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  CASE STUDY 9                                                                       9حالة دراسية 

شركة ناقل للشحن  

من عقد من الزمن.  وقد اختــذت  أكثرشركة ناقل للشحن هي من شركات الشحن اليت تعمل حمليًا منذ 

عتماد علــى النقــل اجلــوي على الشــاحنات الكبرية بيــن املدن واالعتمادها االشــركة قراراً اســرتاتيجياً بأن تلغي 

يف مســتودع مناطقي ثم يتم التوزيع عرب ســيارات نقل متوســطة وصغرية. وكان يوســف احلارثــي أحــد 

ـص إدارة تربويــة العامليــن الذيــن التحقــوا بالشــركة منــذ خترجه مــن جامعة أم القــرى مبكة املكرمــة بتخصـ

نتقل بعــد ذلك اولكنــه مكــث ســنة كاملــة فــي التدريــب اإلداري يف املقر الرئيســي للشــركة فــي مدينــة جــدة. 

من مدينة جدة إىل مســتودعات مدينــة تبوك حيث بقي يعمل هناك ملدة سنتني كمساعد مدير قبل أن ينتقل 

مسئواًل عن مســتودعات الشــركة. وكانت املســتودعات يف تبوك تعترب األقل  مرة أخرى إىل تبوك ليكون هناك

خنفــاض اكفاءة من بني شــبكة مســتودعات شــركة ناقــل خلدمــات الشــحن. وقد أدت مشــكالت العمال و

  الء.اإلنتاجية إىل قــرار إلغائه لوال تدخل أحد املالك بدعمه ماليا حرصًا على مصلحة وخدمة العم

درجة حيث  180وبعــد مــرور ســنتني من عمل يوســف فــي فرع تبوك حتــول أداء الفرع بفضل جمهود يوســف 

ســتقبال ويف أرصفة التحميــل كان يوســف يتواجد يف كل مكان داخل مســتودعات الفرع ويف أماكن اال

وســف إال عــن طريق النــداء اآللي أو اجلــوال. وقــد كان والتنزيــل. ولــم يكــن بإمــكان الســكرتري الوصــول إىل ي

يوســف الشــخص األول املطلــوب مراجعتــه مــن قبــل ســائقي الشــاحنات وعمال التنزيل والتحميل والذي 

شــخصًا. وكان يوســف يرى أنه يتوجب عليه التواجد يف مواطن العمل  50كان يصل عددهم إىل ما يقرب 

ة ال املكاتب. ومل يكن يوســف يســتخدم اخلطابات وكانت التعليمات تصل مباشرة لكل شخص واحلرك

 يطلبها.

أربع ســنوات مــن التقارير املبهرة عن فــرع تبوك تقرر ترقية يوســف إىل مدير املنطقة  م وبعــد2018وفــي عــام 

ضطالع وأتاح املركز اجلديد ليوسف اال اأبهاجلنوبية ونتيجة لذلك مت انتقال مقر عمل يوسف إىل مدينة 

 باملسئولية الشاملة عن مجيع مستودعات املنطقة اجلنوبية يف الشركة.
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لقــد كان يوســف مبتهجــا بهــذه الرتقية ولكنه يف نفس الوقت أخذ يشــعر بالقلــق وعدم األمان جتاه حتمله 

 عمله اجلديد. بتطلبهااملسئوليات اجلسام اليت 

ستالم يوســف ملركزه اجلديد كمدير للمنطقة اجلنوبية بدأت شكوكه األولــى اســتة أشــهر على  بعد مرور

تتضــح ومنهــا عالقته غري اجليدة مع مســاعده ســامل. فعندما وصل يوســف ملركزه اجلديد بني لسامل شفهيًا 

رغم من أن عمليات تشغيل بأن تشغيل مستودع مدينة مخيس مشيط مل تعد من مسئوليات سامل. وعلى ال

مستودع مدينة مخيس مشيط كانت تعترب األصغر واألهدأ، فقد كان يوسف يشعر بناء على ما مسعه من 

سامل على التعامل مع األزمات. لذا أن من األفضل واألسلم عدم إعطاء سامل الفرصة  عدم قدرةشائعات عن 

وهــي خماطــرة ال  -تصبح فــي النهايــة أخطــاؤه لريتكب أخطاء كارثية. وقد أدرك يوسف أن أخطاء سامل س

كل ذلــك وبوجــود كل القيود الشــفهية عالوة على  اجلديد. ومــعيســتطيع يوســف أن يتحملها فــي مركزه 

مع بعض العاملني بأنه مل يعد مســئواًل عن فرع مخيس مشــيط، ومع  اجلانبيةذكر ذلك يف أحــد اللقاءات 

ر ســامل يف تأدية عمله كاملعتاد وكأنه ال يزال هو املسئول عن تشغيل مستودع مخيس مشيط، ذلك اســتم

العمالء يف املنطقة  مشيط ومععلى األقل بقي سامل على اتصال مستمر مع هاني أمحد مدير مستودع مخيس 

 اليت ختدمها عمليات الفرع.

