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تفاقم ظاىرة العوؼبة، واالنتشار الواسع يف ظل يف ظل التطور التكنولوجي والثورة اؼبعرفية واؼبعلوماتية، و 
أصبحت اجملتمعات تعيش ؾبموعة من التحوالت االتصالية واؼبعلوماتية واالقتصادية للتقانة والرقمية ... اٍف، 

نتيجة  جهة حالة من التحدي بل أكثر من ذلك أزمات ـبتلفة ومتفاوتةاوالتكنولوجية.. جعلتها أكثر عرضة ؼبو 
مصدر قلق وتوتر للمؤسسات  نا ىذااألزمات يف وقتىذه وقد أصبحت لًتاكم ؾبموعة اؼبتغَتات السابقة، 

واليت  فإذا ما قامت اؼبؤسسة دبعاعبتها والتصدي ؽبا والقضاء على أسباب حدوثها، أِمنت عواقبها، وقياداهتا، 
 ذباىلت اؼبؤسسة ىذه األزمات واألحداث أما إذا كاف من اؼبمكن أف تصبح يف اؼبستقبل اؼبنظور وخيمة.

 ربولت إُف أزمات حقيقية من اؼبمكن أف هتدد كياهنا وتقضي على حياهتا ووجودىا.

مهما كانت طبيعتها، وفبا ال شك فيو؛ أف ىذه األزمات قد أصبحت حالة هتدد صبيع اؼبؤسسات 
البيئة االقتصادية واالجتماعية والقانونية وذلك لصعوبة السيطرة عليها بسبب التغَتات اغبادة واؼبفاجأة يف 

والتكنولوجية من ناحية، وضعف قدرة تلك اؼبؤسسات على تبٍت مبوذج إداري مبلئم للتكّيف مع تلك 
يف بوتقة  تهاوظبع هتاتضع حياو  اؼبؤسسات وعليو؛ فقد أصبحت ىذه األزمات هتدد التغَتات من ناحية ثانية.

الة ؼبراحلها سوؼ لن تستمر عّ تستطيع التعامل مع األزمة من خبلؿ إدارة ف االختبار، ألف اؼبؤسسات اليت ال
 طها ويكوف مصَتىا الزواؿ واالهنيار.ايف نش

، ونذكر أوؿ بداية للتفكَت يف إدارهتا كانت إذف؛ فقد بات من الضروري العمل على إدارة ىذه األزمات
. ومن ىذا اؼبنطلق أصبح ينظر لؤلزمة ليس فقط كحالة طارئة ومفاجئة 1962مع أزمة الصواريخ الكوبية عاـ 

والبلاستقرار يف النظم والقيم، وإمبا كفرصة للتغيَت والتطوير، وذلك من خبلؿ  ينتج عنها أوضاع البلتوازف
هرت على التدخل لتسيَتىا بطريقة عقبلنية ورشيدة إلدارهتا. وإف كانت البداية الفعلية ؽبذه العملية قد ظ

 مستوى العبلقات الدولية فإف إدارة األزمات أصبحت كذلك تعٍت اؼبؤسسات دبختلف أنواعها وخصائصها.

الة من عّ إف األزمات مهما كاف شكلها أو مصدرىا، البد للمؤسسات من أف سبتلك االسًتاتيجيات الف
وري فهم تلك األزمات وإدارهتا بل بات من الضر أجل ؾباهبتها، أو حّلها، أو التقليل من آثارىا السلبية، 

ويتوقف ذلك على وجود قيادات واعية يف تلك اؼبؤسسات  ،ربليبل دقيقا وواضحا وربليل أسباب نشوئها
اؿ بقنوات ووسائل اتصاؿ عّ ولديها القدرة على استشعار اؼبستقبل من أحداث اؼباضي، ووجود نظاـ اتصاؿ ف

 تكنولوجية متقدمة. 
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اؼبستعدة لؤلزمات ىي من سبلك خطط مسبقة للتعامل مع األزمات، والقيادات اإلدارية  اؼبؤسساتو 
واجملتمع الي والبيئة ايطة،  باؼبؤسسةفيها لديهم قدرة على ربمل اؼبسئولية ذباه أنفسهم والعاملُت 

أهنم يشجعوف ويستخدموف أساليب إدارية وقائية ربقق االستجابة السلسة لؤلزمة يف حاؿ وقوعها، كما 
العاملُت دائما على اإلببلغ عن األخبار السيئة ومكافأهتم إذا ثبت صحة ىذه األخبار، وعدـ ترؾ اؼبواقف 
اليت تعترب مثَتة للمشاكل يف العمل، والكشف عن األخطاء واؼبشاكل اتملة أوال بأوؿ حىت ال يتسع حجمها 

ات اػبصائص التالية: التفاعل بُت اإلدارة والعاملُت، اؼبستعدة لؤلزم اؼبؤسساتويصعب حلها، ويسود يف ىذه 
مشاركة العاملُت وسبكينهم من السلطة، عدـ التحفظ يف طرح اؼبشاكل، التعاطف، وسيادة العبلقات الشخصية 

 بُت الرؤساء واؼبرؤوسُت.

 باختصار إف إدارة األزمة تتطلب السرعة يف التصرؼ واالعًتاؼ باغبقيقة، كما أف ربدي األزمة
ومواجهتها أفضل من اؽبروب وهبب أف يعًتؼ اؼبدير حبقيقة أخرى ىي أف عقارب الساعة تدور دائًما إُف 

اؼبستهدفة لؤلزمات ىي اليت ال تشجع على اكتشاؼ  ؤسسات؛ فاؼباألماـ أو أف الزمن ال يعود للوراء أبًدا
زمات، فاإلدارة ترى أف ؾبرد مؤشرات حدوث األزمات، وتستخدـ أساليب دفاعية قد تؤدي إُف مزيد من األ

ذكر األزمات اؼباضية ىو إفشاء لؤلسرار، فهم ال يعًتفوف بأي خطأ، وليس ىناؾ ضرورة إلحداث تغيَت من 
 وجهة نظرىم.

ومن أجل اإلؼباـ بإدارة األزمات، وسباشيا مع اؼبقرر الدراسي الوزاري واغبجم الساعي ادد، مت تقسيم 
 ر كما يلي:اؼبطبوعة جملموعة من ااو 

اور األوؿ: خصص ىذا اور لدراسة اإلطار العاـ لؤلزمات، حيث مت التعرؼ على مفهـو األزمة 
واؼبفاىيم اؼبرتبطة هبا، وكذا خصائص ومراحل وأسباب نشوء األزمات. مث توضيح أنواع األزمات وأبعادىا 

 وعرض مناىج تشخيصها.

عامل مع األزمات، حيث مت التعرؼ على مفهـو إدارة األزمة اور الثآف: تناوؿ ىذا اور مبادئ الت
أساليب التعامل اسًتاتيجيات و ومتطلباهتا وإُف أسس ومراحل التعامل العقبلٓف مع األزمات. ليتم توضيح 

 وإدراؾ أنبية الوقت يف التعامل مع األزمات. العقبلٓف مع األزمات
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اور الثالث: تطرقنا يف ىذا اور إُف تبٍت فلسفة األزمات ضمن الفكر التسيَتي للمؤسسة من خبلؿ 
توضيح اؼبشكبلت اإلدارية والتنظيمية أثناء حدوث األزمة، وذكر األخطاء التسيَتية يف التعامل مع األزمات، 

 وكيفية تسيَت األزمة )قبل، أثناء، وبعد( األزمة.

عاًف ىذا اور التنظيم اإلداري خبلؿ األزمة بالتعرض لفريق إدارة األزمات من حيث اور الرابع: 
 مفهومو، تشكيلو، أسس تشكيلو، مراحل عمل فريق األزمات مع الًتكيز على أنبية تدريبو.

اور اػبامس: تناوؿ ىذا الفصل التخطيط االسًتاتيجي أثناء األزمة، وفيو مت توضيح مفهـو التخطيط 
ًتاتيجي لؤلزمة وأنبيتو مع عرض أسس ومباذج عملية التخطيط إلدارة األزمات ومتطلبات التخطيط االس

 االسًتاتيجي ؼبواجهة األزمات.

اور السادس: استعرض ىذا اور اؼبعاعبة التسويقية لؤلزمات وىذا من خبلؿ عرض مفهـو األزمة 
 وسائل وأدوات إدارة األزمة التسويقية. التسويقية وخصائصها، أنواعها، وأساليب مواجهتها وعرض

اور السابع: عاًف ىذا اور أساليب االتصاؿ مع اعبمهور اؼبعٍت بالتعرض ؼبفهـو االتصاؿ اعبماىَتي 
وأساليبو وأنواع ووسائل االتصاؿ اعبماىَتي وكذا الًتكيز على وظائف االتصاؿ اعبماىَتي وتوضيح التأثَت 

 عبلـ.اؼبتبادؿ بُت األزمة واإل

اور الثامن: استعرض ىذا اور كيفية التعلم من األزمة وىذا من خبلؿ تبياف مراحل اتصاؿ األزمة 
 )قبل، أثناء، بعد( األزمة والتقؤف والتعلم من األزمة.
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 تمهيد:

العلمية؛ فهي التجارية و ، االقتصادية، اؼبية يف صبيع اجملاالت السياسيةلقد أصبحت األزمات ظاىرة ع
مفهـو األزمة من اؼبفاىيم الواسعة االنتشار يف اجملتمع اؼبعاصر، حيث أصبح يبس  . ويعتربظبة العصر اغبديث

بشكل أو بآخر كل جوانب اغبياة بدءا من األزمات اليت تواجو الفرد مرورا باألزمات اليت سبر هبا اغبكومات 
ؼبواجهة؛ فعليو سيتم واؼبؤسسات وانتهاء باألزمات الدولية. وؼبا لؤلزمات ومواجهتها من أنبية كبَتة تتطلب ا

 .، أبعادىا، ومناىج تشخيصهازمة، خصائصها، أسباب نشوئها، أنواعهاتوضيح مفهـو األ

 :والمفاىيم المرتبطة بها ، أشكالهامفهـو األزمة -1
ال بد من اإلشارة يف البداية إُف صعوبة ربديد مفهـو " األزمة ". يف ىذا السياؽ يبكن  مفهـو األزمة: -1.1

ماكميلن" أف: .. كما ىائبل من الدراسات اليت  بو أحد اؼبهتمُت هبذه اؼبسألة، وىو "تشالزأف ننطلق فبا جاء 
نشرت خبلؿ األعواـ اؼباضية حوؿ مدلوؿ األزمة واليت حاولت معاعبة ىذا اؼبفهـو من ـبتلف زواياه قد زادت 

استخداـ ىذا اؼبصطلح  من صعوبة الوقوؼ على حقيقة مبناه ومعناه. وال تنبع ىذه الصعوبة من اإلسراؼ يف
يف ؾباؿ تعامبلتنا اليومية فحسب، وإمبا فيما قامت بو عملية التطور التارىبي من توسيع لنطاؽ استخدامو 

 .1حبيث أصبح لفظ األزمة يطلق على العديد من اؼبواقف اؼبختلفة

من ىذا الرأي يبكن استخبلص نتيجة مفادىا أف مصطلح األزمة قد عرؼ تطورا من حيث  انطبلقا
ففي اغبقيقة ترجع كلمة األزمة إُف علم الطب اإلغريقي القدٔف، حيث كانت تستخدـ للداللة استخدامو. 

