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 اتاألزم إدارة

 مقدمة:

األنشطة  اسسطتباةي  ويتضمن هذا الحقل ، دارةات هو حقل جديد نسبيا من اإلاألزم إدارةتعد    

ات جطز  ريطيف  ط  األزمطيمكن اعتبطار والتعامل معها،  ات والتخةية لكيفي األزممن يتوةع لما 

 طط  كيفيطط  مواجهتهططا  واةططع الحيططاة البشططري  والم سسططي ، وهططذا يططد ع إلططة التفكيططر ب ططورة جديطط 

والتعامل معها بشكل  عال ي دي إلة الحد من النتايج السلبي  لها، واسستفادة إن أمكن من نتايجها 

 اإليجابي .

المراحل المهم   ط  حيطاة الشطعوف،  بطين كطل مرحلط  ومرحلط  جديطدة   علة األزمتتوسة و     

وتةرق  ضا ات بكر تمهد السبيل الطة ثم  ازم  تحرك اسذهان وتشعل ال راع وتحفز اسبداع 

 مرحل  جديطدة، االبطا مطا تسطتبةن بطوادر ازمط  اخطرر وتقييطرا مقطبا  خطر، وكطان لنمطو واتسطاع،

المجتمعات ونضوف الموارد المتنوع  وشدة المنا سط  السياسطي  واسةت طادي  الكلمط  الف طل  ط  

المثططال يشططكل سلسططل  مططن ات الططة حططد ا ططبخ تططاريا القطرن السططابق علططة سططبيل األزمططةطول حيططاة 

ازمات تتخللها مراحطل ة طيرة مطن الحلطول الم ةتط ، ومطن هنطا  قطد نشطجت ا كطار جديط  مطن اجطل 

  الاحقط  ان تعطذر األزمط  ومحاولط  الخطروم منهطا بجةطل الخسطاير وتطجخير األزمطدراسط  وتحليطل 

 تعةيلها.

س شك أنَّ عامل الوةت    أي أزم  تواجه اإلنسان له دور  عال    سهول  الخطروم منهطا، و    

 ؛  كلمططا ةالططت المططدة، كلمططا زاد تعقيططد المشططكل ، واتسططعت دايططرة األزمططواآلثططار اسنعكاسططي  لهططذ  

 - طلة   عليطه وسطل  - ، ونظراً لما مثَّله عامل الوةت    حادث  اإل ك؛  قد ظّل الرسول األزم

رضط    عنهطا) قوةطد لبط   -ما يزيد عن شهٍر كامطل يسطمع األذر  ط  أهلطه، كمطا تقطول عايشط  

شهراً س ُيوحة إليه    شجن  ش  ( وكاد أن يقتتل األن اُر  يما بيطنه  قاألوف والخطزرم( بهطذا 

ا زاد    ثقل هذ  القضي  علة النب    لة   عليه وسل . -الخ وص. ممَّ

 ، وتنقشطع األزمطبعطدما تنتهط  عا طف   بعض القيادات اإلداري  بشطكل عطا  ويجانف ال واف    

ايومها، وتنفرم تلك العقدة الت  كانت محكم ، أن ُيَظنَّ أن القضي  ةد انتهت،  ُيقفطل عطن أهميط  

 ، وتحديد الدروف المستفادة من تلك التجربط  التط  مطرت، واألدهطة مطن األزماسستفادة من هذ  

، أو العمطل علطة أزمطات أخطري أزمط  وأختهطا، دون العمطل علطة إاطاق منا طذ ذلك كله أنهطا تمطر

 -رضط    عنهطا  -ح ر دورها وةدراتها، ومن خال حادث  اإل ك، وبعد إعان برا ة عايش  

  التطط  كططان ُيططراد منهططا إلحططاق أكبططر ةططدر ممكططن مططن األزمططيتبططين عططدة  وايططد، تحققططت بسططبف هططذ  

ومطن المهط  الخساير، ولكن بفضل   ومنته تحولت الخساير إلة مكاسف، والهزيم  إلطة ن طر، 

اسستمرار    مراةب  المشكل  إلطة أن من خال   األزماآللي     التعامل مع المجتمع بعد تحديد 

،  ضطا والعطاملين دارة  وكيفيط  اسطتجاب  اإلاألزمط تقيي  كيفي  عمل خةط ، وكذلك تتناةص حدتها

تةطوير ، وأخيطرا   وتحسينها ومنع أي أزمطات مسطتقبلي األزمدمج التقذي  الراجع     خة  عن 

 .ت است، لتقليل األخةار الناجم ةويل  األمد لا استراتيجي 
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 ة:األزمتعريف 

 ما يل )  ( عرب  عرب معج   -المعان  الجامع قمعج  من حي  اللق  جا       

ة وضطططططيق، ( أََزمططططط  / أَْزمططططط ومعنططططط  ق أَْزمطططططات و أََزمطططططات الجمطططططع )و قاسططططط ( أَْزمططططط )   ِشطططططدَّ

منت ف الُعمطر)  تطرة مطن القلطق واسرتيطاف النفسطّ   أزم و سياسيَّ  / دوليَّ ، /ماليَّ  أزم  مشكل و

ض لها بعض الناف  ط  منت طف العمطر طٍ  ) َنْوَبط ٍ أُِ طيَف ِبجَْزَمطٍ  ، ويتعرَّ  ط  علط    قاألزمط، وَةْلِبيَّ

طراع إلطة الدف ، األق، و ط  األَحيا () دور اضةراف أَحياي  كالبلوغ فطن( مرحلط  يشطتّد  يهطا ال  

 ط  علط  الةطف() نهايط    قاألزم، ودرج  يتحّت   يها الو ول إلة حّل حاس  كما    المسرحّيات

يات كالتيفوف والراجع  جايي  تحد     مرض حاد كالتهاف الري  أَو ال   الوزاريَّ ) األزم، وحم 

طط  بططين اسططتقال  الططوزارة وتططجليف حكومطط  جديططدة بلوماسططيَّ ) األزمطط، وقالسياسطط ( مرحلطط  انتقاليَّ   الدُّ

ة دولالسياسطط ق   اسةت ططاديَّ ) األزمطط، و( تططوتُّر العاةططات بططين دولطط  وأخططرر أو بططين دولطط  وعططدَّ

طوازن بطين قاسةت اد( اضةراف  جايّ  يةطرأ  طوازن اسةت طادّي، وينشطج عطن اخطتال التَّ علطة التَّ

ا يسّبف القا  واإل افاإلنتام واسسته البةال ) عطد  تطو ُّر عمطل للقطادرين عليطه  أزم ، واك ممَّ

ططططططططا ُيسططططططططب   طططططططط ٍ  أَْزَمطططططططط ٍ  َيِعططططططططيُ  ِ طططططططط  ف تكططططططططاثر عططططططططدد العططططططططاةلين عططططططططن العمططططططططلممَّ  )َمالِيَّ

ةً  أَْزَم ً  َيِعي ُ ) ِسَياِسيَّ    أَْزَم    اْةِتَ اِديَّ    أَْزَم    َضاِيَق ٍ  ً ) أَْي اْضِةَراباً َنْفِسّياً، َضْيقاً، ِشدَّ  . َنْفِسيَّ

  هو المضيق، ويةلق األزم  لقً ) تعن  الشدة والقحة، واألزموجا     مختار ال حاح أن     

 1علة كل ةريق بين جبلين مجز .

( KIPVEW( مشتق أ اً من الكلمط  اليونانيط  قCrisis  قاألزمم ةلخ ذكر  دا  أن و    

 To decide.)2أي بمعنة لتقرر ق

-Ji ... إذ ينةقونطه ق األزمطأما اللق  ال يني   قد برعت إلة حطد كبيطر  ط   طياا  م طةلخ    

Wet  ( وه  عبارة عن كلمتين) األولة تدل علة ق الخةر ( واألخرر تدل علة قالفر  ( الت

  ومطا تحملطه مطن مخطاةر األزمطيمكن استثمارها، وتكمن البراع  هنا    ت ور إمكانيط  تحويطل 

  كفر ط  إلعطادة  طياا  الظطروف األزمطإلة  ر ط  إلةطاق القطدرات اإلبداعيط  التط  تسطتثمر 

 3ديدة.وإيجاد الحلول الس

  ا ةاحا)  ه  " حال  توتر ونقة  تحول تتةلطف ةطراراً ينطتج عنطه مواةطف جديطدة األزمأما    

 4سلبي  كانت أو إيجابي  ت ثر علة مختلف الكيانات ذات العاة ".

  بجنها)" ظطرف انتقطال  يتسط  بعطد  التطوازن ويمثطل نقةط  تحطول األزمويعرف ةاموف رندا      

 5لمستقبل الت  ت دي إلة تقيير كبير".تحدد    ضويها أحدا  ا

                                                           
1
 .15، ص1967الرازي، محمد بن أبي بكر:" مختار الصحاح "، بيروت، دار الكتاب العربي ،  
2
 .66، ص1998جبر، محمد صدام: " المعلومات وأهميتها في إدارة األزمات "، تونس المجلة العربية للمعلومات،  
3
اض، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، اآلليات" ، الري –المراحل  –الشعالن، فهد أحمد: " إدارة األزمات: األسس  

 .17،ص2002
4
 .26، المرجع السابق، ص2002الشعالن،  
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ةت طادي حيط  أشطار إلطة   بالمفهو  اسجتماع  والسياس  واساألزم( 2002وعرف قالسيد،    

  من الناحي  اسجتماعي ) " توةف األحدا  المنظم  والمتوةعط  واضطةراف األزميق د بما يل ) 

 6ولتكوين عادات جديدة أكثر مايم ".العادات مما يستلز  التقيير السريع إلعادة التوازن، 

  مطن الناحيطط  السياسطي ) " حالطط  أو مشططكل  تجخطذ بجبعططاد النظطا  السياسطط  وتسططتدع  األزمططأمطا     

اتخاذ ةرار لمواجه  التحدي الذي تمثله سواً  كان إدارياً، أو سياسياً، أو نظامياً، أو اجتماعياً، أو 

 7اةت اديا، أو ثقا ياً".

الناحي  اسةت ادي   ه  تعن )" انقةاع    مسار النمو اسةت ادي حتة انخفاض اإلنتام ومن     

 8أو عندما يكون النمو الفعل  أةل من النمو اسحتمال ".

