااد عينة الدراسة حول
ً
واقع االتصال وادوره في إادارة ا آألمزما في ومزارة الداخلية ،وفقا لتساؤال الدراسة وفرضياتها ،ويمكن تفسير قيمة
املتوسط الحسابي للعبارا كما يلي :آ
جدول ( :)3داللة املتوسط الحسابي.
الداللة اللفظية
املتوسط الحسابي
ً
جدا آ
منخفض آ
 1.80 -1.00آ
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الداللة اللفظية
املتوسط الحسابي
منخفض آ
 2.60 -1.81آ
متوسط آ
 3.40 -2.61آ
مرتفع آ
 4.20 -3.41آ
ً
جدا آ
مرتفع آ
 5.00 -4.21آ
وفي ضوء معالجة بيانا الدراسة إحصائيا توصل الباحث للنتائج التية :آ
جدول ( )4املتوسطا الحسابية واالنحرافا املعيارية لدور االتصال في إدارة المزما .
املتوسط الحسابي

املدقياس
ادور االتصال في إادارة ا آألمزما

االنحراف املعيار
 0.390آ

4.30

الدرجة
ً
جدا آ
مرتفع آ

يتضح من الجدولآ ( )4وجواد ادور مرتفع جدا لالتصال في إادارة ا آألمزما من وجهة نظر العاملين حيث بلغ
املتوسط الحسابي ( )4.30بانحراف معياريآ ( .)0.390آ
جدول ( )5املتوسطا الحسابية واالنحرافا املعيارية إلجابا العينة املتعلدقة باملحور الول درجة تطبيق
االتصال في إدارة المزما مرتبة تنامزليا حسب الهمية ن=63
الرقم

الفدقرة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعيار

رتبة
الفدقرة

1

تدقبل مراجعة الجمهور للدقسم ملناقشة املشاكل التي تواجههم.

4.57

0.534

1

2

تتسم التدقارير املرفوعة من تدريس ي الدقسم بالدقة والصراحة.

4.52

0.628

2

3

يهتم االتصال بمتابعة الداء ومشاكلهم بشتى الوسائل.

4.50

0.731

3

4

يتم من خالل االتصال تحديد ندقاط الدقوة والضعف لدى الطلبة.
ا
تصل الدقرارا والتعليما ملنتسبي الدقسم في الوقت املناسب دائما.

4.47

0.627

4

4.40

0.647

5

5

تندقل املعلوما والتعليما إلى املنتسبين بشكل دقيق.

4.37

0.672

6

الدرجة الكلية

4.46

0.473

ا
مرتفعة جدا

6

الدرجة

مرتفعة
ا
جدا

مرتفعة
ا
جدا

يتضح من الجدولآ ( )5أن أهمية االتصال في إادارة ا آألمزما في ومزارة الداخلية من وجهة نظر العاملين فيها
ً
جاء بدرجة مرتفعة جدا بمتوسط حسابي ( )4.46وانحراف معياريآ ( .)0.473وجاء أهم الفقرا الفقرة التي
تنص على (تقبل مراجعة الجمهور للقسم ملناقشة املشاكل التي تواجههم) بمتوسط حسابي ( )4.57وانحراف معياريآ
( ،)0.534تلتها الفقرة التي تنص على (تتسم التقارير املرفوعة من تدريس ي القسم بالدقة والصراحة) بمتوسط حسابي
( )4.52وانحراف معياريآ ( ،)0.628تلتها الفقرة التي تنص على (يسهم التخطيط على تقليل التهديدا واملخاطر
ي ( ،)0.731تلتها الفقرة التي تنص على (يتم
املسببة لحدوث تلك ا آألمزما ) بمتوسط حسابي ( )4.50وانحراف معيار آ
من خالل االتصال تحديد نقاط القوة والضعف) بمتوسط ( )4.47وانحراف ( ،)0.627تلتها الفقرة التي تنص على
ً
ادائما) بمتوسط حسابي ( )4.40وانحراف (،)0.647
آ
(تصل القرارا والتعليما ملنتسبي القسم في الوقت املناسب
ً
وأخيرا الفقرة التي تنص على (تنقل املعلوما والتعليما إلى املنتسبين بشكل ادقيق) بمتوسط حسابي ()4.37
وانحراف ( .)0.672آ
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س )2ما درجة أهمية االتصال اإلدار إلدارة المزمة في ومزارة الداخلية؟
جدول ( )6املتوسطا الحسابية واالنحرافا املعيارية إلجابا العينة املتعلدقة بأهمية االتصال في إدارة
المزما  ،مرتبة تنامزليا حسب الهمية حيث ن=63
رقم
الفدقرة

الفدقرة

املتوسط االنحراف رتبة
الفدقرة
الحسابي املعيار

الدرجة

13

يعني االتصال التفاهم وتبادل الرسائل بين رئيس الدقسم واملنتسبين.