اؼبرض، ىي على وجود نقطة ربوؿ ىامة، أو غبظات مصَتية يف تطور اؼبرض، إف اؼبؤشرات اؼبعتادة لؤلزمة يف 
تلك األعراض اؼبتمثلة يف اضطرابات ضربات القلب، وضغط الدـ، ودرجة اغبرارة. واألزمة يف معناىا اجملرد، 

ُف األفضل أو إُف األسوأ، إىي تلك النقطة اغبرجة، واػبطة اغباظبة اليت يتحدد عندىا مصَت تطور ما، إما 
أما يف القرف التاسع  .2حل للمشكلة أو تركها للتفجَتحيث اغبياة أو اؼبوت، أو اغبرب أو السلم، حيث إهباد 

عشر فشاع استخداـ اؼبصطلح يف اؼبعاجم الطبية، ومت اقتباسو يف القرف التاسع عشر للداللة على ارتفاع درجة 
التوتر يف العبلقات بُت الدولة والكنيسة )حيث ربوؿ من اؼبصطلح الطيب إُف التداوؿ والطرح السياسي(. ويف 

                                                           
 أماؿ، آلية إدارة األزمة يف اعبزائر بأسلوب اغبوار، مذكرة ماجستَت، كلية العلـو السياسية واإلعبلـ، قسم العلـو السياسية والعبلقات فاضل -1

 .07، ص 2002 -2001الدولية، فرع التنظيم السياسي واإلداري، جامعة اعبزائر، 
 .07، ص اؼبرجع نفسو -2
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لقرف التاسع عشر مت استخداـ مصطلح األزمة للداللة على ظهور مشاكل خطَتة، أو غبظات ربوؿ بداية ا
فاصلة يف تطور العبلقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، حيث استخدـ كارؿ ماركس مصطلح األزمة 

بداية القرف العشرين للتعبَت عن أزمات لؤلفراد يف اإلنتاج وتفاقم كل من ىذه األزمات عن سابقتها. أما يف 
الذي أصاب اجملتمع اإلنسآف كلو  والواحد والعشرين، استخدـ ىذا اؼبصطلح بسبب أزمة الكساد العظيم

بالشلل واػبراب االقتصادي، وما نتج عنو من دمار اقتصادي تبعتو صراعات سياسية دولية، كانت بوادر 
كما أف األزمة االقتصادية اليت  وشيما وأوزبكستاف.ومقدمات غبرب عاؼبية طاحنة، وانتهت بكارثة ذرية يف ىَت 

تعرب عن االنقطاع اؼبفاجئ يف مسَتة اؼبنظومة االقتصادية، فبا يهدد األداء اؼبعتاد عليو، واؽبادؼ إُف ربقيق 
غاياهتا قاد إُف أزمة اجتماعية إنسانية دفعت بالسياسيُت إُف األزمة الدولية السياسية اليت انتهت بأزمة بيئية 

خاصة يف اجملتمعات الصناعية نووية. ففي منتصف القرف العشرين ومع اهنيار يف قيم اجملتمع والتفسخ اجملتمعي 
بعد اغبرب العاؼبية الثانية، دخل اؼبصطلح يف حيز االستخداـ، حيث استخدـ علماء النفس للتعبَت عن أزمة 

والزيادة السكانية يف دوؿ العاَف الثالث، وما قبم عنو من اؽبوية، ومع السبعينيات وارتفاع األمباط االستهبلكية 
ويف الثمانينات، استخدـ  ؾباعات وكوارث إنسانية، خاصة يف إفريقيا واستخداـ أزمة االنفجار السكآف.

علماء االجتماع ىذا اؼبصطلح وذلك للوصف التفصيلي لؤلزمات االجتماعية اليت هتدد اجملتمع بصفة عامة، 
الشعور باإلحباط، إزاء اهنيار آليات تسوية الصراعات االجتماعية، وربقيق التوازف االجتماعي،  نتيجة لسيادة

فبا يسمى يف ظل تنامي ؾبتمع الرأظبالية، فبا أدى إُف شعور طبقات أو فئات اجتماعية معينة داخل اجملتمع، 
 .1"باالغًتاب" خاصة يف األوضاع الراىنة يف ؾبتمعاتنا

" على الشيء أي عّض بالفم تعٍت األزمة  لغة: " عن الشيء أي أمسك عنو، و"أـز لغة الّشدة والقحط، و"أـز
 .2كلو عضا شديدا

تعرب عن خلل يؤثر تأثَتا ماديا على النظاـ بأكملو وعلى شرعيتو حىت تؤدي إُف إهنائو أو توقفو  اصطالحا:
خل ىذا النظاـ فيتفشى فيهم الذعر واػبوؼ عن العمل كما أهنا تؤثر تأثَتا كبَتا على حياة األفراد العاملُت دا

 .3ويفقدوف سباسكهم الداخلي وفقد الثقة يف النظاـ

                                                           
، مذكرة ماجستَت، كلية العلـو السياسية واإلعبلـ، قسم علـو -دراسة وصفية ربليلية  –دارة األزمات ىدير ؿبمد، اإلعبلـ واالتصاؿ يف إ -1

 .17- 16 :، ص ص2005 -2004اإلعبلـ واالتصاؿ، جامعة اعبزائر، 
، 2009اؿ، جامعة اعبزائر، واالتص اإلعبلـ، قسم واإلعبلـبوىآف فطيمة، االتصاؿ وإدارة األزمات، مذكرة ماجستَت، كلية العلـو السياسية  -2

 .09ص 
 .73، ص 2005دار األمُت للطبع والنشر والتوزيع، القاىرة، مصر،  ومواجهة األزمات، الطبعة األوُف،السيد عليوة، إدارة التغيَت  -3



المحور األوؿ: ماىية األزمات   

2018/2019سكيكدة محاضرات إدارة األزمات لطلبة السنة أولى ماستر أكاديمي تخصص إدارة األعماؿ  1955أوت  20جامعة    
4 

إف اؼبفهـو االصطبلحي لؤلزمة بصفة عامة ال يوجد لو مفهـو ؿبدد، ولكن اؼبعٌت االصطبلحي ؽبا يدور 
ج ئمتخذ القرار يف أحد الكيانات وتتبلحق فيو األحداث وتتشابك األسباب بالنتا حوؿ موقف وحالة يواجهها

ويزيد األمر سوءا إذا ضاعت وضعفت قدرة صناع القرار يف السيطرة على ذلك اؼبوقف وعلى اذباىاتو 
اتيجية كما أنو يهدد االسًت   اؼبؤسسةقد تكوف خلل يؤثر تأثَتا شديدا على  اصطبلحيااؼبستقبلية. لذا فاألزمة 

ويقصد هبا حالة توتر ونقطة ربّوؿ تتطلب قرارا ينتج عنو مواقف جديدة سلبية كانت  اؼبؤسسة؛اليت تقـو عليها 
أو إهبابية تؤثر على ـبتلف الكيانات ذات العبلقة، ومن شبة تعددت وتنوعت تعاريفها، لغة واصطبلحا استنادا 

اموس أكسفورد بأهنا ظرؼ انتقاِف يتسم بعدـ التوازف ويبثل إُف تنوع وتعدد اؼبعاجم والقواميس، وىنا يعرفها ق
 .1نقطة ربوؿ ربدد يف ضوئها أحداث اؼبستقبل اليت تؤدي إُف تغيَت كبَت

إف تعدد وتنوع التعاريف اصطبلحيا أدى إُف اختبلؼ البعض يف ربطها جبوانب معينة، واتفق اآلخر 
، ومن التعاريف نذكر:  حوؿ جوانب أخرى للمفهـو

مغَت ؼبا ىو ـبطط لو، قد يكوف متوقعا وقد ال يكوف، وقصد فهم األزمة هبب التفرقة بُت اؼبفاىيم حدث  -
اآلتية: اغبادث أو الواقعة واألزمة فاغبادثة أو الواقعة ىي األحداث اؼبسببة لؤلزمة، أي أف األزمة ىي أثر 

خلل يؤثر تأثَتا ماديا سواء  اغبادث الذي وقع بالفعل، عموما يبكن تعريف األزمة على أهنا عبارة عن
 .2إهبابيا أو سلبيا على النظاـ ككل"

األزمة دبعناىا العاـ واجملرد تلك النقطة اغبرجة واللحظة اغباظبة اليت يتحدد عندىا مصَت تطور ما، إما إُف  -
نفهم من األفضل، وإما إُف األسوأ: اغبياة أو اؼبوت، اغبرب أو السلم إلهباد حل ؼبشكلة ما أو النفجارىا. 

ىذا أهنا موقف طارئ وبدث ارتباؾ يف تسلسل األحداث ويؤدي إُف سلسلة من التفاعبلت ينجم عنها 
 .3هتديدات وـباطر مادية ومعنوية للمصاٌف األساسية اليت هتدد الكياف

كما تعرؼ األزمة بأهنا حالة من عدـ االستقرار للمؤسسة يوشك أف وبصل على أثرىا تغَت حاسم وىاـ  -
ينتهي بنتائج غَت مرغوبة بشكل كبَت أو بنتائج مرغوبة تنعكس إهبابيا على حالة اؼبؤسسة وثقافتها 

 .4وأدائها

                                                           
 .13، ص 2016سعاد العقوف، مدخل إلدارة األزمات، مركز البحوث والدراسات حوؿ اعبزائر والعاَف، اعبزائر،  -1
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تعاريف األزمة وفق خصائصها  لقد انتقل مصطلح األزمة إُف ـبتلف العلـو اإلنسانية بناء عليو تعددت
وأنواعها فقد تكوف أزمة داخلية أو خارجية أو تكوف يف ؾباؿ الصراع الدوِف أو يف اجملاؿ االقتصادي أو 

 العسكري أو االجتماعي وذلك إُف آخر اجملاالت اؼبتعددة لنواحي اغبياة اؼبختلفة.

قتصادي حىت البفاض اإلنتاج أو عندما األزمة من الناحية االقتصادية تعٍت انقطاع يف مسار النمو اال
يكوف النمو الفعلي أقل من النمو االحتماِف. ومن حينها تواترت تعاريف األزمة حسب اؼبيداف الذي تظهر 

حينما عرفت دائرة معارؼ العلـو االجتماعية األزمة بأهنا حدوث خلل  1937فيو، وكاف ذلك بداية من عاـ 
رض والطلب يف السلع واػبدمات ورؤوس األمواؿ. إذا األزمة يف اجملاالت خطَت ومفاجئ يف العبلقة بُت الع

االقتصادية ىي اليت تؤثر على قدرة اؼبؤسسة اؼبالية ومواصلة نشاطها فبا يؤثر على عبلقتها باعبمهور والعمبلء 
 .1وكذلك مستوى التأثَت على العاملُت على النواحي اؼبادية اؼبتعلقة هبم

ناحية االجتماعية توقف األحداث اؼبنظمة واؼبتوقعة واضطراب العادات والعرؼ فبا ويقصد باألزمة من ال
 .2يستلـز التغيَت السريع إلعادة التوازف ولتكوين عادات جديدة أكثر مبلئمة

اإلدارية؛ فهي عبارة عن هتديد خطَت يبكن أف يعصف بأىداؼ وقيم ومعتقدات أما من الناحية 
الدوؿ، سواء أكاف اػبطر متوقعا أـ غَت متوقع، إذا فاألزمة من اؼبنظور  وأ اؼبؤسساتوفبتلكات األفراد أو 

اإلداري أو من وجهة نظر اإلداريُت تعرؼ عدة تعريفات ذبمع كلها على أهنا عبارة عن خلل يؤثر تأثَتا ماديا 
 .3على النظاـ كما أنو يهدد االفًتاضات الرئيسية اليت يقـو عليها النظاـ