يعر ها  ليطبف بجنهطا" حالط  ةاريط  أو حطد  مفطاج  يط دي إلطة اإلخطال بالنظطا  المتبطع  ط  و    

ًً واهتماماً  ورياً، وبطذلك المنظم ، مما يضعف المركز التنا س  لها  ويتةلف منها تحركاً سريعاً

يمكن ت نيف أي حد  بجنه أزم  اعتمطادا علطة درجط  الخلطل الطذي يتركطه هطذا الحطد   ط  سطير 

 9العمل اسعتيادي للمنظم ".

ة االدارية انما هي مشكلة غير متوقعة قد تؤدي األزم( ان schermehornويرى شير مهورن ) 
 جر حلها بصورة سريعة.الى كارثة ان لم ي

وعرفها )اللوزي( بأنها كل موقف او حدث يؤدي الى احداث تغيرات ايجابية وجادة في النتائج  
وهي حدث او تراكم لمجموعة من، احداث غير متوقع حدوثها تؤثر في نظام المؤسسة او جزء 

تقصر لسبب معين منه وهي من الناحية العملية انقطاع عن العمل كليا او جزئيا لمدة تطول او 
 يتبعها تأثر الكيان وتحوله.

  بجنهططا)"  تططرة حرجطط  أو حالطط  ايططر مسططتقرة تنتظططر تتططدخاً أو األزمططويعططرف رضططا رضططوان   

 10تقييراً  ورياً". 

  تعنطط ) " نقةطط  تحططول، أو موةططف مفططاج  يطط دي إلططة أوضططاع ايططر مسططتقرة، األزمططكمططا أن     

ة ير، ويستلز  اتخاذ ةرار محدد للمواجه     وةت وتحد  نتايج اير مراوف  يها،    وةت 

 11تكون  يه األةراف المعني  اير مستعدة، أو اير ةادرة علة المواجه  ".

                                                                                                                                                                      
5
 Random.h.(1969) .Random House Dictionary Of English Language, New York, Random House, 

P.491. 
6
م، 2002، القاهرة، دار األمين للنشر والتوزيع ، 2، طعليوة، السيد: " إدارة األزمات والكوارث: مخاطر العولمة واإلرهاب الدولي" 

 .13ص
7
 .13م، المرجع السابق، ص2002عليوة ، السيد،  
8
 .51م، ص2004،  4ط هالل، محمد عبد الغني: " مهارات إدارة األزمات "،  القاهرة، مركز تطوير األداء والتنمية، 

9
 Norman Phelps: "Setting Up A Crisis Recovery Plan", Journal Of Business Strategy, Vol.6. No.4 , 

1986 , P. 6. 
10
 .44هـ، ص1419رضوان ، رضا عبد الحكيم: " األمن والحياة"، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،  
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( بجنها)" نقة  تحول  ط  أوضطاع ايطر مسطتقرة يمكطن أن تقطود إلطة Bieberويعر ها بيبر ق     

ير ةادرة علطة احتوايهطا أو نتايج اير مراوف  يها إذا كانت األةراف المعني  اير مستعدة أو ا

 12در  مخاةرها.

  بجنهطا) " عرضطاً األزمطأما وزير خارجي  الوسيات المتحدة األسطبق هنطري كيسطنجر  طاعتبر     

Symptom   لو ططول مشططكل  مططا إلططة المرحلطط  السططابق  مباشططرة علططة اسنفجططار، ممططا يقتضطط

 13".ضرورة المبادرة بحلها ةبل تفاة  عواةبها

بجنهطا  Intermediaries(    كتابطه الوسطةا  ORAN YONG - أوران يونغيعّر ها قو    

   النظا  القاي  الطة درجط  ايطر عاديط  تزيطد مطن  اسستقرارأحدا  سريع  ت دي الة زيادة عد  

 احتمال استخدا  العنف. 

 A study in  األزمط اتفاةيطات إنهطا تعّر هطا  ط  كتابهطا ق (Coral Bill أمطا قكطورال بطل     

diplomatic Management, the Conventions of Crisis بجنهططا ارتفططاع )

 ال راعات الة مستور يهدد بتقيير ةبيع  العاةات الدولي  أو بين الدول.

ة األزمننوجننوع ا   ننر مةننتربة تةننب  م منن  ه تسنن ةفة اةننيبر يأنني    نن ة فنن األزمننتعريفنن   ومنن      
 وتتمث  ف : 

 الوقت يمثل قيمة حاسمة. -1

 وجود خلل وتوتر في العالقات. -2
 والحاجة إلى اتخاذ قرار. عدم القدرة على التنبؤ الدقيق باألحداث القادمة -3

 نقطة تحول إلى األفضل أو األسوأ. -4

  الفرق بين األزمة والمشكلة

فليسك  ككل  ة مثل المشككلة والكارةكة،األزميميز المفكرون بين عدد من المصطلحات المتعلقة ب    

وعد   التوتر حال  من (Problem) تعد المشكلة، حيث ن كان لكل أزمة مشكلةإو مشكلة أزمة ،

 ط   المشطكل  الرضا، الناجمين عن بعض ال عوبات، الت  تعوق تحقيق األهداف. وتتضخ معال 

حال  عد  تحقيق النتايج المةلوب ؛ ولذلك تكون ه  السبف األساس  لحدو  حال  ايطر مراطوف 

إذا اتخطذت مسطارا معقطدا، ي طعف مطن خالطه توّةطع النتطايج بدةط .  يها؛ بطل ت طبخ تمهيطداً ألزمط  

مشطكات جوهريط  وةويط  وحطادة يطت  الشطعور تجاههطا باسنفعطال  هط ات    حقيق  األمطر األزمو

والضقة الكبير، واستمرار هطذ  المشطكات يهطدد بقطا  المنظمط  ويقضطة علطة أهطدا ها ورسطالتها 

سطبف  هط   عاة  وثيقط  ال طل   المشطكل  ةطد تكطون األزمور يتها. أي أن العاة  بين المشكل  و

 .     حد ذاتهااألزم ه   ولكنها ليست األزم

                                                                                                                                                                      
11
رة األزمات والكوارث، حواش، جمال الدين محمد:" إدارة األزمات والكوارث ضرورة حتمية"، المؤتمر السنوي الثالث إلدا 

 .4، ص1998(، القاهرة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 38البحث)
12
 .67، مرجع سابق، ص1998جبر، محمد صدام،  
13
 ( 30 – 29م، ص ص ) 2001الضحيان، عبد الرحمن إبراهيم:" إدارة األزمات والمفاوضات "، المدينة المنورة، دار المآةر ،  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
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  الفرق بين األزمة والكارثة

بأنهكا: " حككدث   Disasterفقككد عكر  الكارةكة  Disaster  قكامو  أكسكفورد الكارةككةعكر      

 14يسبب دماراً واسعاً ومعاناةً عميقةً، وهو سوء حظ عظيم".

ات، وقد ينجم عنهكا األزمأما السيد عليوة، فقد قال بأن الكارةة: هي أحد أكثر المفاهيم التصاقاً ب    

أزمة، ولكنها ال تكون هي أزمة بحد ذاتها، وتعبر الكارةة عن حالة مدمرة حدة  فعالً ونجم عنهكا 

 15ضرر في الماديات أو كليهما معاً.

لكارةة بأنها: "حدث مروع يصيب قطاعاً من المجتمكع أما عبد الوهاب محمد كامل فقد عر  ا    

أو المجتمع بأكمله بمخاطر شديدة وخسائر مادية وبشكرية، ويكؤدي إلكر ارتبكال وخلكل وعجكز فكي 

التنظيمككات االجتماعيككة فككي سككرعة اإلعككداد للمواجهككة، وتعككم الفوضككر فككي األداء  وتضككارب فككي 

 16األدوار علر مختلف المستويات."

 ة والكارةة علر النحو التالي: األزمبين مفهومي  تنستطيع أن نجمل أهم الفروقاما تقدم مو    

ات، وربمكا نككنجر وربمكا نخفككق، أمكا فككي األزمكات نحككاول اتخكاذ قككرارات لحكل تلكك  األزمكفكي  -1

 17الكارةة فإن الجهد غالباً ما يكون بعد وقوع الكارةة وينحصر في التعامل معها.

ة تعنككي الصككغيرة منهككا والكبيككرة، المحليككة األزمكككلمككة ة أعككم وأشككمل مككن الكارةككة، فاألزمكك -2

والخارجية، أما الكارةة فمدلولها ينحصر في الحوادث ذات الكدمار الشكامل والخسكائر الكبيكرة 

 في األرواح والممتلكات.

لألزمات مؤيدون داخليكاً وخارجيكاً، أمكا الككوارث وخاصكة الطبيعيكة منهكا فغالبكاً ال يككون لهكا  -3

 مؤيدون.

 :اتاألزماالسباب المؤدية الى نشوء 

 كما يلي: اتاألزماالسباب المؤدية الر نشوء يمكن االشارة الي  

 وتشمل:، نسانيةسباب اإلوال: األأ

 سوء التقدير واالحترام. -1

 حب السيطرة والمركزية الشديدة. -2

 تعارض االهدا  والمصالر. -3

 وتشمل:، داريةةانيا: االسباب اإل

 مالية مثل ارتفاع التكاليف وضعف قدرة الرقابة.سياسات  -1

 عدم التخطيط الفعال. -2

 اتخاذ القرارات بشكل عشوائي.-3

 عدم وجود انظمة حوافز ناجحة. -4
                                                           

14
 .28، مرجع سابق، ص2002الشعالن، فهد أحمد ،  
15
 .12، ص2001عليوة، السيد : " إدارة األزمات في المستشفيات"، القاهرة، إيترال للطباعة والنشر والتوزيع،  
16
 .21هـ، ص 1424كامل، عبد الوهاب محمد:" سيكولوجية إدارة األزمات"، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  
17
 (.37 - 36مرجع سابق، ص ص ) ،2002الشعالن، فهد أحمد ،  
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 عدم توفر الوصف الوظيفي الجيد للمهام والواجبات. -5

فكي  ة هكي حالكة انتقكال مكن مرحلكة الكر اخكره يصكاحبها نقك  شكديداألزموعلر اية حال فان     

 المعلومات وحالة من عدم التأكد، وهي مفتاح التطور والتغيير نحو االفضل او التقهقر والهالل.