وكان يبدو أنه كلمــا  -مثقــال بأعباء عملــه اجلديــد باإلضافــة إلــى مشــكالت يوســف مع ســامل فإنه أصبح 

قــام جبهــد أكرب وعمل ســاعات أطول كلما زادت املهام واألعمال. ونادرًا ما كان يرى أســرته خالل أيام 

األســبوع. ويف األيام اليت كان يوســف يعمل فيها يف مكتبه حتى ســاعة متأخرة من الليل فإنه يف أيام أخرى 

الصــورة املعقــدة أكثــر،  املســتودعات. وإلظهــارينزل إىل امليدان وإىل مرافق العمل األخرى ليصارع املشــكالت يف 

فإنــه عندما يعود يوســف مــن زياراتــه امليدانية فإنه جيد وبشــكل مستمر مكتبه وقد ازدحم بالرسائل وطلبات 

قد كان يوسف يسعى وحياول أن يبني لسكرتريه كيف ميكنه تدبر املعلومات الواجب علية أن جييب عليها. و

أمر مراسالته واإلجابة عليها إال أنه مل يعثر على الوقــت الــذي ميكنــه من اجللوس معه لعمل ذلك. كذلك 

ستفســارات الواردة من مديري املســتودعات ميكن فإن يوســف كان يــدرك أن بعض طلبات املعلومات واال

 ها لو مت وضع دليل لإلجراءات والسياســات. ويعتبــر إعــداد مثل هذا الدليل مهمة أو مشــروعا مثاليًاإيقاف

 لســامل فلديــه معرفة ممتازة عن شــمولية العمليات. ولكن لســوء حظ يوســف فإنه ال جيد أو يدخر وقتًا

 الدليل.للتحدث مع ســامل عن إعداد هذا 

العامليــن ملطالبتهم  بعضع أصبــح يوســف منهــك القــوى فقــد اضرب عــن العمــل فــي نهايــة األســبو

 الوعد. كمــابتخصيــص مطعــم داخلــي هلــم كان قد بدأ به يوســف ولكن مل ينهيه وال يعرفــون مصري هذا 

الفرصــة لالطالع على تقرير  أن املفاوضــات مــع شــركة الناقــل الســريع لــم تتقدم لكون يوســف لــم جيد

جتماعه مع مســؤولي شــركة الناقل الســريع. ولكن وبطريقة املناقشــات اســكرتريه قبل أن يذهب إىل 
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عرتاضات مساعده سامل علــى هــذا العقــد. اســتطاع يوســف كسب العقد مع هذه الشــركة رغم ارجتالية اال

أن روحــه املبتهجــة انهــارت  املناطق. إالوكان هــذا النجاح كافياً ألبهاج يوســف أثناء وجوده يف مؤمتــر مديري 

يف تأخر التقرير املالي للمنطقة ملناقشته  وتأنيبه علىفجــأة يوم األحد عندمــا اتصل به املدير العام للشــركة 

أيام. وازداد وضعه تعقيدًا عندما أخربه املدير العام أن توقيعه العقد مع شركة  3دارة خالل جتماع جملس اإلا

السهم امللتهب سوف يضع الشركة يف حرج شــديد لضــرورة أن تقوم ببناء مســتودعات كافية لتغطية 

متكئا إىل اخللف يتأمل حتليالت  متطلبات هــذا العقد اجلديد. بعد أن وضع يوسف مساعة اهلاتف، جلس

 وتذمره منها، ومدى منطقية هذه االنتقادات.املدير ملشكالته 

 أسئلة للمناقشة:

 أين تكمن مشكلة االتصال يف هذه احلالة؟.1

 ات اليت تود أن جتريها على منطك اإلداري؟رينفرتض أنك أنت يوسف، ما هي التغي.2

 ع دون خسارة عقد الشركة اجلديد؟ األوضانياقرتح على يوسف حلواًل لتحس.3

 