هـو السياسي لؤلزمة، فيؤكد على أهنا حالة طارئة ومفاجئة ربمل نتائج خطَتة تنذر خبطر يهدد أما اؼبف
الدولة أو مؤسساهتا فبا يوجب ضرورة التصدي واؼبواجهة بقرارات رشيدة وسريعة على الرغم من ضيق الوقت 

ستجابة الروتينية ؽبذه وقلة اؼبعلومات أي يف ظل أزمة يف الوقت وأزمة يف اؼبعلومات اؼبتاحة، حيث أف اال
التحديات تكوف غَت كافية ألف ربوؿ اؼبشكلة إُف أزمة قد تتطلب تغَتات حكومية خاصة إذا كانت النخبة 

 تريد التضحية دبركزىا وإذا كاف اجملتمع يريد االستمرار والبقاء، ؽبذا فإهنا تعرّب عن حالة أو مشكلة اغباكمة ال
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عي ازباذ قرار ؼبواجهة التحدي الذي سبثلو سواء كاف إداريا، أو سياسيا، أو تأخذ بأبعاد النظاـ السياسي وتستد
 .1نظاميا، أو اجتماعيا، أو اقتصاديا، أو ثقافيا

 Pheng)قدمت العديد من وجهات النظر حوؿ أشكاؿ األزمة، منها من حدده أشكاؿ األزمات:  -2.1

et al, 1999 )2يف طبسة أشكاؿ ىي: 
 اؼبؤسسةاقتصاد الذي يهدد بصورة مباشرة  ويشَت ىذا إُف الضرر اػبارجي ىجـو اقتصادي خارجي: -

 .اؼبؤسسةاؼباِف وظبعتها مثل االبتزاز والرشوة واؼبقاطعة والضغوط اػبارجية على  وازدىارىا
 اؼبؤسسةاليت تنبثق بصورة رئيسية من خارج  اؼبؤسساتيشمل اؽبجمات على ىجـو خارجي للمعلومات:  -

وتستهدؼ ملكيتها واؼبعلومات السرية، وأف مثل ىذه اؽبجمات تشمل وتتضمن سرقة اؼبعلومات السرية 
 والشائعات اؼبدمرة.

تشمل اهنيار اؼبصنع واؼبعدات األساسية ومرافق العمل واألضرار يف العاملُت أنفسهم  العطالت واالنهيار: -
 من خبلؿ اعبهد اؼبرىق أو أخطاء العمل وغَتىا.

وتشمل األنشطة اإلجرامية مثل التخريب والتبلعب باؼبنتج واؼبشكبلت النفسية  األمراض النفسية: -
 واالجتماعية اليت يتعرض ؽبا العاملُت.

 وىذه هتتم باؼبعنويات ايطة باؼبوارد البشرية. عوامل الموارد البشرية: -

( أف ىناؾ أشكاؿ متنوعة من أشكاؿ األزمة تؤثر يف mitroff et al, 2007يف حُت يرى )
، وعلى الرغم اؼبؤسسات، وأف ىذا الطيف من النماذج يشَت إُف أشكاؿ األزمات اليت تتعرض ؽبا اؼبؤسسات

 ( إال أهنا تشًتؾ يف عدد من العناصر اؼبألوفة.01من تعدد ىذه األشكاؿ واؼبشار إليها يف اعبدوؿ رقم )
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 المؤسسات(: أشكاؿ األزمات التي تتعرض لها 01جدوؿ رقم )
 االبتزاز

 السيطرة اؼبعادية
 التبلعب باؼبنتج

 التزوير
الكارثة الطبيعية لتوقف اإلنتاج 

 واػبدمات

 اؼبؤسسةاخًتاؽ أمن 
 اختطاؼ اؼبدير التنفيذي

 الشائعات اػببيثة
 الرشوة

 زبريب اؼبعلومات
 ىجـو إرىايب

 اؽبجـو على األفراد
الكوارث الطبيعية اليت تدمر مقر 

 اؼبؤسسة

كلية الرافدين،   ضبيد ساَف الكعيب، دور القيادات اإلدارية الناجحة يف إدارة األزمة، ؾبلة دراسات ؿباسبية ومالية،: المصدر
 .9ص، 2014، 27، العدد 09اجمللد  العراؽ،

كغَتىا من إدارات اجملتمعات األخرى شهدت اإلدارة اإلسبلمية   مفهـو اإلدارة اإلسالمية لألزمة: -3.1
العديد من األزمات واليت قاـ اجملتمع اإلسبلمي بالوقوؼ والتصدي ؽبا، وَف تعجز اإلدارة اإلسبلمية يف 
معاعبتها؛ ألهنا تستمد من القرآف الكرٔف والسنة النبوية منهجها، واللذين حفظا ؽبا حقوؽ ومصاٌف العباد يف 

لتاريخ اإلدارة اإلسبلمية منذ أف بعث ا ؿبمدا عليو الصبلة والسبلـ بالرسالة، هبد اؼبعاش واؼبعاد. واؼبتتبع 
حربية أو ء كانت أزمات سياسية أو دينية أو العديد من األزمات اليت تعرض ؽبا اجملتمع اإلسبلمي، سوا

إُف ىذا العلم اقتصادية، واليت سانبت بنصيب وافر يف علم األزمات، وإف كاف غَت اؼبسلمُت قد انتبهوا 
حديثا، فإف ذلك ال ينفي وجوده يف اإلدارة اإلسبلمية، وقد استعرض القرآف الكرٔف والسنة النبوية عددا من 
ىذه األزمات. كما أف اؼبتتبع ؽبذه األزمات هبد براعة القيادات اإلدارية اإلسبلمية يف معاعبة ىذه األزمات، 

 .1ثها ومواجهتها، والتغلب عليها واالستفادة منهاوذلك بالتخطيط اؼبسبق ؽبا، والتصدي حاؿ حدو 

ويبكن القوؿ بأف اؼبقصود دبفهـو اإلدارة اإلسبلمية لؤلزمة ىو ما واجو اإلدارة اإلسبلمية من أزمات 
سياسية أو اقتصادية أو حربية أو اجتماعية، وكاف ؽبا األثر الكبَت يف إهباد نوع من اػبلل الذي أصاب اؼبنظومة 

واعبهود اؼببذولة من القيادات اإلدارية اإلسبلمية يف مواجهة تلك األزمات والتغلب عليها اإلسبلمية، 
 .2واالستفادة منها

                                                           
دارة وايف بن صاٌف بن شليويح الزلفي، إدارة األزمات لدى مديري مدارس التعليم العاـ اغبكومي واألىلي دبدينة الطائف، مذكرة ماجستَت يف اإل -1

 .17، ص 2011 – 2010الًتبوية والتخطيط، كلية الًتبية، جامعة أـ القرى، اؼبملكة العربية السعودية، 
  .17نفسو، ص  اؼبرجع -2
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وقد استعرض القرآف الكرٔف عددا من األزمات واليت تنوعت يف حدوثها من ؾبتمع إُف اآلخر يف سياؽ 
 :1بليغ، ومن ىذه األزمات لبتار

األزمة االقتصادية بداية  : سبثلت ىذهعهد يوسف عليو السالـ األزمة االقتصادية في مصر في -1.3.1
يُق َأْفِتَنا ِفي َسْبِع بَػَقَراٍت (45)﴿ تعاُف: يف قولوسورة يوسف كما جاء  ،اؼبلك من رؤيا يُوُسُف َأيػَُّها الصِّدِّ

لََّعلِّي َأْرِجُع ِإَلى النَّاِس َلَعلَُّهْم ِسَماٍف يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌؼ َوَسْبِع ُسنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَاِبَساٍت 
ا تَْأُكُلوفَ  (46) يَػْعَلُموفَ  ثُمَّ  (47) قَاَؿ تَػْزَرُعوَف َسْبَع ِسِنيَن َدَأبًا َفَما َحَصدتُّْم َفَذُروُه ِفي ُسنُبِلِو ِإالَّ َقِلياًل مِّمَّ

ِلَك َسْبٌع ِشَداٌد يَْأُكْلَن َما َقدَّمْ  ِلَك  (48) ُتْم َلُهنَّ ِإالَّ َقِلياًل مِّمَّا ُتْحِصُنوفَ يَْأِتي ِمن بَػْعِد ذََٰ ثُمَّ يَْأِتي ِمن بَػْعِد ذََٰ
ـٌ ِفيِو يُػَغاُث النَّاُس َوِفيِو يَػْعِصُروفَ   .49-46سورة يوسف اآلية  ﴾(49) َعا

وقد فّسر يوسف عليو السبلـ تلك الرؤيا بسنوات رخاء وأخرى عجاؼ، ووضع ألىل مصر العبلج بأف 
ىبزنوا اصوالت يف سنوات الرخاء وىي السبع األوؿ ليمكنهم من توزيعو يف السنوات العجاؼ مث نبأىم بأف 

 السنة اػبامسة عشرة ستكوف رخاء، وىذا َف يأت يف رؤيا اؼبلك.
دبعٌت أف ىذه األزمة االقتصادية لو َف يكن ىناؾ دراية وتنبؤ مسبق من يوسف عليو السبلـ هبذه اجملاعة 

ستحل دبصر وما جاورىا من الببلد غبدثت أزمة عظمى وؾباعة قد تؤدي حبياة الكثَتين والذين َف  اليت
يستطيعوا تفسَت ىذه الرؤيا، كما نلحظ ىنا ذبلي القيادة اليوسفية يف العمل اعببار الذي قاـ على مدى طبس 

ِإنِّي َحِفيٌظ  ۖ  َلىَٰ َخَزاِئِن اأْلَْرضِ قَاَؿ اْجَعْلِني عَ  (54)﴿عشرة سنة زبطيطا وتنفيذا، دليل ذلك قولو تعاُف:
 .55سورة يوسف اآلية: ﴾(55)َعِليمٌ 

إف ذي القرنُت كاف هبوب الببلد لنشر الدين فذىب إُف  أزمة بناء السد في عهد ذي القرنين: -2.3.1
منطقة هبا أناس ال يكادوف يفقهوف قوال، وىذا دليل على البفاض نسبة الذكاء فيهم وأهنم ىبافوف من االعتداء 
اؼبستمر من قبائل تسكن جبوارىم يغَتوف عليهم من فتحة بُت جبلُت يف أرضهم وال يستطيعوف صدىم أو 

حيث جاء اـ ذو القرنُت بالتصدي ؽبذه األزمة واليت استعرضها القرآف الكرٔف يف سورة الكهف، وقد ق ،قتاؽبم
ْيِن َوَجَد ِمن ُدونِِهَما قَػْوًما الَّ َيَكاُدوَف يَػْفَقُهوَف (92)﴿تعاُف:  ذلك يف قولو َحتَّىَٰ ِإَذا بَػَلَغ بَػْيَن السَّدَّ

 .94–93سورة الكهف اآلية:  ﴾(93)قَػْواًل 

                                                           
 .19 – 18 :، ص ص، مرجع سبق ذكرهوايف بن صاٌف بن شليويح الزلفي -1
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دور القائد )ذو القرنُت( بأف عمل على احتواء األزمة والبداية بإنشاء الّسد، وسد الثغرة وتكوين مث أتى 
َنُكْم (94)﴿فرؽ العمل البلزمة ؽبذا العمل، قاؿ تعاُف: ٍة َأْجَعْل بَػيػْ ٌر َفَأِعيُنوِني بُِقوَّ قَاَؿ َما َمكَّنِّي ِفيِو رَبِّي َخيػْ

نَػُهْم َرْدًما َحتَّىَٰ ِإَذا َجَعَلُو نَارًا ۖ  َحتَّىَٰ ِإَذا َساَوىَٰ بَػْيَن الصََّدفَػْيِن قَاَؿ انُفُخوا ۖ  آتُوِني زُبَػَر اْلَحِديِد  (95) َوبَػيػْ
سورة الكهف  ﴾(97) َفَما اْسطَاُعوا َأف َيْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا َلُو نَػْقًبا (96) قَاَؿ آتُوِني أُْفرِْغ َعَلْيِو ِقْطًرا

. وهبذا العمل القيادي لذي القرنُت وبروح الفريق اعبماعي استطاع من ربقيق اؽبدؼ 97 – 95اآلية: 
 واستعادة اغبياة اآلمنة ألولئك.