وعليككه فالبككد مككن تنصككيب برنككام  او اكثككر، يككتم تشككغيله فككي ظككرو  الطككوار ، اذا مككا اراد     

ام  القائمون علر الواقع السياسي واالداري تفادي مصير التقهقر والهالل علكر اقكل تقكدير، وبرنك

من هذا القبيل هو عبارة عكن مكنه  يمثكل تقنيكة تسكتخدم لمواجهكة الحكاالت الطارئكة التكي ال يمككن 

تجنبها واجراء التحضيرات الالزمة لها قبل وقوعها. وهو بمعنر اكثكر دقكة اشكبه بمحاولكة تجميكع 

ع ة ومككن ةككم تحليلهككا واتخككاذ القككرار المناسككب بشكككل سككرياألزمككالمعلومككات الالزمككة عككن مسككببات 

  وفاعل.

 ة الدولية:األزم

إنها سلسل  التفاعات المتبادل  بين حكومات دولتطين أو “لألزم  الدولي  مفاهي  متعددة منها)      

أكثر ذات سيادة     راع حاد هطو دون مسطتور الحطرف الفعليط ، ولكنطه  ط  الوةطت نفسطه ينطذر 

  الدوليط  هط  األزمط( إلطة ان Robert Northباحتمال وةوع الحرف. ويشير قروبرت نور  

عبطارة عططن ت ططعيد جططاد للفعطل ورد الفعططل، أي هطط  عمليطط  انشطقاق تحططد  تقييططرات  طط  مسططتور 

 الفعالي  بين الدول، وت دي الة إذكا  درج  التهديد واإلكرا .

ات االباً ما تسبق الحروف، ولكن س ت دي كلهطا الطة الحطروف إذ األزمويشير نور  الة أن     

سلمياً أو تجّمد أو تهدأ، علة أنه يمكن دراستها علة اعتبارها اشتراك دولتين أو أكثر    تسّور 

 المواجه  نفسها.

موةف تةالف  يه دول  ما بتقيير الوضع “( بجنها John Spanir كما يعّر ها قجون سبانير     

 اندسع الحرف.القاي ، وهو األمر الذي تقاومه دول اخرر، مما يخلق درج  عالي  من احتمال 

  الدوليط   ط  األزمطويرر عزت عبد الواحد ان هناك اعتبارات يجف مراعاتها    التعريطف ب   

 أبعادها السياسي  واسةت ادي  واسجتماعي  كما يل ) 

 ، بمعنة امتداد  ثارها لتشمل العديد من البلدان  طا تقت طر علطة أةرا هطا األزمعالمي  نةاق  -أ

 م الخ العديد من األةراف اير المباشرة.المباشرين، بل تةول 

   علططة  ثططار حاليطط  وأخططرر مسططتقبلي  ةابلطط  للظهططور  طط  الططزمن المقبططل.األزمططان تنةططوي  -ف

موةف مفاج  تتجه  يه العاةات بين ةطر ين أو أكثطر نحطو المواجهط  “  ه  األزمو قاً لذلك  إن 

و نتيج  إلةدا  أحد األةطراف أاف، اي  بينها    الم الخ واألهدبشكل ت عيدي نتيج  لتعارض ة

علة القيا  بتحدي عمل يعّد  الةرف اآلخر المدا ع، يمثل تهديطداً لم طالحه وةيمطه الحيويط ، ممطا 

يسططتلز  تحركططاً مضططاداً وسططريعاً للحفططاظ علططة تلططك الم ططالخ، مسططتخدماً  طط  ذلططك مختلططف وسططايل 

 ي  أو حتة عسكري .الضقة وبمستوياتها المختلف ، سوا  أكانت سياسي  أو اةت اد
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 ة:األزمالتعامل مع 

تقسط  وذلطك المجطال،   باختاف المطذاهف الفكريط   ط  األزماألدوات المنهجي  لتناول تختلف     

   ومن ث  ادارتها الة)األزممراحل 

وهو ذلك الموةف الذي يتكون نتيج  القموض وي دي الة اسرباك والشعور  مرحل  ال دم ) -1

 الت ديق لما يجري وه  مرحل  تتناسف عكسيا مع مدر معر   وادراك اسنسان.بالحيرة وعد  

تحد  هذ  المرحل  بعد حدو  ال دم ، وتبطدأ بطوادر اسضطةراف والحيطرة  مرحل  التراجع) -2

بالظهور بشكل متزايطد وي طاحف ذلطك اعطراض منهطا زيطادة حجط  اسعمطال التط  س جطدور منهطا 

 قاسعمال الفوضوي (.

ال ططدم  حيط  تبططدا  - يمطا بعططد امت طاص -وهنطا تتجلططة عقانيط  التفكيططر  اسعتططراف) مرحلط  -3

 عملي  ادراك واسع  ومراجع  لازم  بقي  تفكيكها.

الة اسطتخدا  المطوارد البشطري   باإلضا  حي  يت  استخدا  استراتيجيات معين   مرحل  التجةل ) -4

ازم . وما ل  يت  التعامل بذكا  وحذر    هذ  والمادي     المنظم  للتعامل والتخفيف من  ثار ال

المرحل   ان اسمور سطوف تتجطه الطة بخطة بيطان  نحطو الكارثط . وةطد اةلقطت علطة هطذ  المرحلط  

تسميات اخرر من ابرزها، مرحل  اسنذار المبكر او مرحل  اكتشاف اشارات الخةر، وه  بهذا 

يف وةاييطط  وسططيناريوهات معينطط  تتططابع   تليهططا مجموعطط  اسططالاألزمطط إدارةالمعنططة اولططة خةططوات 

 ، دور  بمنتهطة الوضطوح. وتهيط  وسطايل عمطل األزمط  وتحدد لكل  طرد  ط   ريطق األزماحدا  

 تحد من اسضرار وتمنعها من اسنتشار.

  اس وهطط  مرحلطط  األزمطط إدارةوالططة هنططا نكططون ةططد و ططلنا الططة المرحلطط  التاليطط  مططن مراحططل     

ة اعداد وتنفيذ برامج ة طيرة وةويلط  اسجطل سطبق وان تط  اختبارهطا استعادة النشاة وتشتمل عل

بنجططاح علططة ازمططات مشططابه  وعططادة مططا تكتنططف هططذ  المرحلطط ، روح الحمططاف تقططود الططة تماسططك 

  .األزمجه     موا لجماع  وتكاتفهاا

 ة:األزم إدارةمفهوم 

المحافظة علر األصول وممتلكات ”ات بأنها: األزم دارةأوردت الموسوعة اإلدارية تعريفاً إل       

المنظمة، وعلر قدرتها علر تحقيق اإليكرادات، ككذل  المحافظكة علكر األفكراد والعكاملين بهكا ضكد 

المخاطر المختلفة، والعمكل علكر تجنكب المخكاطر المحتملكة أو تخفيكف أةرهكا علكر المنظمكة ، فكي 

 .دولككككة وإداراتهككككا، وهككككذا ينطبككككق أيضككككا علككككر ال“حالككككة عككككدم الككككتمكن مككككن تجنبهككككا بالكامككككل

التوازنات والتكيكف مكع المتغيكرات  إدارةات هو علم وفن األزم إدارةويجد العديد من الباحثين أن 

المختلفة وبحث آةارها في كافة المجاالت، ويمكن القول أيضا بأنها عملية اإلعداد والتقدير المنظم 

 .سككمعة المنظمككة وبقائهككاوالمنككتظم للمشكككالت الداخليككة والخارجيككة التككي تهككدد بدرجككة خطيككرة 
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ات والتعامل مع المواةف األزمالممارس  ه  المحك الحقيق  لقدرة اسنسان علة مواجه  ن إ     

الحرج  بما تفجر  من ةاةات إبداعه، وتستفّز ةدراته علة اسبتكار، هذ  القدرات الت  جعل منها 

األ طططل  ططط  نشطططجة  ” طططن الديبلوماسطططي “(  ططط  كتابطططه Charles Rooter قتشطططارلز رووتطططر

الشطط  ، هططو التعامططل معططه للو ططول الططة أ ضططل النتططايج  دارة ططالمفهو  البسططية إل الديبلوماسططي .

التعامل مطع عنا طر “  تعن  األزم إدارة. ومن هنا  إن دارةباإلالممكن ، بما يحقق م الخ القاي  

ا يحقططق أهططداف بمطط الضططااة  والتو يقيطط     باسططتخدا  مططزيج مططن أدوات المسططاوم  األزمططموةططف 

محاولط  لتةبيطق مجموعط  مطن “الدول  ويحا ظ علة م طالحها الوةنيط . وهط  أيضطا عبطارة عطن 

 دارةاإلجططرا ات والقواعططد واألسططف المبتكططرة، تتجططاوز اسشططكال التنظيميطط  المجلو طط  وأسططاليف اإل

 قططاً   والططتحّك   يهططا وتوجيههططا واألزمططالروتينيطط  المتعططارف عليهططا، وذلططك بهططدف السططيةرة علططة 

 لم لح  الدول . 

تهديدا خةرا أو اير متوةع ألهداف وةي  ومعتقدات وممتلكات األ طراد  تعد  األزموحي  أن     

السيةرة  إدارة ن  تعدات األزم إدارة إن ، لت  تحد من عملي  اتخاذ القراروالمنظمات والدول وا

مططن خططال ر ططع كفططا ة وةططدرة نظططا   ططنع القططرارات سططوا  علططة المسططتور الجمططاع  أو الفططردي 

للتقلف علة مقومات اآللي  البيروةراةي  الثقيل  الت  ةد تعجز عن مواجه  األحدا  والمتقيطرات 

 المتاحق  والمفاججة وإخرام المنظم  من حال  الترهل واسسترخا  الت  ه  عليها.