4.41

0.565

1

12

يتضمن االتصال عمليا االنتباه واإلدراك واالتصاال واملالحظة والفهم.

4.40

0.620

2

11

يعد االتصال أداة اساسية لإلشراف على أعمال منتسبي االقسام.

4.31

0.676

3

7

يتم من خالل االتصال اطالع املنتسبين على ما الخطط االستباقية

4.27

0.582

4

9

يعد االتصال وسيلة مهمة لتنسيق جهود بهدف تجنب املشكال .

4.25

0.779

5

10

يسهم االتصال في تعزيز انتماء للمؤسسة.

4.24

0.757

6

8

يسعى االتصال إلى ندقل التعليما ووجها النظر والفكار من أجل توضيح
ما مطلوب منهم إنجامزه.

4.17

0.647

7

الدرجة الكلية

4.29

0.504

مرتفعة جدا

مرتفعة
ا
جدا

مرتفعة
ا
جدا

مرتفعة

ً
يتضح من الجدولآ ( )6أن ادرجة أهمية االتصال آإلادارة األمزمة في ومزارة الداخلية جاء بدرجة مرتفعة جدا
بمتوسط حسابي ( )4.29وانحراف معياريآ ( .)0.504وجاء أهم الفقرا الفقرة التي تنص على (يعني االتصال
التفاهم وتباادل الرسائل بين رئيس القسم واملنتسبين) بمتوسط حسابي ( )4.41وانحراف معياريآ ( ،)0.565تلتها
الفقرة التي تنص على (يتضمن االتصال عمليا االنتباه واإلادراك واالتصا آال واملالحظة والفهم) بمتوسط حسابي
( )4.40وانحراف معياريآ ( ،)0.620تلتها الفقرة التي تنص على (يعد االتصال أاداة اساسية لإلشراف على أعمال
منتسبي االقسام) بمتوسط حسابي ( )4.31وانحراف معياريآ ( ،)0.676تلتها الفقرة التي تنص على (التحديد الدقيق
ً
لألهداف ا آالستراتيجية املطلو تحقيقها مستقبال ملواجهة األمزمة) بمتوسط حسابي ( )4.27وانحراف معياريآ
( ،)0.582تلتها الفقرة التي تنص على (اقتناع املسؤولين بأهمية االتصال في مواجهة تلك األمزمة) بمتوسط حسابي
( )4.25وانحراف معياريآ ( ،)0.779تلتها الفقرة التي تنص على (توفير كافة املواراد واإلمكانيا ملواجهة تلك األمزمة)
ً
بمتوسط حسابي ( )4.24وانحراف معياريآ ( ،)0.757وأخيرا الفقرة التي تنص على (يتم من خالل االتصال اطالع
املنتسبين على ما الخطط ا آالستباقية) بمتوسط حسابي ( )4.17وانحراف معياريآ ( .)0.647آ
س )2ما دور االتصال في إدارة المزما في ومزارة الداخلية؟
جدول ( )7املتوسطا الحسابية واالنحرافا املعيارية إلجابا العينة املتعلدقة بدور االتصال في إدارة المزما ،
مرتبة تنامزليا حسب الهمية حيث ن = 63
الرقم

الفدقرة

15
14

املتوسط االنحراف
الحسابي املعيار

الرتبة الدرجة

ا
يساهم االتصال في جمع واكتشاف عالما الخلل التي قد تكون مؤشرا لحدوث
المزمة

4.49

0.598

1

يساعد االتصال رصد الوضع الراهن لألمزمة بالشكل الصحيح.

4.42

0.649

2
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الرقم
16

املتوسط االنحراف
الحسابي املعيار

الفدقرة
يساهم االتصال في تبادل الخبرة ملواجهة المزما

الرتبة الدرجة

4.42

0.731

3

17

يساهم االتصال في رفع روح التعاون والتنسيق بين الجها املعنية واملسؤولة
عن مواجهة تلك المزمة.

4.33

0.781

4

18

يساعد االتصال على املرونة في مواجهة تلك المزمة.