ارتبطت أكرب  في إدارة أزمة عاـ الرمادة: - رضي اهلل عنو -أنموذج عمر بن الخطاب  -3.3.1
والذي  –رضي ا عنو  –بعصر اػبليفة الراشد الفاروؽ عمر بن اػبطاب األزمات يف الدولة اإلسبلمية 

ومن أشهر األزمات اليت تعرضت ؽبا  اتسعت يف عهده الدولة اإلسبلمية وازدادت الفتوحات واالنتصارات،
حيث وقعت األزمة يف شبو اعبزيرة العربية وعمت منطقة اغبجاز وما  ،الدولة ما عرؼ بأزمة " عاـ الرمادة "

دبا يوافق السنة حوؽبا حىت أجهدهتم، كانت يف آخر السنة الرابعة عشرة وأوائل السنة الثامنة عشرة من اؽبجرة، 
 واستمرت تسعة أشهر. –رضي ا عنو  –اػبامسة من خبلفة عمر بن اػبطاب 

الناس لقد كاف من احتباس اؼبطر تسعة أشهر كاملة وىبوب الرياح وىبلؾ الزرع والضرع، جوع أىلك 
واألنعاـ، وكاف لذلك آثار وتبعات اقتصادية امتد أثرىا إُف األسواؽ، فلم يبق فيها ما يباع ويشًتى، وأصبحت 
األمواؿ يف أيدي أصحاهبا ال قيمة ؽبا، إذ ال هبدوف لقاءىا ما يسد رمقهم، وطاؿ اعبهد واشتد الببلء، فكاف 

وكاف أىل اؼبدينة أحسن من غَتىم حاال أوؿ العهد  يها،الناس وبفروف أنفاؽ الَتابيع واعبرذاف وىبرجوف ما ف
باجملاعة، فاؼبدينة حضر ادخر أىلو حُت الرخاء ما اعتاد أىل اغبضر ادخاره، فلما بدأ اعبدي جعلوا ىبرجوف ما 

يف بداية اجملاعة ىم أىل البادية، وَف يكن لديهم مدخر، ادخروا يعيشوف منو، لذلك فإف أكثر من تضرر 
الكرب يف أوؿ األمر، مث ىرعوا إُف اؼبدينة هبأروف إُف أمَت اؼبؤمنُت بالشكوى ويلتمسوف لدى أىلها  فاشتد هبم

 فتاتا يقيمهم، وامتد ضررىا ليشمل أىل اؼبدينة ومنطقة اغبجاز.

ـُ عَ  افَ كَ   ّمالَ :"اؿَ ، قَ يوِ بِ أَ  نْ ، عَ َأْسَلمَ  نِ د بْ يْ زَ  نْ وقد نقل الَواِقِديُّ، عَ   لِّ كُ   نْ مِ  بُ رَ العَ  تِ اءَ ، جَ ةِ ادَ مَ الرَّ  ا
َلًة، مْ هِ حِ الِ صَ مَ بِ  وفَ ومُ قُ يػَ  االً جَ رِ  رَ مَ أَ  دْ قَ  رُ مَ عُ  افَ كَ ، فَ ةَ ينَ مدِ وا المُ دِ قَ فػَ  ةٍ يَ احِ نَ   نْ وا مَ صُ حْ أَ ، َفَسِمْعُتُو يَػُقوُؿ لَيػْ
 تِ ااَل يَ العِ ى وَ ضَ رْ المَ  اؿَ جَ َصُوا الرِّ حْ أَ ، وَ لٍ جُ رَ  ؼِ آاَل  ةَ عَ بػْ سَ  مْ وىُ دُ جَ وَ فػَ  ةِ لَ ابِ القَ  نَ مِ  مْ ىُ وْ صَ حْ أَ فَ ا، نَ دَ نْ ى عِ شَّ عَ تػَ يػَ 
ـٍ يَّ أَ  دَ عْ بػَ  مَّ ثُ ، فاً لْ أَ  ينَ عِ بَ رْ وا أَ انُ كَ فَ  ا مَّ لَ ، فػَ اءَ مَ السَّ  اهللُ  لَ سَ رْ ى أَ تَّ وا حَ حُ رِ ا بَ مَ ، فَ فاً لْ أَ  ينَ تِّ سِ  اؿُ يَ العِ وَ  ؿُ اجَ الرِّ  غَ لَ بػَ  ا
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 دْ قَ  افَ كَ ، وَ مْ هِ تِ يَ ادِ ى بَ لَ ا إَ نً اَل مْ حِ ا وَ وتً قُ  مْ هُ ونػَ طُ عْ يػُ وَ  يةِ ادِ ى البَ لَ إِ  مْ هُ ونػَ جُ رِ خْ يُ  مْ هِ بِ  لَ كَ وَ  دْ قَ  رَ مَ عُ  تُ يْ أَ رَ  تْ رَ طَ مَ 
الَكرُْكوَر  وفَ لُ مَ عْ يػَ  السََّحرِ  نَ مِ  اؿُ مَّ عُ ا الْ هَ يػْ لَ إِ  وـُ قُ ُقُدوُر ُعَمَر يػَ  تْ انَ كَ ، وَ مْ اىُ ثَ لُ ثػُ  اتَ مَ  اهُ رَ أَ فَ  تُ وْ مَ الْ  مْ يهِ فِ  عَ قَ وَ 
 .1"دَ ائِ صَ عَ الْ  وفَ لُ مَ عْ يػَ وَ 

 –رضي ا عنو  – بن اػبطاب وقد روي أنو عندما حلت ىذه األزمة باؼبسلمُت، َف يقف عمر
قاـ بإجراءات مهمة جدا، وطبقها بصرامة شديدة كما ىو معروؼ  ، بلكما يفعل الكثَت  مكتوؼ األيدي

 :2عنو، فبا ساىم بشكل كبَت يف إنقاذ األمة اإلسبلمية من كارثة إسبلمية، وىذه بعض تلك اإلجراءات

، وكاف من أجل أف يسهموا يف درء غائلة اجملاعة عن إخواهنم :الكتابة إلى زعماء األمصار التابعة لإلسالـ -
 .راء دور مهم يف إغاثة اؼبنكوبُتؽبذا اإلج

وفبا يستفاد منو ىو سياسة عمر اكمة يف  :إحصاء المحتاجين للمعونة، وتعيين من يشرؼ عليهم -
تدبَت ىذه األزمة، وبعده عن العشوائية والعبثية يف جلب األرزاؽ وتوزيعها، وهنجو سياسة اإلحصاء لتحديد 

 مقدار حاجيات الناس من األطعمة واأللبسة. 
 .التضرع إلى اهلل تعالى وإقامة صالة االستسقاء -
أنو َف يأخذ الصدقة من  –رضي ا عنو  –حيث روي عن عمر تأخير الصدقة إلى ما بعد األزمة:  -

الناس يف العاـ الذي اشتدت فيو األزمة، ويف العاـ القابل أخذ زكاة عامُت بعد أف أحيا الناس. ولعل 
عن أخذ الزكاة يف ذلك العاـ راجع إُف اغباجة اليت أؼبت بأصحاهبا، رغم  –رضي ا عنو  –امتناعو 

 ب اؼبوجب إُف إخراجها، ألف اإلنتاج اؼبرتكز باألساس على اجملاؿ الفبلحي قد توقف. توفرىم على النصا
رضي  –معّلقا على ىذا اإلجراء الذي قاـ بو الفاروؽ يف ىذا الصدد و القرضاوي( )وقد قاؿ الدكتور 

وحسن سياستو ورفقو بالرعية، فأخر الزكاة عن  –رضي اهلل عنو  -وكاف ذلك من حكمة عمر ا عنو :"
 ".الممولين في عاـ المجاعة

حيث ذكر )بن عبد الرب( أف عمر بن اػبطاب يف عاـ الرمادة كاف هبعل  :غيرىاأمر بعض األسر بإيواء  -
   ."لن يهلك امرؤ عن نصف قوتو" مع كل أىل بيت عدد أىل بيت آخر مثلهم، وكاف يقوؿ:

                                                           
 .152-151، ص ص: 2015سلوى حامد اؼببّل، دور القيادة يف إدارة األزمة، الطبعة األوُف، وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية، الدوحة،  -1
من األزمة االقتصادية: عاـ الرمادة مبوذجا، ؾبلة الوعي اإلسبلمية، ؾبلة كويتية تصدر  عبد العلي الواِف، إجراءات الدولة اإلسبلمية للتخفيف -2

 ، من اؼبوقع:20/12/2018، تاريخ االطبلع: 596عن وزارة األوقاؼ، العدد 
alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=524&Vol=596  
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السرقة عاـ الرمادة،  فبا يدؿ على مكانة عمر بن اػبطاب الفقهية، أنو عّطل حدّ  إسقاط حد السرقة: -
ذلك أف الناس إذا كانت ؾباعة وشدة غلب عليهم اغباجة والضرورة، فبل يكاد يسلم السارؽ من ضرورة 

أنو كاف يتجنب تطبيق حّد السرقة يف   –رضي ا عنو  –تدعوه إُف ما يسد بو رمقو، والثابت عن عمر 
 كل حاالت االضطرار، بل كاف يرى أف للمضطر أخذ ما يبقي بو حياتو، ولو باستعماؿ القوة.

خبصوص سرقة اؼبضطر، لو ما يؤيده من النصوص الشرعية  –رضي ا عنو  –والظاىر أف اجتهاد عمر 
َفَمِن اْضطُرَّ ِفي  ...﴿:يف سورة اؼبائدة والدـ وغبم اػبنزير قرآف وسنة. فمن القرآف قولو تعاُف بعد أف حرـّ اؼبيتة

ْثمٍ  َر ُمَتَجاِنٍف إلِِّ   .3سورة اؼبائدة: اآلية  ﴾(3)فَِإفَّ اللََّو َغُفوٌر رَِّحيمٌ  الَمْخَمَصٍة َغيػْ

العديد يعآف مفهـو األزمة مثل سائر مفاىيم العلـو االجتماعية بتداخل  المفاىيم المرتبطة باألزمة: -4.1
من اؼبفاىيم ذات االرتباط القوي بو، ويف ىذا الصدد يبكن القوؿ بوجود تداخل قوي بُت مفهـو األزمة من 

 :1ناحية واؼبفاىيم اآلتية من ناحية أخرى
يقًتب مفهـو الصراع والنزاع من مفهـو األزمة، باعتبار أف بعض األزمات تعرب عن  األزمة والصراع: -

وف بالغ اغبدة وشديد التدمَت كما يكتصارع إرادتُت وتضاد مصاغبهما وتعارضهما. إال أف الصراع قد ال 
و. يف حُت ىو اغباؿ يف األزمات، كما أف الصراع قد تكوف أبعاده واذباىاتو معروفة وأيضا أطرافو وأىداف

 تكوف ىذه اؼبعطيات شبو ؾبهولة يف األزمات.
يعرب مفهـو اػببلؼ، عن اؼبعارضة والتضاد وعدـ التطابق سواء يف الشكل أو يف  األزمة والخالؼ: -