 :ات، هياألزم إدارةالباحثين خمس مراحل لنظام  د بعضوقد حد

 .اكتشا  إشارات اإلنذار: وتعني تشخي  المؤشرات واألعراض التي تنبئ بوقوع أزمة ما -1

بقصككد منككع  ة المتوقعككة،األزمككاالسككتعداد والوقايككة: وتعنككي التحضككيرات المسككبقة للتعامككل مككع   -2

 ا.وقوعها أو إقالل آةاره

احتواء األضرار: وتعني تنفيكذ مكا مخطكط لكه فكي مرحلكة االسكتعداد والوقايكة والحيلولكة دون   -3

 .ة وانتشارهااألزمتفاقم 

اسككتعادة النشككاط: وهككي العمليككات التككي يقككوم بهككا الجهككاز التنفيككذي لغككرض اسككتعادة توازنككه   -4

 .ومقدرته علر ممارسة أعماله االعتيادية، كما كان من قبل

ة، وبنكاء خبكرات األزمكم: ويعني بلورة ووضع الضوابط لمنع تكرار مثل هكذ  اإلفادة أو التعل  -5

من الدرو  والتجربة لضمان مستوه عاٍل من الجاهزيكة فكي المسكتقبل. كمكا البكد مكن اإلفكادة 

 .من تجارب المنظمات والدول األخره التي مرت بأزمات والوسائل التي استخدمتها

 

 : ةاألزميمكن إتباعها عند حدوث التي الخطوات 

 ة، وهي كما يلي :األزميمكن إتباعها عند حدوث التي الخطوات توجد   

 ات وإمداد  بج ضل الكوادر والتجهيزات واألدوات.األزمتكوين  ريق عمل لوةت  -1

 ات.األزمات واسستفادة من كل دةيق     تخفيف أثر األزمتخةية الوةت أثنا   -2

 ات مما يشعره  بالحماف والحيوي  واسلتزا  بالعمل.األزمالر ع من معنويات العاملين وةت  -3

اإلبداع والتجديد    المواةف الع يب  وإشعال روح اإلبداع لدر العاملين لتقدي  حلول و را   -4

  .اير مسبوة 

األنسطف ات بتحديد المشكل  وإجرا  المشورة ومن ث  اختيار الحل األزمحل المشكات وةت  -5

 من الحلول المتاح .
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 ات.األزمتقبل التقيير وةت  -6

ات الت  من المتوةع أن تحد     الحاضر والمستقبل والعمطل علطة األزمالعمل علة ح ر  -7

 دراستها ووضع بدايل للحلول المناسب  لها.

 :اتاألزمتعليق علي المفهوم االداري الغربي في مواجهة 

الحديث  تجاهل بعض النواح   دارةات( الذي وضعته اإلاألزم إدارةأن نموذم قيري البعض     

ات يعتمطد علطة األزمط دارةاإلسامي  التط  يمكطن تضطمينها سسطتخاص نمطوذم إداري متكامطل إل

   كيفي  تحويل المحن   ث  بعد تج يلها بالفكر اإلسام الحدي دارةاألسف الت  اعتمدت عليها اإل

، اإليمططان والعططز  والتوكططل علططة  جططاب  وذلططك بقطوة إلطة منحطط  وتحويططل الموةططف السطلب  إلططة إي

  تتضمن ما يل ) ات يمكن وضعه علة ال ورةاألزم دارةوالنموذم اإلسام  إل

ع  طإن مطع العسطر يسطرا   إن مط) }ةوله تعالة يه   ر إلاما يشوهو أنه س يقلف عسر يسرين  -1

 ، و   هذا يقول الشاعر) ( 6 – 5{ قالشرح ) العسر يسرا

 نازل  يضيق بها الفتة     ذرعا وعند   منها المخرمولرف 

 ضاةت  لما استحكمت حلقاتها      رجت وكنت أظنها س تفرم

اسستفادة مما سبق من تجارف ماضي ) والنب   لة   عليه وسل  ي كطد علطة عطد  الوةطوع  -2

 طط  األمططر مططرتين  يقططول) قس يلططدغ المطط من مططن جططرح مططرتين( متفططق عليططه، واسسططتفادة مططن 

   لمعر   ال ديق المساند من العدو المتهرف، يقول الشاعر)األزم

 وي من  ديق جزر   الشدايد كل خير     عر ت بها عد

 

 الواجف اسستفادة من تجاربنا السابق  وتجارف اآلخرين أيضا والعمل علطة ةطرا ة المسطتقبل     

 من خال معر   الماض  لاستفادة من زماننا حتة س يضيع سدر.

ات التطط  تتبعهططا،  مططا يناسططف منظمطط  لططيف األزمططعططد  تقليططد المنظمططات األخططرر  طط  حلططول  -3

 أخرر لعد  تكا   الظروف بين المنظمات . بالضرورة أن يناسف منظم 

المبادأة واسبتكار  يما يخد  تقيير المنظم  نحو األ ضل،  القايد النطاجخ عليطه إشطعال حمطاف  -4

 ،  علطة سطبيل المثطال األزمطالعاملين األمر الذي ي دي إلة رابط  الفطرد  ط  المشطارك  وحطل 

واإلحسطاف بطجن الفطرد نطا ع، والرابط   ط  إتاح  الفر   للتعبير عن النفف، وتحقيق الذات، 

الح ول علة معلومات، والراب     التعرف والعمل مع زما  جدد، واإلحساف باسنتمطا  

إلة عمل خاق ومكان عمل منتج، والراب     النمو والتةور من خال اإلبداع والتةوير، 

 وايرها من مثيرات الحماف والدا عي .

ات وحطططل األزمططط دارةمنظمططط  ةايطططدا يتمتطططع ب طططفات ت هلطططه إلات داخطططل الاألزمططط إدارةيتبنطططة  -5

القططدرة  طط   –سططرع  البديهطط   –الططذكا   –الخبططرة  –المشططكات، ومططن هططذ  ال ططفات ق العلطط  

ات األزمطالتفكير اإلبداع  والقدرة علة حل المشاكل والسطيةرة علطة  –التجثير علة األ راد 

القططدرة علططة است ططال الفعططال  –  القططدرة علططة اسسططتفادة مططن علططو  اآلخططرين وخبططراته –

الرابطط  والحمططاف(، يقططول تعططالة) } إن خيططر مططن  –بططاآلخرين وتكططوين العاةططات اإليجابيطط  

علة القايد أن يتذكر دايما ةاعدة ق ما أ ابك و .(26ت القوي األمين { ق الق ص ) استججر

   ط  األزمطقدر"؛  ل  يكن ليخةيك ( ) هذ  الو ي  تجعلك تظفر بثمرة "اإليمان بالقضا  وال

 –بهططا تمحي ططاً للططذنوف ور عطط  للططدرجات، ةططال  -عططز وجططل  -حقيقتهططا م ططيب  يبتلينططا ربنططا 
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{، وةطال) } وكطان أمطر   ةطدرا مقطدورا { 49} إنطا كطل شط   خلقنطا  بقطدر { }القمطر)  )تعطالة

 {38}األحزاف) 

  وتحقيطق م طلح  زمطاألالموازن  الموضوعي  بين البدايل المتاح  واختيار أةربهطا إلطة حطل  -6

 طلة   عليطه  –العمل والمنظم   يمطا س يخطالف الشطريع  اإلسطامي ، وهطذا مطا  علطه النبط  

عندما جمع أ حابه    ازوة الخندق يجخذ رأيه  ،  عرضوا عليه  رايه  وكان من  –وسل  

رأيه الذي أشار إلة حفر الخندق  جخذ ب –رض    عنه  –بين اآلرا  رأي سلمان الفارس  

 ألنه األةرف لل واف. – لة   عليه وسل   –النب  

اسستخارة)  لقد حكة لنا جابر أن رســول    طلة   عليطه وسطل  كطان يعلّمهط  اسسطتخارة  -7

 طلة    ، وةطالوسحطظ أنطه ةطال) " ط  األمطور كلهطا"   األمور كلها كالسورة من القطر ن، 

للهـ  باألمر  ليركع ركعتين من اير الفريض ، ث  ليقل) ا عليه وسل  يقول لنا) "إذا َه َّ أحدك 

ف مطن اسطتخار ) قما خطا – لة   عليه وسل   –، وكان يقول إن  أستخيرك بعلمـك ....."

 .وما ند  من استشار (

التمسك بالقي  والمثطل واألخطاق والسطلوكيات الحسطن )  نجطد أن الرسطول  طلة   عليطه  -8

اسةت طططادي  لططط  يتنطططازل عطططن القطططي  والمثطططل واألخطططاق  ات والمحطططناألزمطططوسطططل  وةطططت 

   واليسر بعد العسر.األزموالسلوكيات الت  أمر   بها وبذلك استحق الن ر بعد 

ات التط  يمكطن أن األزمطالتعاون بين األ راد داخطل المنظمط  للعمطل علطة حطل المشطاكل و -9

اإلثط   ر وس تعطاونوا علطةتواجهها الم سس ، وةد ةال تعالة) }وتعاونوا علة البر والتقو

 (.2والعدوان{ قالمايدة ) 

 :العمل فيات األزم إدارةعناصر خطة 
ات حيط  أ طبخ بقطا  األزمطن تواجطه مجموعط  واسطع  مطن حطاست أيمكن للشركات ال قيرة    

يمكطن أن  دارةخةيطر  ط   ريطق اإل األعمال يمكن أن يكون علطة المحطك. مطرض ايطر متوةطع او

شطحن  مفقطودة أو تالفط  يمكطن أن  -علة سبيل المثال -يترك علة الفور المها  الحيوي  دون انجاز

تدمر التد ق النقدي وتدمر العاةات مع العما . كارث  ةبيعي  يمكن أن تمحو مبان  المكاتف أو 

  واستراتيجي  منا ذ البيع    اضون دةايق. علة كل حال، اسستجاب     هدو  وبةريق  عقاني

 مواجهه الخةر.   ضروري  لتوجيه العمل 

  ان تشططكل الفططرق بططين حفططظ أمططن المططواةنين  طط  حططاست األزمطط دارةيمكططن لخةطط  جيططدة إلو   

الةوارئ وما يهدد  حته  وسطامته . مطن منظطور تجطاري، يمكطن أن يكطون عطاما حاسطما  ط  

تجعططل الحفططاظ علططة شططركتك أو إجبارهططا علططة اإلاططاق . ونتيجطط  لططذلك، هنططاك أسططباف كثيططرة 

 ات، و ه  ضرورة وضعاألزم إدارةالمدارف والشركات والوكاست الحكومي  تعتمد علة خةة 

 ، وه  كما يل )خةه لديها جميع العنا ر الفعال 

للبد     وضع خة  إلدارتهطا واسسطتجاب    األزمبداي  مع وةت يوجد  ا التخةية المسبق)  -1

عنطد حطدو       ط  مكطان معطروف سسطتخدامها بسطرعكطون بالفعطل خةط  مكتوبطتينبق  أن  لها. 