4.32

0.686

5

19

يمنع االتصال منظومة الفساد اإلدار

4.29

0.811

6

20

يساهم االتصال في ايجاد نظام كفء يوفر البيانا واملعلوما الدقيدقة عن
حجم المزمة واملتأثرين بها.

4.24

0.897

الدرجة الكلية

4.35

0.490

مرتفعة
ا
جدا
مرتفعة
ا
جدا

مرتفعة
7
ا
جدا
ا
مرتفعة جدا

يتضح من الجدو آل ( )7أن ادو آر استخدام االتصال في إادارة ا آألمزما في ومزارة الداخلية جاء بدرجة مرتفعة
ً
جدا بمتوسط حسابي ( )4.35وانحراف معياريآ ( .)0.490وجاء أهم الفقرا الفقرة التي تنص على (يساهم
ً
االتصال في جمع واكتشاف عالما الخلل التي قد تكون مؤشرا لحدوث األمزمة) بمتوسط حسابي ( )4.49وانحراف
معياريآ ( ،)0.598تلتها الفقرة التي تنص على (يساهم االتصال في تباادل الخبرة ملواجهة ا آألمزما ) بمتوسط حسابي
( )4.42وانحراف معياريآ ( ،)0.649والفقرة التي تنص على (يساهم االتصال في رفع روح التعاون والتنسيق بين
الجها املعنية واملسؤولة عن مواجهة تلك األمزمة) بمتوسط حسابي ( )4.42وانحراف معياريآ ( ،)0.731تلتها الفقرة
التي تنص على (يساعد االتصال املروآنة في مواجهة تلك األمزمة ).بمتوسط حسابي ( )4.33وانحراف معياريآ (،)0.781
تلتها الفقرة التي تنص على (عدم املرونة في مواجهة تلك األمزمة) بمتوسط حسابي ( )4.32وانحراف معياريآ (،)0.686
ي
ي) بمتوسط حسابي ( )4.29وانحراف معيار آ
تلتها الفقرة التي تنص على (يمنع االتصال منظومة الفسااد ا آإلادار آ
ً
( ،)0.811وأخيرآا الفقرة التي تنص على (يساهم االتصال في ايجااد نظام كفء يوفر البيانا واملعلوما الدقيقة عن
حجم األمزمة واملتأنرين بها) بمتوسط حسابي ( )4.24وانحراف معياريآ ( .)0.897آ

ملخص نتائج الدراسة:
بعد تحليل البيانا  ،تم التوصل إلى النتائج التالية :آ
 أن ادرجة تطبيق االتصال في املؤسسة آإلادارة ا آألمزما في ومزارة الداخلية من وجهة نظر العاملين فيها جاء
ً
ي ( .)0.473آ
بدرجة مرتفعة جدا بمتوسط حسابي ( )4.46وانحراف معيار آ
ً
 أن ادرجة أهمية االتصال آإلادارة األمزمة في ومزارة الداخلية جاء بدرجة مرتفعة جدا بمتوسط حسابي ()4.29
وانحراف معياريآ ( .)0.504آ
ً
 أن ادورآ استخدام االتصال في إادارة ا آألمزما في ومزارة الداخلية جاء بدرجة مرتفعة جدا بمتوسط حسابي
( )4.35وانحراف معياريآ ()0.490

التوصيا واملدقترحا .
بناء على النتائج السابقة ،يوص ي الباحث ويقترح بالتي :آ
 .1التأكيد على اشتمال االتصال في ومزارة الداخلية لعناصر القوة والضعف فيها ،والتعرف على الفرص
والتهديدا التي تهدادها من خالل التحليلي البيئي .آ
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.2
.3
.4
.5

العمل على تفعيل وسائل وطرق االتصال الفعالة بين العاملين وا آإلادارة في ومزارة الداخلية ملا لذلك من ادور في
احتواء األمزمة والتعامل معها بشكل أسرع .آ
فتح قنوا تواصل بين العاملين في األقسام املختلفة واملستويا ا آإلادارية املختلفة لسهولة التعامل مع
ا آألمزما حال حدوثها .آ
ا آالستفاادة من قنوا التواصل الحديثة والتكنولوجيا في التعامل مع الجمهور والعاملين على قدر املساواة .آ
أن يتم عمل املزيد من األبحاث والدراسا للتعرف على ادور املهارا ا آإلادارية للعاملين في ومزارة الداخلية على
التعامل مع األمزمة .آ
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