فاػببلؼ إذف ال  ،الظروؼ أو يف اؼبضموف، وىو ما قد يكوف أحد مظاىر األزمة ولكنو ال يعرب عنها سباما
 نشوئها واستمرارىا. ىولكنو يعرب عنها، أو يكوف باعثا عل يبثل يف حد ذاتو األزمة

تعترب اؼبشكلة باعثا رئيسيا يسبب حالة من اغباالت غَت اؼبرغوب فيها غَت أهنا ربتاج  األزمة والمشكلة: -
فاؼبشكلة قد تكوف ىي سبب األزمة اليت سبت، ولكنها بالطبع لن  ،جهد كبَت ومنظم للتعامل معها إُف

تكوف ىي األزمة يف حد ذاهتا. فاألزمة عادة ما تكوف أحد الظواىر اؼبتفجرة عن اؼبشكلة، واليت تأخذ 
موقعا حادا شديد الصعوبة والتعقيد، غَت معروؼ أو ؿبسوب النتائج ووبتاج التعامل معو إُف قمة السرعة 

 حُت أف اؼبشكلة عادة ما ربتاج إُف جهد منظم للوصوؿ إليها والتعامل معها. والدقة يف

                                                           
، مذكرة ماجستَت، كلية العلـو السياسية -ارة أزمة القبائل من خبلؿ جريدة اػبرب )دراسة حالة( إد –بوعزيز بوبكر، اإلعبلـ وإدارة األزمات  -1

 .29 – 28: ، ص ص2005 – 2004واإلعبلـ، قسم علـو اإلعبلـ واالتصاؿ، جامعة اعبزائر، 



المحور األوؿ: ماىية األزمات   

2018/2019سكيكدة محاضرات إدارة األزمات لطلبة السنة أولى ماستر أكاديمي تخصص إدارة األعماؿ  1955أوت  20جامعة    
12 

يعرب اغبادث عن شيء فجائي غَت متوقع مت بشكل سريع وانقضى أثره فور سبامو، وال  األزمة والحادث: -
وال تستمر. يف حُت  لو صفة االمتداد بعد حدوثو الفجائي العنيف بل تبلشى تداعيات اغبدث ذاتويكوف 

األزمة قد تنجم عن اغبادث ولكنها ال سبثلو فعبل وإمبا تكوف فقط أحد نتائجو، كما أهنا كثَتا ما سبتد  أف
فاغبادث هبذا عبارة عن التطور اعبزئي تتم معاعبتو ضمن إطاره ووفق  ،1لفًتة بعد نشوئها والتعامل معها

 ُف أزمة.إعمد منطلق سياقو، وشبة احتماؿ قائم دائما وىو أف يتحوؿ اغبادث بشكل مت
ومنهم من قاؿ  ،دبعٌت الغم، والكارث ىو األمر اؼبسبب للغم الشديدالكارثة من كرث... األزمة والكارثة: -

بأف الكارثة: "ىي أحد اؼبفاىيم التصاقا باألزمات، وقد ينجم عنها أزمة، ولكنها ال تكوف ىي أزمة حبد 
 ذاهتا، وتعرب الكارثة عن حالة مدمرة حدثت فعبل وقبم عنها ضرر يف اؼباديات أو كليهما معا. 

 :2ارثة على النحو التاِفوفبا تقدـ نستطيع أف قبمل أىم الفروقات بُت مفهومي األزمة والك
أما الكارثة  ،األزمة أعم وأمشل من الكارثة، فكلمة األزمة تعٍت الصغَتة منها والكبَتة، الية واػبارجية -

 فمدلوؽبا ينحصر يف اغبوادث ذات الدمار الشامل واػبسائر الكبَتة يف األرواح واؼبمتلكات.
 مؤيدوف داخليا وخارجيا، أما الكوارث وخاصة الطبيعية منها فغالبا ال يكوف ؽبا مؤيدوف. لؤلزمات -
يف األزمات كباوؿ ازباذ قرارات غبل تلك األزمات، وردبا ننجح وردبا لبفق، أما يف الكارثة فإف اعبهد غالبا  -

 ما يكوف بعد وقوع الكارثة وينحصر يف التعامل معها.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، من اؼبوقع:15/12/2018علي حسن السعدٓف، فن إدارة األزمات، تاريخ االطبلع:  -1

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/301014.html 
، سلسلة الدراسات اإلسبلمية  –مية ، ؾبلة اعبامعة اإلسبل-دراسة موضوعية  –صبحي رشيد اليازجي، إدارة األزمات من وحي القرآف الكرٔف  -2

 .325 – 324 :، ص ص2011جواف ٓف، اعبامعة اإلسبلمية، غزة، اجمللد التاسع عشر، العدد الثا

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/301014.html


المحور األوؿ: ماىية األزمات   

2018/2019سكيكدة محاضرات إدارة األزمات لطلبة السنة أولى ماستر أكاديمي تخصص إدارة األعماؿ  1955أوت  20جامعة    
13 

 ويوضح اعبدوؿ التاِف الفرؽ بُت األزمة والكارثة:

 (: الفرؽ بين األزمة والكارثة02جدوؿ رقم )

 الكارثة األزمة وجو المقارنة
 كاملة تصاعدية المفاجأة
معنوية وقد يصاحبها خسائر بشرية  الخسائر

 ومادية
 بشرية ومادية كبَتة

 غالبا بشرية وأحيانا طبيعية بشرية أسبابها
 صعوبة التنبؤ إمكانية التنبؤ بهاالتنبؤ 

 تفاوت يف الضغوط تبعا لنوع الكارثة ضغوط شديدة وتوتر عاؿ   الضغوط على متخذ القرار
 غالبا ومعلنة أحيانا وبسرية المعوقات والدعم

 ؿبلية وإقليمية ودولية داخلية أنظمة وتعليمات المواجهة

رائد فؤاد ؿبمد عبد العاؿ، أساليب إدارة األزمات لدى مديري اؼبدارس اغبكومية يف ؿبافظات غزة وعبلقتها  :المصدر
، 2009، اعبامعة اإلسبلمية، غزة، -إدارة تربوية  –مذكرة ماجستَت، كلية الًتبية، قسم أصوؿ الًتبية بالتخطيط االسًتاتيجي، 

 .16ص

األزمات يبكن التنبؤ هبا، حيث أهنا تأخذ بعض أف  –حسب وجهة نظر الباحث  –وما يتضح 
الوقت، وتنمو إُف أف تأخذ حجمها الكامل ويكوف ؽبا إشارات إنذار مبكرة، ولكن الكارثة تقع بشكل 
مفاجئ بصعب التنبؤ بوقوعها، ولذلك على اؼبؤسسات أف تعمل من خبلؿ التخطيط اعبيد على مواجهة 

اؼ ىذه اإلشارات وسرعة التعامل معها بأساليب وقائية وكذلك األزمات قبل حدوثها وذلك من خبلؿ اكتش
 هبب االستعداد ؼبواجهة الكوارث من خبلؿ التخطيط اعبيد ؼبواجهة الكوارث يف حاؿ وقوعها.

يبكن النظر إُف األزمة على أهنا كل وضع أو حالة وبتمل أف يؤدي فيها التغيَت يف  ـمن خبلؿ ما تقد
حاد يف النتائج، ودبعٌت آخر فإف األزمة ىي نتائج ؾبموعة تتابعات تراكمية تغذي  األسباب إُف تغيَت فجائي و 

 كل منها األخرى إُف أف تصل إُف حافة االنفجار فتنفجر األزمة.

إف اػبصائص اليت تتسم هبا األزمة توضح ضخامة التحديات اليت تستوجب مواجهة  خصائص األزمات: -2
من زبطيط وإعداد للتعامل والتفاعل اإلهبايب مع أحداث يصعب أو  والتعامل مع األزمة، فهي مع ما تتطلبو
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يتعذر أحيانا التنبؤ بأبعادىا وتوقيتها بشكل دقيق فإهّنا تتطلب أيضا امتبلؾ وسائل وأنظمة فّعالة المتصاص 
اػبطَت يبكننا التعامل مع اؼبوقف  وزبفيف اآلثار الناصبة عن تأثَت األزمة. ومن خبلؿ اؼبفاىيم السابقة وحىت

الذي يواجو الكياف اإلداري الذي يشّكل أزمة ما، واليت غالبا ما تتوافر فيها ؾبموعة من اػبصائص اليت تتسم 
هبا األزمة واؼبتمثلة يف: عامل الشك أو عدـ التأكد، عامل التفاعل والتداخل والتسارع، عامل التشابك 

أعراض سلوكية مرضية مثل: القلق، فقداف  من كل ذلك يتضح لنا أف األزمة تساعد على ظهوروالتعقيد. 
 العبلقات االجتماعية، شيوع البلمباالة، وعدـ االنتماء..

 :1وعليو فإف أىم خصائص األزمات تتصف دبا يلي
سيادة جو من اعبهل وعدـ اؼبعرفة وذلك يف ظل وجود غيمة مظلمة من عدـ وجود اؼبعلومات الكافية  -

ات وبالتاِف ال يعرفوف كيف يتصرفوف مع األمور بل تزداد األمور سوءا واؽبيئ للمؤسساتواؽبامة والضرورية 
 وتعقيدا لعدـ وجود اؼبعلومات اؽبامة والضرورية بصورة كافية.

 الدىشة واؼبفاجأة والسرعة الفائقة يف حصوؿ األزمة وتتابع أحواؽبا اؼبعقدة. -
 تعددة.األزمة بطبيعتها معقدة ومعطياهتا متداخلة ومعلوماهتا متشابكة وم -
سيادة وظهور حالة من اػبوؼ والرعب من اجملهوؿ واػبوؼ من األزمات القادمة واػبوؼ من حدهتا  -

 وشدهتا وآثارىا.
 اإلدارية. للمؤسساتاألزمات قد تسبب اهنيار وتدىور وخسارة وعجز  -
والعمبلء أو  اؼبؤسسةاألزمات قد تكوف سببا يف اهنيار ظبعة اؼبؤسسة واهنيار الثقة اليت كانت موجودة بُت  -

وعدـ التعامل معها وكذلك التحذير منها  اؼبؤسسةالزبائن فبا يؤدي إُف عزوؼ العمبلء والزبائن عن ىذه 
 .اإلدارية وتعلن اإلفبلس بعد مدة قصَتة من ذلك ؼبؤسسةفتسقط كرامة ىذه ا

ازف كذلك يف وعدـ التو سيادة حالة من االضطراب يف العمل وعدـ التوازف يف أداء الوظائف اإلدارية  -
 التصرفات ويف التعامل مع اآلخرين.

 سيادة حالة من اإلحباط النفسي بُت اؼبدراء واؼبوظفُت مع قلة وضعف اإلنتاج. -
سيادة حالة من السرقات لؤلثاث واؼبمتلكات وهنب ثروات اؼبؤسسة اإلدارية وذلك الستغبلؿ وضعها قبل  -

 إعبلف إغبلقها وتصفيتها.