 . األزم

لمعر ط  مطن يحتطام متاحا ا يكون الوةت   ، األزمعندما تظهر   واست است) شجرة التنظي  -2

ن يتخططذ أيجططف تططو ير هططذ  المعلومططات ولططذا ن يت ططرف وكيططف ومططن يحتططام است ططال بمططن . أ
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ات. وتوضطخ األزمط إدارةت مسبقا، كما يجف أن تكون هذ  المعلومات موجود     خةط  االقرار

علططة سططبيل    داخططل الم سسطط . األزمططالرييسططين لمواجططه  نليالمسطط وشططجرة التنظططي  واست ططاست 

 ، األزمطالشرك  بحطدو   مديريمدير الموارد البشري  للشرك  مس وس عن اخةار يكون المثال 

. مطن المهط  بالنسطب  لشطجرة التنظطي   األزمط عن اخةار رييسه مباشرة بوكل مدير يكون مس وس

  لكطط  يعططرف الجميططع بمططن المفتططرض ان زمططاأل إدارةواست ططاست ان تكططون جططز ا مططن خةطط  

 يت لوا    حاست الةوارئ.

ات األزمط  مجموعط  متنوعط  مطن األزم إدارةيجف أن تحدد خة    )المحتمل ات األزمتحديد  -3

ات التكنولوجيط  ، أزمطات المنطتج أو األزمطات البيييط  واألزمطالمحتمل  الت  يمكن أن تحد ، مثل 

ه خةوات األزم إدارةخة   لكل أزم  محددة يجف أن يكون داخل و. ات المالي األزمالخدم ، أو 

يجف أن تر ق بهطا خةط  عمطل مطع كطل مسطتور، و. تواكف المستويات المختلف  لألزم مواجهتها 

  الحطادة، األزمطكما هو الحطال مطع مطا تتةلبطه  نةاق محدود س تضمن خة  استجاب    علةاألزم

و التشطابه بيطنه  بحيط  أات معا حسف نوع العاة  األزميع بسية. ينبق  تجم العادة   سن حلها 

 ات.األزم إدارةيمكن أن توضع بسهول     خة  

يمكطن اتخاذهطا     تشطمل خةطوات تف طيلياألزم دارةإل ةجيدالخة   ال خةوات الوةاي )تحديد  -4

ات األزمطالخةط  بمجطرد تحديطد مختلطف   ط ات. ويمكن تةوير ةس  الوةاي  األزممن أجل تجنف 

، وجهود الر د، وتقيي  المخطاةر، الروتيني  المراجع . ويمكن أن تشمل أنشة  الوةاي  المحتمل 

 وتدريف الموظفين علة سرعه اسستجاب  لألزمات. المفاج والتفتي  

،  ططإن ةسطط  الضططوابة منططع حططدو  أزمطط مططن مكن عططد  الططتفطط  حالطط    الضططوابة والتوازنططات) -5

تسمخ لك بتحديد ما إذا كنت ةد اتبعت كا    بالمنشجةات الخاص ماألز إدارةوالتوازنات من خة  

القايمطط    طط بعض عنا ططر الضططوابة والتوازنططات  ططالبروتوكططوست المحططددة لاسططتجاب  لألزمطط . 

ت ظهر إذا كان ةد تط  إخةطار جميطع المطوظفين، إذا كطان ةطد تط  اخطا  البنايطات أو إذا تط  است طال 

 ، انطك س تريطد أن تنسطة شطييا ذات األزمطعن اسستجاب  للةوارئ بالتجكيد  ط  وةطت  نبالمس ولي

 أهمي .

ات ةايمطط  للمططوارد مططع أسططما  األزمطط إدارةخةطط    طط يجططف أن يكططون   ةايمطط  المططوارد)وضططع  -6

ومعلومات است ال لألشخاص الذين ةد تحتطام للو طول الطيه  سطريعا  ط  حالط  الةطوارئ. هطذ  

سعاف واإل ةو النجد  شرك  الميا   ة المدين  ، المةا تتراوح من رة  هاتف  الم ادر يمكن أن

 ومعلومات است ال بوسيله نقل ةد تكون مةلوب  لنقل معدات او العاملين.  والشرة

ميل للتركيز علة منطع المزيطد مطن الضطرر، ال  ةد يكون األزمخال حي  أنه  تقيي  اسحدا ) -7

و أيجطف أن توكطل هطذ  المهمط  إلطة شطخص لطذا  . األزما تسبف    ولكن تحتام أيضا إلة  ه  م

شخاص موثوق به  يمكنه  التحقيق    مدر الضرر وما تسبف به. هذا يمكن أن يساعدك علطة أ

   هناك جز  مه    اتخاذ ةرارات بشجن كيفي  التحرك إلة األما  وتجنف الوةوع    أزم  أسوأ.

لحططواد  التطط  حططدثت وتقططدي  تقيططي  لألحططدا  مططن الزاويطط  ات يوثططق ااألزمطط دارةالخةطط  الجيططدة إل

وكيططف عولجطت، وكيططف نحططدد جهططود  اسسطتراتيجي  . وينططاة  ةسطط  التقيططي  كيطف سططا ت األمططور،

   لن تكرر    المستقبل.األزمتحسين الظروف لضمان ان 
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 استباقية وتفاعلية لألزمات ؟ إدارةلماذا يجب على المنشأة ان تهتم بكل من 

  لشطركلأضرار داخليط  وخارجيط  خةيطرة      حد  اير متوةع يمكن أن يتسبف األزمألن     

و التخةطية لألزمط ، وهطو السطبف  ط  ان كثيطر مطن المنشط ت أمن ال عف التنب   بحك  ةبيعتها، 

التدابير الوةاييط  س تقطل أهميط  عطن كيفيطه التفاعطل و. عند حدوثها للمواجه يكونوا اير مستعدين 

وجططود خةططة وةاييطط ، يمكنططك التجكططد مططن أن العططاملين سططيكون رد  علهطط  مناسططف   . مططعاألزمططمططع 

 من خال ما يل ) علة تقليل الضرر  شركالوسوف يساعد 

ةطد تجطد و .كل منشطج  لطديها احتمطال أن تجطد نفسطها  ط  حالط  أزمط  )تحديد المخاةر المحتمل  . 1

عميطل ايطر راضط ، علطة  شطكور مطن نتيجط المسطتهلك   خدمط  جمعيط  مواجه   نفسها  المنشجة

مع منتج تسبف عن اير ة د  ة كارث  بيييط   البيي   مس ول، أو تواجه مشاكل مع سبيل المثال

. ةد يكون الموظفين السطاخةين ايضطا م طدر لألزمطات  ط  بييطات العمطل اآلمنط  علطة مطا يبطدو. 

ر الوشطيك لمنطع اإلثطار ات يتةلطف مطوظفين لمراةبط  عامطات الخةطاألزمط دارةإل اسستباة النهج 

الضارة من الحدو . ويمكن تدريف الموظفين لمراةب  عامات الخةر المحتمل وإنقاذ حياة عمل 

 أو منع أي شخص من ان ي اف.

دون الر د الدةيق للمخاةر المحتمل     عملطك، سطت خذ علطة حطين  . ر د اسباف المخاةر)2

سستماع إلة شكاور الموظفين و العما ، ارة عندما يحد  ش  . وتشمل الخةوات اسستباةي  ا

وتبديد الشايعات    ال حا   أو عبطر اإلنترنطت بمجطرد ظهورهطا. ليسطت كطل أزمط  دايمطا تشطمل 

. يمكططن سنخفططاض مفططاج   طط  المبيعططات أو مقاةعطط  الشططرك  شطط  أعةططال المعططدات أو انفجططار 

يك التعا   منها. اسلتفات لق   ملفق  علة اسنترنت خلقت أزم  ةد ي عف عل نتيج الخا   بك 

العاةات العام  مشاكل الة ما يقوله الناف عنك واسهتما  بالمنتجات أو الخدمات الخا   يجنف 

 الت  يمكن أن ت دي إلة أزم  مالي .

ات ةبططل األزمططخةطط  اسططتباةي  لمواجهططه او منططع  هنططاك كططونتنططدما  ع التعامططل مططع العواةططف)   .3

ات األزمطوةوعها، يمكنك تقليل المخاةر الخا   بطك الطة حطد كبيطر. الخةطوات التط  تتخطذ لمنطع 

تخل ك من د ع مةالبات التجمين، و قدان ثق  العما  واستبدال المعدات ..الا.    الوةت نفسه، 

  مواجهط  ط يمكن لخة  العاةات العامط  التط  تنةطوي علطة التفاعطل بسطرع ، ب طدق وإيجابيط  

 ات تقليل كمي  األضرار الت  ستلحق او لحقت بالشرك .األزم

دون وجود خة  عمطل واضطح  و. للشرك تمر بجزم  يشكل  دم  عندما  التداعيات) إدارة   .4

ات عند حدوثها، ةد تخلق دون ة د ضطرر إضطا  . ويشطمل جطز  مطن األزمللتعامل بسرع  مع 

توةططع و فعططلالكيططف يكططون رد  سططتوجفيطط  التطط  تات الخةططة الوةاياألزمطط دارةالططنهج اسسططتباة  إل

ةةططاع األعمططال، وإنمططا هططو اسسططتخدا  الرشططيد   طط القضططايا الخةططر والسططام  لططيف نهجططا سططلبيا 

س وات المختلفط  التط  تحطد ، األزمطللموارد.    حين يمكن إجرا  تعديات للحد مطن احتمطاست 

ات ومتحطد  باسط  األزمط س دارة يمكن التخةية لكل سيناريو. وهذا هطو السطبف ان وجطود  ريطق

 الفريق يعتبر أمر حيوي. 

  :اتاألزمالدور الحيوي للعنصر البشري في 
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ت لكذا نكره انكه ال يوجكد بكديل لوجكود أشكخاص آاإلنسان أهم مورد فكي المنظمكات او المنشكيعد    

إليجاد الحلول الجذرية لحل المشكاكل  أكفاء لديهم خبرات عالية تمكنهم التصر  بسرعة وجدارة،

يجب علكر المكدير التوجكه مباشكرة إلكر العكاملين فكي المنشكأة أو المؤسسكة ، واتاألزمالناجمة عن 

الختبكار واقعيكة  ، وعليه أن يدرب العاملين معهات لهم طالبا لدعم كل فرد منهماألزموتقديم خطة 

ات باعتبارهكا احكد األزمعلر التعامل مع بحيث يتعود العاملون بمرور الوق   الحلول الموضوعة

 .مواقف العمل العادية

يتفق الباحثون والمختصكون أن أيكة أزمكة تتطلكب فريكق عمكل إلدارتهكا، والبكد أن يمثكل أعلكر و   

ة تتطلب ردود فعل غير تقليدية مقيدة بضيق الوق  أحيانكا، وضكغوط الموقكف ، األزمسلطة، الن 

ات، والبكد أن يضكم الفريكق األزمكوطريقة فريق العمل أكثر الطرق شيوعاً واستخداماً للتعامل مع 

ة وفكي المجكاالت المختلفكة األخكره التكي لهكا عالقكة األزمكعدداً من الخبراء في مجال اختصكاص 

 ةاألزمب

 في المنظمات العربية: ارةدة اإلأزم

ات وتفعيلها كأحد الحلول الجذريكة والمهمكة األزم إدارةن أزمة اإلدارات العربية هو عدم تبني إ   

كذل  عدم تأصكيل العمليكة المنهجيكة قبكل وأةنكاء التعامكل  للمنظمة في العالم العربي اال في ما ندر،

 . اتاألزممع 

  ، هما:من المنظماتوبناء عليه يمكن القول أن هنال نوعان 

  Prone crisis  منظمات مستهدفة لألزمات -1

 Crisis Prepared  اتاألزممستعدة لمواجهة منظمات  -2

 : اتاألزمالمفهوم الياباني لمعالجة 

ة علر أسا  أن األشخاص القكريبين لالزمكة هكم األقكدر األزميقوم المفهوم الياباني في معالجة     

علر حلها أو توفير الحل المناسب لها، وعليكه نكره معظكم الشكركات اليابانيكة ونظكام الدولكة يتجكه 

نحو الالمركزية في عمليكة اتخكاذ القكرارات، كمكا أنهكا تفضكل اسكتخدام االجتماعكات كوسكيلة لحكل 

ماعات بحلقات الجودة، والتي تعتبر بدورها واحدة مكن ات، ويطلق علر هذا النوع من االجتاألزم

 .ات والمشاكل وكيفية تحليلهااألزمالمهام المستخدمة في تحديد 

 :اتاألزمساليب حل أ

ويصككطلر عليككه بككالطرق  ات االول معككرو  متككداول،األزمككهنككال نوعككان مككن اسككاليب حككل    

التجريب ويصطلر عليها بالطرق غير قيد  والثاني عبارة عن طرق التزال في معظمها، التقليدية،

 التقليدية:

 الطرق التقليدية: وال:أ

 هذ  الطرق: منو
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ة وانككار حكدوةها، واظهكار صكالبة األزمكحيث تتم ممارسة تعتيم اعالمي علر  ة:األزمانكار  -1

ة والسيطرة عليها. وتستخدم هذ  األزمالموقف وان االحوال علر احسن ما يرام وذل  لتدمير 

غالبا في ظل االنظمة الدكتاتورية والتي ترفض االعترا  بوجود اي خلل في كيانها الطريقة 

 انكار التعرض للوباء اواي مرض صحي وما الر ذل . ذل مثال لو االداري.

ة بقصكد األزمكنكوع مكن التعامكل المباشكر مكع  ة، وهكواألزموتعني تأجيل ظهور  ة:األزمكب   -2

 تدميرها.

العلنككي العنيككف مكع قككوه التيككار  بالغككة العنكف تقككوم علككر الصكداموهكي طريقككة  ة:األزمككخمكاد إ -3

 وي بغض النظر عن المشاعر والقيم االنسانية.األزم

ة ) من تأةيرها ونتائجها (. وهنا يتم االعترا  بوجود األزماي التقليل من شأن  ة:األزمبخس  -4

 ة ولكن باعتبارها ازمة غير هامة.األزم

س البرككان حيكث يلجكأ المكدير الكر تنفكيس الضكغوط داخكل وتسمر طريقة تنفكي ة:األزمتنفيس  -5

 البركان للتخفيف من حالة الغليان والغضب والحيلولة دون االنفجار.

وحسب هذ  الطريقة يتم ايجاد مسارات بديلة ومتعددة امام قكوة الكدفع الرئيسكية  ة:األزمتفريغ  -6

وبديلكة تسكتوعب جهكد  وتقلكل مكن ة ليتحول الر مسكارات عديكدة األزم والفرعية المولدة لتيار

 خطورته.

 ويكون التفريغ علر ةالث مراحل:

ة األزمكأ. مرحلة الصدام: او مرحلة المواجهة العنيفة مع القوه الدافعة الالزمة لمعرفة مده قكوة  

 ومده تماس  القوه التي انشأتها.

لكة لككل اتجكا  او ب. مرحلة وضع البدائل: وهنا يقكوم المكدير بوضكع مجموعكة مكن االهكدا  البدي 

 فرقة انبثق  عن الصدام. وهذ  العملية تشبه الر حد ما لعبة البليارد.

ي مرحلكة اسكتقطاب وامتصكاص وتكييكف أ ج. مرحلة التفكاوض مكع اصكحاب ككل فكرع او بكديل: 

اصحاب كل بديل عن طريق التفاوض مع اصحاب كل فرع مكن خكالل رةيكة علميكة شكاملة مبنيكة 

ذا تريد من اصحاب الفرع االخر وما الذي يمكن تقديمه للحصول علكر علر عدة تساةالت مثل ما

 .علر قبول التفاوض إلجبارهمما تريد وما هي الضغوط التي يجب ممارستها 

ات برصكد وتحديكد القكوه الصكانعة لالزمكة وعزلهكا عكن األزمكيقكوم مكدير  ة:األزمعزل قوه  -7

وتوسكعها وبالتكالي سكهولة التعامكل معهكا  ة وعن مؤيديها وذل  من اجل منع انتشكارهااألزممسار 

 ومن ةم حلها او القضاء عليها.

  ثانيا: الطرق غير التقليدية:

 -وهي طرق مناسبة لروح العصر ومتوافقة مع متغيراته واهم هذ  الطرق ما يلي:

وهكي مكن اكثكر الطكرق اسكتخداما فكي الوقك  الحكالي حيكث يتطلكب االمكر  طريقة فكرق العمكل: -1

ن خبيكر ومتخصك  فكي مجكاالت مختلفكة حتكر يكتم حسكاب ككل عامكل مكن العوامكل وجود اكثر مك

 وتحديد التصر  المطلوب مع كل عامل.
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ن تكون مؤقتكة او تككون طكرق عمكل دائمكة مكن الككوادر المتخصصكة التكي يكتم أما إوهذ  الطرق  

 .الطوار ات واوقات األزموتهيئتها لمواجهة  تشكيلها،

حيكث يكتم تحديكد مكواطن الضكعف ومصكادر  ات:األزمكلتعامل مع طريقة االحتياطي التعبوي ل -2

ة. وتسكتخدم هكذ  األزمكات فيتم تككوين احتيكاطي تعبكوي وقكائي يمككن اسكتخدامه اذا حصكل  األزم

 الطريقة غالبا في المنظمات الصناعية عند حدوث ازمة في المواد الخام او نق  في السيولة.

وتسكتخدم عنكدما  تكأةيراوهي اكثر الطكرق  ات:األزمطريقة المشاركة الديمقراطية للتعامل مع  -3

ة األزمكوتعني هذ  الطريقة االفصاح عن  او يكون محورها عنصر بشري. باألفرادة األزمتتعلق 

 وعن خطورتها وكيفية التعامل معها بين الرئيس والمرةوسين بشكل شفا  وديمقراطي.

ة فككي نطككاق ضككيق ومحككدود ومككن االمثلككة علككر ذلكك  األزمككحتككواء: اي محاصككرة طريقككة اال -4

 ات.األزمات العمالية حيث يتم استخدام طريقة الحوار والتفاهم مع قيادات تل  األزم

ة غير واضحة المعالم وعنكدما يككون هنكال األزموتستخدم عندما تكون  ة:األزمطرية تصعيد  -5

ة لفك  هكذا التكتكل و األزممد المتعامل مع الموقف، الر تصعيد ة فيعاألزمتكتل عند مرحلة تكوين 

 ة.األزمتقليل ضغط 

ازمكة وهي من انجر الطرق المستخدمة حيكث يككون لككل  ة من مضمونها:األزمطريقة تفريغ  -6

 اجتماعيككا او دينيككا او اقتصككاديا او ةقافيككا او اداريككا وغيرهككا، وأمضككمون معككين قككد يكككون سياسككيا 

ة لهويتهككا ومضككمونها وبالتككالي فقككدان قككوة الضككغط لككده القككوه األزمككي افقككاد ومهمككة المككدير هكك

 وية ومن طرقها الشائعة هي:األزم

 التحالفات المؤقتة -أ

 ةم انكارها. ةاألزمباالعترا  الجزئي  -ب

 وي ةم توجيهه بعيدا عن الهد  االصلي.األزمتزعم الضغط  -ج

ات شديدة وخطكرة وتعتمكد هكذ  الطريقكة األزموهي االفضل اذا كان   ات:األزمطريقة تفتي   -7

ة وتحديككد اطككار األزمككة لمعرفككة القككوه المشكككلة لتحالفككات األزمككعلككر دراسككة جميككع جوانككب 

هككذ  التحالفكات ومكن ةكم ضكربها مكن خككالل  ألعضكاءالمصكالر المتضكاربة والمنكافع المحتملكة 

ايجككاد زعامككات مفتعلككة وايجككاد مكاسككب لهككذ  االتجاهككات متعارضككة مككع اسككتمرار التحالفككات 

 ة الكبره الر ازمات صغيرة مفتتة.األزموية. وهكذا تتحول األزم

وهككي مككن اصككعب الطككرق غيككر التقليديككة  ة ذاتيككا وتفجيرهككا مككن الككداخل:األزمككطريقككة تككدمير  -8

و الصكدام المباشكر وغالبكا مكا أات ويطلكق عليهكا طريقكة )المواجهكة العنيفكة( األزممع  للتعامل

تستخدم في حالة عدم تكوفر المعلومكات وهكذا مكمكن خطورتهكا وتسكتخدم فكي حالكة التكيقن مكن 

 ة علر النحو التالي:األزمعدم وجود البديل ويتم التعامل مع هذ  

 ة بشدة من جوانبها الضعيفة.األزمضرب  -أ

 استقطاب بعض عناصر التحري  والدفع لالزمة -ب
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 تصفية العناصر القائدة لالزمة -ج

 ايجاد قادة جدد اكثر تفهما -د

 ة كمكا فكي حكاالت،األزمكوهي تستخدم االسلوب النفسي للتغطية علكر  طريقة الوفرة الوهمية: -9

ة ولكو األزمكفقدان المواد التموينية حيث يراعي متخذ القرار تكوفر هكذ  المكواد للسكيطرة علكر 

 مؤقتا.