                                                           
، ص 2012ؿبمد سرور، إدارة األزمات اؼبشكبلت االقتصادية واؼبالية واإلدارية، الطبعة األوُف، دار البداية للنشر والتوزيع، عماف، األردف،  -1

 .139 -137 :ص
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 اإلدارية. اؼبؤسسةلى اإلدارات يف وجود قوة خارجية ضاغطة ع -
يبارس اؼبتسبب يف األزمة عدة ضغوط لتصعيد األزمات ولزيادة درجة حدة األزمة ولتضييق اػبناؽ على  -

 اإلدارية وقد تكوف ىذه األزمات نفسية أو على شكل ضغوط اجتماعية أو عائلية أو مالية. اؼبؤسسات
ية واؼبؤسسات اؼبالية كما تعمل على عدـ استقرار أمن اإلدار  اؼبؤسساتتسبب األزمات هتديدا ؼبصاٌف  -

 اؼبؤسسات وعلى عدـ االستمرار يف عمل الوظائف اإلدارية.
شعور اإلدارة العليا ورئاسة ؾبلس اإلدارة بالعجز وبعدـ الثقة بأنفسهم وباغبَتة وبعدـ القدرة على ازباذ  -

فُت عليهم واػبوؼ من كل شيء حىت من قرارات صحيحة كما ىبيم عليهم حالة من الشك يف أقرب اؼبوظ
 األشخاص العاديُت واؼبساؼبُت.

تسبب األزمة بفقداف واهنيار احًتاـ األشخاص للمدراء واؼبسؤولوف عن ىذه اؼبؤسسة كما تعمل األزمة  -
على أف يفقد اؼبسؤولوف وظائفهم ومكاتبهم ومرتباهتم وأرصدهتم اؼبالية يف البنوؾ كذلك إذ تقـو اعبهات 

 ى باغبجز والسيطرة واؼبصادرة لكل أمواؿ وحقوؽ وفبتلكات اؼبؤسسة.األخر 
باعتبارىا ظاىرة اجتماعية بدورة حياة، مثلها يف ىذا مثل أي كائن  سبر األزمةمراحل تطور األزمة:  -3

حي، وىذه الدورة سبثل أنبية قصوى يف متابعتها واإلحاطة هبا من جانب متخذ القرار اإلداري. فكلما كاف 
متخذ القرار سريع التنبو يف اإلحاطة ببداية ظهور األزمة، أو بتكوف عواملها كلما كاف أقدر على عبلجها 

 وما ينتج عنها من انعكاسات سلبية.  آثارىاالتعامل معها، وذلك للحد من و 
 :1ىناؾ طبس مراحل رئيسية لتطور األزمة ىي أفويرى اػبضَتي 

ويف ىذه اؼبرحلة تبدأ األزمة الوليدة يف الظهور ألوؿ مرة يف شكل إحساس مبهم قلق مرحلة الميالد:  -
بوجود شيء ما يلوح يف األفق، وينذر خبطر غريب غَت ؿبدد اؼبعاَف أو االذباه أو اغبجم أو اؼبدى الذي 

لشكل اؼببلئم. ومن سيصل إليو. واألزمة غالبا ال تنشأ من فراغ وإمبا ىي نتيجة ؼبشكلة ما َف يتم معاعبتها با
ىنا يكوف إدراؾ متخذ القرار وخربتو ومدى نفاذ بصَتتو، ىي العوامل األساسية يف التعامل مع األزمة يف مرحلة 
اؼبيبلد، ويكوف ؿبور ىذا التعامل ىو تنفيس األزمة وإفقادىا مرتكزات النمو، ومن مث ذبميدىا أو القضاء عليها 

رة أو دوف أف تصل حدهتا إُف درجة الصداـ العنيف. وتكوف عملية يف ىذه اؼبرحلة دوف أف ربقق أي خسا
 التنفيس يف ؿبورىا العاـ ىي:

                                                           
اعبديلي، واقع استخداـ أساليب إدارة األزمات يف اؼبستشفيات اغبكومية الكربى يف قطاع غزة، مذكرة ماجستَت، كلية رحبي عبد القادر  -1

 .38 – 36 :، ص ص2006التجارة، قسم إدارة األعماؿ، اعبامعة اإلسبلمية، غزة، 
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 خلق ؿبور اىتماـ جديد يغطي على االىتماـ باألزمة، ووبوؽبا إُف شيء ثانوي ال قيمة لو. -
 األزمة.معرفة أين تكمن عواملها والتعامل معها بالعبلج الناجح للقضاء على أسباب التوتر الذي أنشأ  -
 امتصاص قوة الدفع اركة لؤلزمة وتشتيت جهودىا يف نواح أخرى. -

وتنشأ نتيجة لعدـ معاعبة اؼبرحلة األوُف يف الوقت اؼبناسب، حيث تأخذ األزمة يف مرحلة النمو المتسارع:  -
 النمو واالتساع من خبلؿ نوعُت من افزات نبا:

 كونت معها يف مرحلة اؼبيبلد.مغذيات وؿبفزات ذاتية مستمدة من ذات األزمة ت  -
وتفاعلت معها وهبا، وأضافت إليها قوة دفع جديدة،  مغذيات وؿبفزات خارجية استقطبتها األزمة  -

 وقدرة على النمو واالتساع.
ويف تلك اؼبرحلة يتعاظم اإلحساس باألزمة وال يستطيع متخذ القرار أف ينكر وجودىا أو يتجاىلها نظرا 

، فضبل عن دخوؿ أطراؼ جديدة إُف ؾباؿ اإلحساس باألزمة  لوجود ضغط مباشر يزداد ثقلو يوما بعد يـو
سواءا ألف خطرىا امتد إليهم أو ػبوفهم من نتائجها أو من أف خطرىا سوؼ يصل إليهم. ويف ىذه اؼبرحلة 

 :يكوف على متخذ القرار التدخل من أجل إفقاد األزمة روافدىا افزة واؼبقوية ؽبا على النحو التاِف

ربييد وعزؿ العناصر اػبارجية اؼبدعمة لؤلزمة، سواء باستقطاهبا، أو خلق تعارض مصاٌف بينها وبُت   -
 استفحاؿ األزمة.

ذبميد مبو األزمة بإيقافها عند اؼبستوى الذي وصلت إليو وعدـ السماح بتطورىا، وذلك عن طريق   -
 استقطاب عوامل النمو الذايت اليت حركت األزمة.

تعد من أخطر مراحل األزمة، ومن النادر أف تصل األزمة إُف مثل ىذه اؼبرحلة، وربدث مرحلة النضج:  -
عندما يكوف متخذ القرار اإلداري على درجة كبَتة من اعبهل والتخلف واالستبداد برأيو وانغبلقو على ذاتو أو 

طاءه حسنات.. وبذلك تصل األزمة إُف اإلحاطة حباشية من اؼبنافقُت الذين يكيلوف لو اؼبديح ويصوروف لو أخ
أقصى قوهتا وعنفها، وتصبح السيطرة عليها مستحيلة وال مفر من الصداـ العنيف معها. وىنا قد تكوف األزمة 

 األزمةيكوف متخذ القرار قد استطاع بدىاء ربويل اذباه  أف أوبالغة الشدة، وتطيح دبتخذ القرار وباؼبؤسسة، 
ت األزمة عنده، وتنتهي باستقطاب عناصر القوة فيها والسيطرة عليهم بشكل أو ونبي، تتفت إُف كبش فداء

 بآخر.
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تبدأ األزمة باالكبسار والتقلص نتيجة للصداـ العنيف الذي مت ازباذه والذي مرحلة االنحسار والتقلص:  -
الصداـ يف يفقد جزءا ىاما من قوهتا، على أف ىناؾ بعض األزمات تتجدد ؽبا قوة دفع أخرى، عندما يفشل 

 ربقيق أىدافو وتصبح األزمات يف ىذه اغبالة كأمواج البحر، موجة تندفع وراء موجة.
وتصل األزمة إُف ىذه اؼبرحلة عندما تفقد بشكل شبو كامل قوة الدفع اؼبولدة ؽبا أو مرحلة االختفاء:  -

ضرورة االستفادة من لعناصرىا حيث تتبلشى مظاىرىا وينتهي االىتماـ هبا واغبديث عنها، إال أنو من ال
 الدروس اؼبستفادة منها لتبليف ما قد وبث مستقببل من سلبيات.

 :1ؿبمد الصَتيف فبل ىبتلف تصنيفو كثَتا عن التصنيف السابق فَتاىا أربع مراحل وىيأما 
 حيث يكوف ىناؾ شيء ما يلوح يف األفق وينذر دبوقف غَت ؿبدد اؼبعاَف. المرحلة التحذيرية: -
عندما ال تنتبو اؼبؤسسة ػبطورة األزمة يف اؼبرحلة األوُف فإف األزمة ستنمو وتشتد  زمة:مرحلة نشوء األ -

 م بشكل سريع.ظوتتعا
إف َف تتمكن اؼبؤسسة من التحرؾ يف اؼبرحلة السابقة فستتعرض إُف أزمة ذات درجة  مرحلة االنفجار: -

 عالية من القوة والعنف.
وىنا تبدأ األزمة يف التبلشي واالكبسار ألهنا تفقد القوى الدافعة ؽبا، فتعود اؼبؤسسة إُف  مرحلة االنحسار: -

 حالة التوازف الطبيعي أو إُف كبو أفضل أو أسوأ منو.
 :2غَت أف الباحث بشَت العبلؽ لو رأي ـبالف يف تسمية اؼبراحل فيقوؿ أف األزمة تنقسم إُف اؼبراحل اآلتية

 وىي اؼبرحلة التحذيرية عند الصَتيف. مرحلة الصدمة: -
 وىي اؼبرحلة اليت عرب عنها الصَتيف دبرحلة نشوء األزمة. مرحلة التراجع: -
وىنا تتجلى عقبلنية التفكَت حيث تبدأ عملية إدراؾ واسعة ومراجعة لؤلزمة بعد  مرحلة االعتراؼ: -

 تفكيكها.
وىنا تستخدـ اؼبؤسسة اسًتاتيجيات معّينة باإلضافة إُف استخداـ اؼبوارد البشرية واؼبادية  مرحلة التأقلم: -

 البلزمة للتخفيف من آثار األزمة وإال ستتجو اؼبؤسسة ال ؿبالة إُف كارثة.
 

                                                           
يع العريب أمبوذجا، أطروحة دكتوراه، كلية العلـو اإلسبلمية والعلـو خالدي سعاد، دور العبلقات العامة يف إدارة األزمات يف العاَف العريب أزمة الرب -1

 .58، ص 2017 – 2016 اعبزائر، ، وىراف،1اإلنسانية، قسم علـو اإلعبلـ واالتصاؿ، جامعة أضبد بن بلة
 .59 – 58 :، ص صاؼبرجع نفسو -2
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 :1( مراحل تطور األزمة أو دورة حياة األزمة01يوضح الشكل رقم )

 حياة األزمة((: مراحل تطور األزمة )دورة 01شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: دراسة حالة لوحدات من اؼبؤسسات الصناعية واػبدمية، أطروحة ىامل مهدية، اتصاؿ األزمة يف اؼبؤسسة اعبزائرية المصدر:
  ،  فرع تنمية وتسيَت اؼبوارد البشرية، ، جامعة، قسم علم االجتماع، االجتماعيةالعلـو  كلية العلـو االنسانية ودكتوراه علـو

 .100ص، 2009- 2008 اعبزائر، قسنطينة، منتوري

األزمات ليست وليدة ذاهتا بل ىي نتيجة جملموعة أسباب أّدت إُف : وفوائدىا أسباب نشوء األزمات -4
نشوئها، ومعاعبتها ال تتم دوف معرفة ألسباهبا، وإال أصبحت عملية إلىدار الوقت، واعبهد، واؼباؿ، فتؤّدي 

                                                           

، كلية الع -1 لـو ىامل مهدية، اتصاؿ األزمة يف اؼبؤسسة اعبزائرية: دراسة حالة لوحدات من اؼبؤسسات الصناعية واػبدمية، أطروحة دكتوراه علـو
 ،2009- 2008االنسانية و العلـو االجتماعية، قسم علم االجتماع، فرع تنمية وتسيَت اؼبوارد البشرية، ، جامعة منتوري قسنطينة، اعبزائر، 