ات بالغكة العنكف والتكي ال يمككن وقكف األزمكوتستخدم مكع  ة:األزماحتواء وتحويل مسار  -10

ة عن طريق اسكتيعاب األزمة الر مسارات بديلة ويتم احتواء األزمتصاعدها وهنا يتم تحويل 

 .هاجنتائ

 

 :اتاألزمدور التخطيط الجيد في حل 

ة، فبغيكاب القاعكدة التنظيميكة للتخطكيط ال األزمك إدارةيعتبر التخطيط متطلبا أساسيا فكي عمليكة     

ة نفسها بالطريقة التي تريدها هي أو القكائمون بهكا ال األزمات، وبالتالي تنهي األزميمكن مواجهة 

 .خسائر جسيمة للطرفينبالطريقة التي تنتهي بشكل قانوني وبدون 

ات في كتابه)كافكة المخكاطر( حكين كتكب: األزم إدارةقد لخ  جيري سيكيتش أهمية تخطيط و    

ات فيجكب علكر القيكادة التوجكه مباشكرة الكر األزمكاختبكاراً جيكداً إال فكي مواقكف  إدارةال تختبر أية 

هم وعليهككا ان تككدرب ات لهككم طالبككة دعككم كككل فككرد مككناألزمككالعككاملين فككي مؤسسككاتهم وتقككديم خطككة 

العككاملين معهككا الختبككار واقعيككة الحلككول الموضككوعة بحيككث يتعككود العككاملون بمككرور الوقكك  علككر 

 .ة ذاتهااألزمات باعتبارها احد مواقف العمل االعتيادية وال يركزون علر األزمالتعامل مع 

 :اتاألزمدور التنبؤ الوقائي في حل 

سكباقة تعتمكد الفككر التنبئكي  إدارةة ال بد من تبني التنبؤ الوقائي من خكالل األزم إدارةفي عملية    

االنذاري لتفادي حدوث أزمة مبكراً وذل  عن طريق صياغة منظومكة وقائيكة مقبولكة تعتمكد علكر 

ة المتوقعة وتركها حتر تحدث األزمالمبادأة واالبتكار وتدريب العاملين عليها، ال أن ننتظر وقوع 

 .ول ، أو االنغما  بدراسة حلها بعد فوات األوانإليجاد الحل

ماذا نفعل عندما نوجه أزمة
18

 : 

 :علينا ان نسأل أنفسنا مع كل أزمة عددا من األسئلة مثل

   ؟تر تطورت أبعادها؟ متر علمنا بها؟ مةاألزممتر : متر حدة 

 ؟ مكككن المتضكككرر منهكككا ؟ مكككن المؤيكككد لهكككا؟ة؟ مكككن المسكككتفيد منهكككااألزمكككن سكككبب : مكككمكككن 

 .الخ…من المعارض لها؟ من المساند؟ من الذي يوقفها؟ 

  كيكف نتعامكل  ة ؟ كيكف تطكورت ؟ كيكف علمنكا بهكا ؟ كيكف تتوقكف؟األزمككيكف: كيكف بكدأت

 ؟معها

                                                           
18

 http://al3loom.com/?p=353 
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   لمككاذا نحاربهككا وال نتركهككا ة ؟ لمككاذا اسككتفحل ؟ لمككاذا لككم تتوقككف؟ األزمككلمككاذا: لمككاذا ظهككرت

 ؟لحالها

   ؟ستمضي ؟ أين مكمن الخطر؟ إلر أين يتجه الخطرة ؟ إلر أين األزمأين: أين مركز 

هذ  األسئلة تحتاج الر إجابات ومن خالل هذ  اإلجابات نضكع السكيناريو المناسكب للتعامكل مكع    

  :ة والسيناريو يجب ان يضع في االعتبار األبعاد التاليةاألزم

 والخيال )الوعيأي بما يتضمنه من استخدام للذاكرة واإلدرال )الوعي( : البعد المعرفي -1

 (.اإلبداعي المعتمد علر الذاكرة

 .وخاصة الجوانب الدافعية المحركة لالزمة والدوافع المؤدية التي توقفها: البعد الوجداني -2

أي المتعلق بالمجتمع واإلعالم واالقتصاد والسياسة وكل ما يمكن ان يؤةر : البعد االجتماعي -3

 .ةاألزماو يتأةر ب

وهو كل ما يتم مكن ممارسكات ذات إيقكاع معكين، ونتكائ  علكر قكدر (: )الجمالي البعد التعبيري -4

ومككن خككالل تفعيككل هككذ  األبعككاد فككي امكككان  ة،األزمككمككن االذه للمتضككررين والمتعككة لصككانعي 

ة إلككر مجككرد مجموعككة مككن األزمككتتحككول و ة،األزمككاإلجابككة علككر التسككاةالت المطروحككة عككن 

 .المشكالت الصغيرة يمكن التعامل معها

ات خاصة فكي المجكال النفسكي األزم دارةلمنظومة التكاملية أن تقدم السيناريو األمثل إلل يمكنو   

وتل  المنظومة التي تعتمد علر تكامل السلول اإلنساني واعتماد  علر بعضه البعض مثلما يعتمكد 

مثكل المكؤمنين فكي تكوادهم وتكراحمهم ” الجسم في كافة أعضكائه مصكدقا للحكديث النبكوي الشكريف

ونفكس األمكر  ،”لجسد الواحد اذا اشتكر منه عضو تداعي لكه سكائر الجسكد بالسكهر والحمكركمثل ا

ن ينفكرد أيعتمكد علكر بعكض وال يمككن  يمكن قوله فكي الظكواهر النفسكية واالجتماعيكة ككل تكامكل،

 ء الذاتي.جانب من الجوانب باالستقاللية المطلقة او االكتفا
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 2006مارف  30ات ومواجه  المشكات. األزم إدارةالوكيل، بسيون .  .1

http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=98&catid=99&artid=5221 

بعير ، أبو بكر م ةفة و خرون. الموسوع  اإلداري ) م طةلحات إداريط  مختطارة. بنقطازي) جامعط  ةطار  .1

 .1991يونف، 

نمططوذم اليابططان ". اإلداري ات) نظططرة مقارنطط  بططين النمططوذم اإلسططام  والاألزمطط إدارةجبططر، محمططد  ططدا . " .2

 .1999مارف  76عدد  21السن  

http://www.srdb.org/Arabic/printer1.asp?ID=83&yr=22&prog=ARP
http://www.minshawi.com/other/r.shareef.htm
http://www.minshawi.com/other/r.shareef.htm
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=98&catid=99&artid=5221
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=98&catid=99&artid=5221
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ات والكططوار  بططين النظريطط  والتةبيططق. القططاهرة) الم سسطط  العربيطط  للنشططر األزمططحططوا ، جمططال. سططيناريو  .3

 .1999واإلعا ، 

 إدارةات) دراس  ميداني  لمدر توا ر عنا ر نظطا  األزم إدارةدةامس ، مجمون وعا   حسين األعرج . " .4

 39العام  مجلد  دارةات من وجه  نظر العاملين    الوظايف اإلشرا ي     أمان  عّمان الكبرر". اإلاألزم

 .2000العدد الرابع يناير 

 .1998ات الوسيل  للبقا . القاهرة) البيان للةباع  والنشر، األزم إدارةشريف، منة  اح الدين.  .5

 .2002تبات. القاهرة) الدار الم ري  اللبناني ، ات والكوار     المكاألزم إدارة ادق، أمني  م ةفة.  .6

 2006 أبريل 11(. 2019  الوةن. العدد ق حيف .7

-04-.com.sa/daily/2006http://web.archive.org/20060411151907/www.alwatan .

10/first_page/first_page12.htm 

المعتمدة علة القي ) اتجا  إداري حطدي  لمطديري القطرن الحطادي والعشطرين. اإلداري  دارة دا ، محمد. اإل .8

 .2004يونيو  97العدد  26السن  

(. 2 طنع القطرارق ات والكوار  مخاةر العولم  واإلرهاف الدول . سلسطل  دليطلاألزم إدارةعليو ، السيد.  .9

 2004القاهرة) دار األمين للنشر والتوزيع، 

 

 

 

 ويمكن كذلك ان نحدد اربع  اسباف رييسي  لازم  وه  )

اسباف خارج  عن ةبيع  اسنسان  ومن ال عف التحك   يها او ايقاعها  -1

 وليف هناك ةدرة  علة التنب  بها .

واحتجاز اسباف بفعل اسنسان وله دور  يها مثل خةف الةايرات  -2

الرهاين واسضةرابات العام  وةد يكون ذلك نتيج  ة ور    

 اسمكانيات المادي  والتكنولوجي  .

م شرات وبوادر الحد  وتهمل  دارةنتيج  عد  اسحتراف  قد تدرك اإل -3

  وتستفحل وي عف حلها ومن امثل  ذلك األزماسمر مما يدعو الة تفاة  

 ضراف العمال المساجين عن الةعا  . التلو  البيي  وانقةاع الكهربا  وا

اتخاذ ةرار م ير اير مقنع للمجتمع او للعاملين كارتفاع اسسعار او  -4

 خفض الرواتف .