 .100ص

 

 أعراض األزمة

 وقوع األزمة

 االستمرار التصعيدي

 اػبروج من األزمة

تأثي
ال

ػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػ

 ر

 مرحلة ما قبل األزمة

 الذروة

 األزمة

 مرحلة ما بعد األزمة
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قيق حينئذ إُف تفاقم األزمة وامتدادىا لفًتة أطوؿ؛ لذا فاؼبعرفة اغبقيقية ألسباب نشوء األزمة تساىم يف رب
استجابة صحيحة وفّعالة مع صرؼ أقّل جهد من اؼباؿ والوقت، فمن علم أسباب األزمة ظفر بالّنجاة منها. 
واألمم اؼبتقدمة حاليا إمّبا يقاس تقدمها دبدى سيطرهتا ومعاعبتها لؤلزمات، فالدولة إذا كاف حجم أزماهتا 

األزمات فيحكم عليها بالّتخلف. ومن أىم أسباب قليبل فهي الرّائدة اؼبتقّدمة، وباؼبقابل إذا كانت تغرؽ يف 
 :1نشوء األزمات ما يأيت

يعّد سوء فهم اؼبعلومات اؼبتوّفرة عن األزمة عامبل أساسيا يف نشوء األزمة ونشوهبا، وىذا راجع سوء الفهم:  -
 إُف:

الفهم الناتج يف األغلب عن وجود خطأ يف استقباؿ اؼبعلومات بسبب تداخلها أو قّلتها أو نقص  سوء - أ
. فعدـ اإلحاطة علما بالقضية يكوف الّسبب يف إعطاء مدخبلت خاطئة فبا ينتج عنو حتما ـبرجات فيها

نقصها سبب خاطئة. وتعد اؼبعلومة الصحيحة من أىم ما يعتمد عليو اإلداري يف ازباذ القرارات، ف
ـّ وصحيح مهّم إلدارة األزمة والوقاية منها.  لؤلزمة، كما أف توفرىا بشكل تا

التسرع واالرذباؿ يف إصدار قرارات تفتقر إُف اغبقيقة، فهذا يؤدي بالطبع إُف تقدٔف حلوؿ واستنتاجات  - ب
لومات صحيحة مغلوطة، ومن ىنا فإّف ربقق الّنجاح يف إدارة األزمات مرىوف باالعتماد أساسا على مع

 متيّقن من ثبوهتا، ومطابقتها للواقع.
يعد سوء التقدير والتقؤف من أكثر أسباب حدوث األزمات يف صبيع اجملاالت سوء التقدير والتقويم:  -

 وباألخص يف اجملاالت العسكرية، إذ ينشأ سوء التقدير األزموي من خبلؿ جانبُت أساسيُت نبا:
ة، والثّقة الزّائدة يف الّنفس إُف حّد اإلفراط ألجل مواجهة الطّرؼ اآلخر اؼبغاالة يف تقدير القّوة الذاتي - أ

 والّتغلب عليو.
سوء تقدير قّوة الطّرؼ اآلخر، أو االستخفاؼ بو والتقليل من شأنو ظّنا أف خصمو على مأمن منو ولن  - ب

 يصلو مكروه.
إشاعة أطلقت بشكل  إّف نشوء األزمات يف أغلبها يكوف نتيجةاإلشاعات )التضليل اإلعالمي(:  -

فاإلعبلـ اؽبّداـ يلعب دورا فّعاال يف تنشئة معُّت، ومّت توظيفها بشكل معُّت، لتحقيق ىدؼ معُّت. 
األزمات واختبلقها من العدـ، حيث يعمد مفتعلو األزمات إُف استخداـ معلومات كاذبة معادية للكياف 

                                                           
، كلية العلـو االنسانية والعلـو -دراسة موضوعية  –ؿبمد بولقصاع، منهج القرآف الكرٔف يف إدارة ـبتلف األزمات  -1 ، أطروحة دكتوراه علـو

-28: ، ص ص2016 -2015لمساف، اعبزائر، بكر بلقايد، ت أيب، زبصص التفسَت وعلـو القرآف ، جامعة اإلسبلميةاالجتماعية، قسم العلـو 
36. 
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قّبلها النفوس اؼبريضة وتستسيغها، فيحدثوف بذلك اؼبراد استهدافو، فينشروهنا يف األوساط االجتماعية، وتت
 أزمة اجتماعية قويّة.

يعد اليأس حبّد ذاتو أحد األزمات الّنفسية والسلوكية واليّت تشّكل خطرا دانبا على اليأس والقنوط:  -
مية، مّتخذ القرار، ألّف اليأس يّسبب اإلحباط فيفقد صاحبها الرغبة والّدافع على العمل، والّتطوير والّتن

ويستسلم لتّيار العمل الّروتيٍت اليومي، وتتفاقم األزمة لتصبح "حالة اغًتاب" بُت الفرد والكياف الذي 
يعمل فيو، وتبلغ األزمة ذروهتا عندما ربدث حالة انفصاـ وانفصاؿ بُت مصلحة العامل وبُت مصلحة 

 الكياف اإلداري الذي يعمل فيو.
ا إدارة، ولكّنها يف اغبقيقة ليست بإدارة، بل ىي ؾبموعة من األىواء ويطلق عليها ؾباز  اإلدارة العشوائية: -

 واألمزجة اليت تتناىف مع أّي مبادئ علمية، وتّتصف بالّصفات اآلتية: 
عدـ االعًتاؼ بالّتخطيط وأنبيتو وضرورتو للّنشاط، كما أنّو ال يستطيع أف يستخلص ذبارب اؼباضي، وال  -

 أف يستشرؼ آفاؽ اؼبستقبل.
 الحًتاـ للهيكل التنظيمي، وشيوع الفوضى، والّصراع الّداخلي بُت األفراد والكياف اإلداري.عدـ ا -
 عدـ الّتوافق مع روح العصر، واإلبقاء على األفكار اعبامدة اؼبتحّجرة. -
 قصور الّتوجيو لؤلوامر والبيانات واؼبعلومات وعدـ الّتنسيق. -
عدـ وجود متابعة أو رقابة علمية وقائية وعبلجية، فبا يشيع جّوا من اإلرىاب واػبوؼ والّتطاحن، والّشك  -

 بُت األفراد بعضهم البعض، وانتشار الّرشاوي واسوبية... 
ىذا ويعّد ىذا النوع من اإلدارة األشّد خطرا ؼبا يسّببو للكياف اإلداري من تدمَت إلمكانياتو وقدراتو، ولعّل 

ما يفّسر لنا أسباب أزمات الكيانات اإلدارية يف دوؿ العاَف الثّالث؛ وخاّصة العربية منها واليت صارت تتهاوى 
 أنظمتها وحكوماهتا الدكتاتورية نظرا الفتقارىا إُف رؤية مستقبلية علمية.

اة غبدوث عندما تتعارض األىداؼ بُت األطراؼ اؼبختلفة يكوف ذلك مدع تعارض األىداؼ والمصالح: -
أزمة بُت تلك األطراؼ خصوصا إذا صبعهم عمل مشًتؾ، فيسعى كل طرؼ من األطراؼ اؼبتعارضة إُف 
إهباد وسيلة ضغط لتتوافق مع أىدافو، ومصاغبو، وتتعارض يف آف واحد مع الطّرؼ اآلخر، فمن ىنا يقوى 

امل مع بقّية الّدوؿ دببدأ وجود اؼبصلحة، فالّدوؿ اؼبتقّدمة اغبديثة وعلى رأسها أمريكا تتعتّيار األزمة بينهما. 
والّتوحد على أىداؼ معينة، فليست ذبمعهم صداقة دائمة مع دولة، وإمّبا الذي هبمعهم وجود مصلحة 
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بينهما، فإذا تعارضت مصلحتهما مع بلد ما، واختلفت أىدافهما؛ فإّف ذلك نذير بقياـ أزمة بُت ىذين 
 البلدين.

ّثل الظّلم الّسبب اؼبباشر يف اهنيار الكيانات االجتماعية سواء على مستوى يب انتشار الظّلم والفساد: -
األفراد أو اعبماعات أو الّدوؿ وىي من الّسنن الرّبّانية اليت ال ربايب أحدا، فمىت بدأ الظّلم يستشري يف 

 فيحكم عليها بتعاقب األزمات، وباػبراب الذي سيفنيها. مؤسسةصباعة أو 
 يلخص أسباب نشوء األزمات:( 02الشكل رقم ) اؼببُّت يفواؼبخطط 

 (: أسباب نشوء األزمات02شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، كلية  ، أطروحة-دراسة موضوعية  –زمات الكرٔف يف إدارة ـبتلف األالقرآف ؿبمد بولقصاع، منهج  :المصدر دكتوراه علـو
يب بكر بلقايد، تلمساف، أجامعة  ،فالقرآ، زبصص التفسَت وعلـو اإلسبلميةالعلـو االنسانية والعلـو االجتماعية، قسم العلـو 

 .37، ص 2016 -2015اعبزائر، 

 :1ومن العوامل اؼبساعدة أيضا على نشوء األزمات نذكر
على التعامل مع حقائق وىي تعٍت أخطاء تعود النعداـ قدرة أو رغبة أطراؼ األزمة  األخطاء البشرية: -

قلة اػبربة يف  تدىور الدافعية واؼبعنويات؛ انعداـ التدريب؛ البشرية لؤلسباب التالية:. وترجع األخطاء األزمة

                                                           
 .28- 25 :، ص ص2006أضبد ماىر، إدارة األزمات، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر،  -1
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عدـ الًتكيز يف  ؛واإلرىاؽالتعب  التدىور الصحي؛ عدـ مناسبة الصفات الشخصية؛ نوعها وسنواهتا؛
 اإلنباؿ.و  العمل؛

وىو عدـ اإليباف باآلخرين وتنعدـ الثقة يف بعض الناس، وردبا تنعدـ الثقة يف نظاـ كامل كأف انعداـ الثقة:  -
. ويرجع سبب عدـ الثقة إُف ما يلي: سيادة ظروؼ عمل سيئة؛ اؼبؤسسةتنعدـ الثقة يف اإلدارة العليا أو 

االىتماـ بالعمل؛  البفاض الدخل، البفاض الروح اؼبعنوية والدافعية؛ اػبوؼ من تصرفات النظاـ؛ عدـ
اسًتضاء الرؤساء واللجوء إُف اغبيل السياسية؛ عدـ كفاءة النظاـ اإلداري؛ االستبداد والديكتاتورية يف 

 العمل اإلداري.
وىو افتعاؿ اؼبشاكل واألزمات للتمويو على أزمات أكرب. وىو ؿباولة لصرؼ النظر األزمات المتعمدة:  -

ويرجع السبب يف افتعاؿ األزمات إُف ما يلي: ؿباولة  ،جانبية أو ونبيةعن أزمة حقيقية بافتعاؿ أزمات 
التمويو والتغطية على األزمات اغبقيقية؛ ؿباولة كسب أرضية بصورة غَت أخبلقية على حساب الغَت؛ انعداـ 

 انعداـ الثقة يف اآلخرين.و ؛ واألخبلقيالديٍت  زعالوا

زمة تعطي انطباعا سلبيا، إال أف اإلدارة السليمة لؤلزمة رغم أف صبيع التعريفات اليت تناولت مصطلح األ
يبكنها ليس فقط ذباوز األزمة بأقل اػبسائر، وإمبا أيضا ربويل اؼبخاطر إُف فرص كما يقوؿ دراكر : "ال يوجد 

 :1ـباطر؛ فقط ىناؾ فرص". يبكن باإلدارة السليمة لؤلزمة ربقيق عدد من الفوائد منها ما يلي

: ىبرج القادة اعبدد من وسط دخاف وضجيج األزمة، ىذه اغبقيقة مثلما تنطبق على ميبلد قادة جدد -
ميداف القتاؿ، تنطبق سباما على عاَف األعماؿ، لذلك فإف األزمات يبكن أف زبلق القادة، فاألشخاص 

حىت اؼبوىوبوف الذين وبصلوف على فرص وبطموف قيود البَتوقراطية ويربىنوف على قدراهتم على اإلقباز، و 
بالنسبة للمدير يف اإلدارة الوسطى أو الدنيا، سبثل األزمة فرصة كبَتة ؼبباشرة مهاـ خطَتة والعمل مع أناس 

 جدد وتعلم كيفية التعايش مع الغموض.
تسريع التغيَت: إف األزمة تضغط الوقت، فما كاف من قبل يبضي ببطيء يبدأ اآلف يف اإلسراع، مع ظهور  -

أولئك الذين يسعوف إُف التغيَت أف يرحبوا باألزمة، فرغم أف ىناؾ آثارا جانبية شبح الفوضى، وينبغي على 
 غَت مرغوبة ؼبعظم األزمات اؼبتسارعة إال أنو ؾبرد شبن صغَت للتقدـ.