 ات)األزماسبداع يخنق 

 

http://web.archive.org/20060411151907/www.alwatan.com.sa/daily/2006-04-10/first_page/first_page12.htm
http://web.archive.org/20060411151907/www.alwatan.com.sa/daily/2006-04-10/first_page/first_page12.htm
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ات، والطذي يقررانهطا ليسطت اكثطر األزمط إدارةاسبداع ) ي ل بنا الة كيفيط    

 التفكير اسبداع  الذي)من أن تكون لونا من ألوان 

   وإل رازاتها، ويدرك أنواعها ودورة حياتها.األزميتفه  ةبيع   -

 يتعرف عل  استراتيجيات التعامل معها وكيفي  رس  سيناريوهاتها. -

 ات.األزم إدارةويستنبة الو ايا الواجف مراعاتها     -

 

ات تعد تفكير ابداع  واع، ومن ث  يجف التعرف األزم إدارةلذلك  إن     

 اللون من التفكير.عل  هذا 

 

 التفكير اسبداع ) هو عملي  ذهني  م حوب  بتوتر وانفعال  ادق يطنظ  بهطا 

العقل خبرات اسنسان ومعلوماته بةريق  خا   تمكنه من الو ول ال  جديطد 

قمثططل الحساسططي   طط  تلمططف المشططكات،  عقليطط مفيططد. ويتميططز المبططدع بمزايططا 

قمثطل الثقط  بطالنفف،  نفسطي مزايطا و  (،والةاة ، ولمرون ، واأل ال ، والطذكا

وةططوة العزيمطط  وحططف المقططامرة، والقططدرة علطط  نقططد الططذات، والبططذل بططإخاص 

   ، وحف اسستكشاف واسستةاع بالقرا ة والماحظ  والتجمل(.واتقان

 

 :متطلبات ادارة األزمات

 

تقيططرات الحاكمط   طط  هط  المأحططد أادراك اهميط  الوةطت) ان عن ططر الوةطت  -1

، الوةت هو العن ر الوحيد الطذي تشطكل ندرتطه خةطر بالقطا اتاألزم إدارة

 ، وعلططة عمليطط  التعامططل معهططا اذ ان عامططل السططرع  األزمططعلططة ادراك 

  والتفكير    البدايل واتخاذ القطرارات المناسطب ، األزممةلوف سستيعاف 

ات والقيطططا  العمليطططات الواجبططط  األزمططط إدارةوالسطططرع   ططط  تحريطططك  ريطططق 

 سضرار او الحد منها استعادة نشاة والمنظم . سحتوا  ا

انشا  ةاعدة شامل  ودةيق  من المعلومات والبيانات الخا ط  بكا ط  انشطة   -2

ات والمخطططاةر التططط  ةطططد تتعطططرض لهطططا، واثطططار األزمطططالمنظمططط ، وبكا ططط  

، ومواةطف ةطراف المختلفط  مطن كطل لة المجمطل انشطةتهاوتداعيات ذلك ع

ن المعلومطططات هططط  المطططدخل الةبيعططط  أوالم كطططد  ازمططط  او خةطططر محتمطططل.

  األزمططشططكالي  ان ، واإل  المختلفطط األزمططلعمليطط  اتخططاذ القططرار  طط  مراحططل 

ن وجططود إ ططلططذلك بحكطط  تعريفهططا تعنطط  القمططوض ونق ططة  طط  المعلومططات، 

ةاعدة اساسي  للبينطات والمعلومطات تتسط  بدةط  والت طنيف الطدةيق وسطهول  
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ف ةويط  لةطرح البطدايل واسختيطار اسستعدا  ةد يساعد كثيرا    وضع اسط

 بينها.

توا ر نظ  انذار مبكر بالكفا ة والدة  والقدرة علة ر د عاةطات الخةطر  -3

 وتفسيرها وتو يل هذا اسشارات الة متخذي لقرار .

) ان عمليططط   اسسطططتعداد لمواجهططط  األزمطططاتاسسطططتعداد الطططداي  لمواجهططط    -4

، اتاألزمطططمواجهططط  ات تعنططط  تةطططوير القطططدرات العمليططط  لمنطططع او األزمططط

ووضع الخةة وتدريف اس راد علة اسدوار المختلفط   ،واجرا ات الوةاي 

ات، وةطد سطبقت اسشطارة الطة عمليط  تطدريف  ريطق األزمله  اثنا  مواجه  

ات، لكن عملي  التطدريف ةطد تنشطمل  ط  بعطض المنظمطات ذات األزم إدارة

 إدارةتشطير اسدبيطات الةبيع  الخا   كل اس راد المنتين لهطذ  المنظمط ، و

ات الة وجود عاة  ةردي  بطين اسطتعداد المنظمط  لمواجهط  األزم

الكوار  وثاثط  متقيطرات تنظيميط  هط  حجط  المنظمط ، والخبطرة 

 بالكوار ، والمستور التنظي  لمديري المنظم .السابق  للمنظم  

القطدرة علططة حشططد وتعبيطط  المططوارد المتاحطط ، مططع تعظططي  الشططعور المشططترك  -5

 ، األزمطططو المجتمطططع بالمخطططاةر التططط  تةرحهطططا أبطططين اعضطططا  المنظمططط   

  والمحا ظ  علطة األزموبالتال  شحذ واستنفار الةاةات من اجل مواجه  

الحيا ، وتجدر اسشارة الة ان التحديدات الخارجي  الت  تواجه المنظمطات 

و المجتمعات ةد تلعف دورا كبيرا    توحيد  يات المجتمع وبلطورة هويط  ا

 واحدة له    مواجه  التهديد الخارج .

  األزمطنظا  ات طال يقطي  بالكفطا ة والفعاليط ) لقطد اثبتطت دراسطات وبحطو   -6

  األزمأزمات وكوار  عديدة ان ات است  إدارةوالدروف المستفادة من 

سططرع  وتطططد ق المعلومططات واآلرا  داخطططل  تلعططف دورا بطططالغ اسهميطط   ططط 

  .الخارج المنظم  وبين المنظم  والعال  

 ات اإلدارية ومواصفاتهااألزمخصائص  

 . المفاجئة العنيفة والشديدة لدرجة انها تكون قادرة على شد االنتباه لجميع االفراد والمنظمات.1

 .التشابك والتداخل في عناصرها وعواملها واسبابها.2

التأكدددد وعددددم تدددوفر المعلومدددات ممدددا يسدددبب االخطددداء فدددي اتخددداذ القدددرارات وبالتدددالي تفددداقم  . عددددم3
 وتدهور االوضاع.
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.غالبددددا مددددا يصدددداحبها امراضددددا سددددلوكية غيددددر مسددددتحبة كددددالقلق والتددددوتر وحدددداالت عدددددم االنتبدددداه 4
 والالمباالة.

زمويا أ. وجود مجموعة من الضغوط المادية والنفسية واالجتماعية تشكل في مجموعها ضغطا 5
 على الجهاز االداري.

 ة.األزم. ظهور القوى المعارضة والمؤيدة )اصحاب المصالح( ما يفاقم، من شدة 6

 ة وادارتهااألزممراحل 
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  ) األزمص يشخمناهج ت

 _ المنهج التاريخ )1

  األزمط  س تولد وس تنشطج  جطجة ولكنهطا نتطام تفاعطل احطدا  وأسطباف وعوامطل ةبطل المطياد األزم

وظهورها علة السةخ وبالتال  التشخيص هن يعتمد وس شك علة المعر   الكامل  بهطذا التطاريا 

  وكيف تةورت وهل يمكن تقسي  هذا التاريا الة مراحطل أو عقطود أو عهطود األزمأو الماض  

 نحلل ون ف كل مرحل  والعوامل الم ثرة  يها. معينه وكيف

 المنهج الو ف  )_ 2

  و فا شاما متكاما من حي  ماهيتها وأوضاعها وأةرا ها ومراحل هذ  األزميت   يه و ف 

   والتداعيات الت  و لت اليها.األزم

 المنهج البيي _ 3

  من حي  عنا ر القوة والضعف والمخاةر والتهديدات األزميت   يه تحليل البيي  الم ثرة علة 

  وبالت  اشتداد ةوتها أو استفحال أمرهطا ويطت  تحديطد ثطا  مجموعطات األزمالبييي  الت  ا رزت 

 )  وهةاألزمم ثرة علة 

 األولة) ةور بييي  يمكن التحك   يها بالكامل.

  يها.الثاني ) ةور بييي  س يمكن السيةرة عليها او التحك  

الثالث ) ةور بييي  س يمكن السيةرة عليها او التحك   يها ولكن يمكن توجيهها بشكل معين ونسبة 

   وم ادر ةوتها البييي .األزمويختلف بدرجات معين  حسف 

 ظ )ن_منهج ال4

 وينظر لألزم     هذا علة انها نظا  متكامل، والنظا  يحتور علة)

مسططتمرة أو متقةعطط  وهططة كططذلك امططا مططدخات تسططعة   ) سططوا  كانططت مططدخاتاألزمطط مططدخات 

  للح ططول عليهططا بسططبف حاجتهططا اليهططا أو مططدخات تفططرض علططة النظططا  مططن واةططع المنططا  األزمطط

المحية. وت دي المدخات علة اختاف أنواعها وظيف  أساسطي  وهطة تطو ير الظطروف المايمط  

  .األزملك  تنةلق 

  األزمططمططدخات  تص باألنشططة  الهاد طط  الططة تحويططلوهططو النظططا  المخطط ) األزمطط نظططا  تشططقيل 

 وتقيرها واس ادة منها أو التخلص منها حتة يت  ا رازها بشكل منظ  مستمر.

 ) وهططة سلسطط  اسنجططازات او النتططايج عططن العمليططات واألنشططة  التطط  سططقا  بهططا األزمطط مخرجططات 

 النظا .

 _منهج دراس  الحال )5
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حططدة علططة اعتبططار علططة انهططا حالطط  مسططتقل  بنفسططها وأن وهططو يعتمططد علططة دراسطط  كططل أزمطط  علططة 

                                    .األزم  بدة  ويت  هنا تشخيص األزمات س تتماثا تاما ويت  هنا تشخيص األزم