                                                           
مذكرة  لؤي سليم عبد ا عياد، أثر استخداـ االسًتاتيجيات اغبديثة يف إدارة األزمات على األداء التسويقي يف البنوؾ الية يف قطاع غزة، -1

 .43 – 42  :، ص ص2015األعماؿ، اعبامعة اإلسبلمية، غزة، فلسطُت، ماجستَت، كلية التجارة، قسم إدارة 
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مواجهة اؼبشكبلت: من طبيعة البشر أف يتحاشوا مواجهة ما لديهم من مشكبلت دبمارسة النشاط اليومي  -
ىذا األسلوب يتسم بالذكاء، ففي بعض األحياف تزوؿ  نادرة أف يتضح أفاؼبعتاد، ووبدث يف أحواؿ 

اؼبتاعب من تلقاء نفسها أو تتغَت الظروؼ وتقل اؼبصاعب دبرور الوقت، لكن التأخَت يزيد األمور سوءا 
وتعقيدا يف معظم األحياف، وإذا كاف اؼبثل القدٔف يقوؿ: "إذا كاف لديك شيء مكسور أصلحو بسرعة"، 

 كننا أف نضيف لو عبارة "ألنك إف َف تفعل سوؼ ذبربؾ األزمة على ذلك".فردبا يب
 ؼبؤسسةإمكانية تغيَت األفراد: يف األوقات العادية يكوف من الصعب إدخاؿ تغيَتات ىامة على قوة عمل ا -

وصفوؼ اإلدارة هبا، دوف إثارة القلق واالستياء ومعارضة النقابات العمالية، ومن مث فإف األزمة توجد بيئة 
 جّيدة للتغيَت.

االسًتاتيجيات اعبديدة: إف األزمات تفرض أحيانا إعادة النظر يف اػبطط اليت تبدو ثوابت ال يبكن  -
وحالة عدـ التأكد، والضغوط وفقداف السيطرة، كلها  اؼبؤسسةالتزحزح عنها، فالتهديد الذي يواجو ازدىار 

أمور تسمح بظهور أفكار جديدة ودراسة اذباىات جديدة، ويف مثل ىذه األوقات تربز االسًتاتيجيات 
 اعبديدة.

نظمة اإلنذار اؼببكر: يرغب معظم من ربقق ؽبم النجاة من أزمة ما، يف إهباد طريقة ما لتفادي تكرار أ -
أف تكوف السيطرة على حياتنا سواء من الناحية الشخصية أو ناحية العمل، غَت أف  التجربة، فنحن كبب

اإلمساؾ بزماـ األمور يستلـز أف يكوف اؼبرء قادرا على التأثَت على األحداث، وىذا بدوره يستلـز منا إقامة 
دأ األزمة بوقت  لئلنذار اؼببكر تستشعر مشاكل األداء وترسل إشارات للتحذير من اػبطر قبل أف تبأنظمة 
 كايف.

اليت تنجو من أزمة ما عادة ما ذبعلها التجربة أذكى وأصلب عودا،  اؼبؤسسةمزايا تنافسية جديدة: إف  -
وربيل ؿبنة األزمة إُف خلق روح التضامن بُت الناجُت، فقد واجهوا عدوا مشًتكا وتعلموا أف يرعى كل منهم 

كيف ىبرجوف منها منتصرين وقد رأوا قيمة االجتهاد يف اآلخر، يعرفوف كيف يتصرفوف يف مواجهة األزمة و 
لتحقيق النجاح من قائد قوي يسانده فريق  أىمالعمل وقيمة العمل بذكاء، وصاروا يعرفوف أف ال شيء 

 ـبلص.
 : ومناىج تشخيصها أبعادىا، أنواع األزمات -5

تتباين أسس تصنيفات األزمات من حيث مراحل دورة حياة األزمة، أو معدؿ تكرار أنواع األزمات:  -1.5
اغبدوث )ذات طابع دوري متكرر، وطابع فجائي عشوائي(، وعمق األزمة )عميقة جوىرية وىيكلية التأثَت، 
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)شاملة وغَت عميقة وىامشية التأثَت(، أو شدة األزمة )عنيفة جاؿبة، وىادئة ضعيفة(، أو الشموؿ والتأثَت 
(، أو ؿبور األزمة )مادية، معنوية، أو اؼبؤسسة، وأخرى تصيب جزء أو أجزاء ؿبددة من اؼبؤسسةعبميع أجزاء 

(. وقد تبوب األزمة على أهنا اؼبؤسسةاالثنُت معا(، أو مستوى األزمة )على مستوى الدولة، وعلى مستوى 
. أو أزمات طبيعية، وأخرى من صنع اإلنساف ٍفاداخلية أو خارجية، أو حسب طبيعتها اقتصادية، أو إدارية..

 واستخدامو للتقانة. 
 ويوضح الشكل التاِف أنواع األزمات:

 (: أنواع األزمات03شكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 .24ص ، مرجع سبق ذكرهرائد فؤاد ؿبمد عبد العاؿ،  :المصدر

تعتمد التصنيفات السابقة الذكر أساس واحد يف التصنيف، فيما تتوجو البحوث اغبديثة إُف استخداـ 
 –أمبوذجو الذي عرب عنو دبصفوفة األزمة  (Gundel, 2005) معيار يف تصنيف األزمات، وقد قدـأكثر من 

Crisis Matrix- 1مصنفا األزمات إُف أربعة أنواع باعتماد معياريُت لتحديد نوع األزمة نبا: 

                                                           
، ؾبلة العلـو االقتصادية واإلدارية، كلية -تأطَت مفاىيمي على وفق اؼبنظور اإلسبلمي  –إيثار عبد اؽبادي ؿبمد، اسًتاتيجية إدارة األزمات  -1

 .54 ، ص2011، 64، العدد 17اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، اجمللد 

 تصنيف األزمات

 الموضوع الشموؿ التركيب التكرار

 /معنوية مادية معنوية مادية جزئية عامة بسيطة معقدة غ. دورية دورية

 المستوى األداء السلوكي مدى العمق العمر الزمني

 قصَتة
 متوسطة
 طويلة

سطحية 
ىامشية 

 التأثَت

ىيكلية 
 التأثَت

فجائية 
 عميقة

زاحفة 
 ىادئة

 األفراد اعبماعة ؿبلي دوِف إقليمي
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إذ تكوف األزمة قابلة للتنبؤ عندما يكوف كل من اؼبكاف  باألزمة: -Predictability –قابلية التنبؤ  -
والزماف وأسلوب حدوثها معروفا، وال يتم ذباىل احتمالية اغبدوث. وألف الكوارث الطبيعية على سبيل 
اؼبثاؿ قابلة للتنبؤ بشكل عاـ، فإف اغباجة إُف معيار ثاف للتصنيف يكوف مهما ويتمثل بإمكانيات 

 التأثَت.
التأثَت يف األزمة عندما : إذ يبكن في األزمة -Influence Possibilities –إمكانيات التأثير  -

عرب مواجهة أسباب  تكوف االستجابات ؼبواجهتها أو تقليل أضرارىا معروفة وفبكنة التنفيذ، وذلك
 األزمة.

تساىم مصفوفة األزمة يف ربديد أنواع ـبتلفة من األزمات ومستوى تكرارىا وهتيئة اإلجراءات اؼبضادة 
( يوضح 04. والشكل رقم )واددة بأزمة معينة، فبا هبهز متخذ القرار دبجموعة من الوسائل اؼبساعدة

 مصفوفة األزمة.
 (: مصفوفة األزمة04شكل رقم )

 
 

 
 
 
 

 

، ؾبلة العلـو ر اإلسبلميوفق اؼبنظو  تأطَت مفاىيمي على –إيثار عبد اؽبادي ؿبمد، اسًتاتيجية إدارة األزمات  :المصدر
 .55، ص2011، 64، العدد 17اجمللد  جامعة بغداد، االقتصادية واإلدارية، كلية اإلدارة واالقتصاد،

 :1اؼبصفوفة اؼبوضحة يفويف اآليت استعراضا للمجاالت األربعة لؤلزمة 

وتقع يف اؼبربع األوؿ من اؼبصفوفة، وتكوف قابلة للتنبؤ،  :Conventional Crisesاألزمات التقليدية  -
النوع من األزمات بسبب استخداـ األنظمة التكنولوجية  اوإمكانية التأثَت فيها معروفة وؿبددة. ووبدث ىذ

                                                           
 .55، ص ، مرجع سبق ذكرهإيثار عبد اؽبادي ؿبمد -1

 األزمة األساسية
- 4 - 

 ات غير المتوقعةاألزم
- 2 - 

 ات العنيفةاألزم
- 3 - 

 ات التقليديةاألزم
- 1 - 

ثير في األزمة           سهلأصعب             قابلية الت  
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يتم  أفاػبطرة وردبا تلك اؼبركبة بصورة خاطئة، مثل أزمات انفجارات اؼبصانع الكيمياوية، فيما من النادر 
تقليدية. وتكوف احتمالية حدوث ىذه األزمات وتكاليف  أهناتصنيف الكوارث الطبيعية أو االجتماعية على 

ة والعواقب السياسية الناصبة عن األزمات الوقاية منها واػبسائر اتملة واألضرار اؼبصاحبة، وفقداف اغبيا
التقليدية، وإف كانت كبَتة أحيانا، صبيعها تكوف معروفة وسهلة التوقع واؼبعاعبة، ويبكن إدارهتا وقيادة التأثَت 

واجملتمع، ذلك أف التدابَت اؼبضادة تكوف ؿبددة وـبتربة، كذلك إمكانية التدخل والتنفيذ  اؼبؤسسةفيها من 
كرار حدوث مثل ىذه األزمات واػبربة اؼبًتاكمة يف مواجهتها. وعلى الرغم من عدـ تشابو سريعة بسبب ت

األزمات التقليدية فإنو يبكن منع وقوعها عن طريق تنفيذ نظاـ متكامل للجودة وإدارة األزمة مع هتيئة اؼببلؾ 
نشطة واإلجراءات الوثيقة الصلة ة، إضافة إُف التدريب والتنظيم الفاعل عند تنفيذ األأاؼبؤىل والتجهيزات الكف

 باألزمات التقليدية.
وتقع يف اؼبربع الثآف من اؼبصفوفة وىي األزمات نادرة  :Unexpected Crisesاألزمات غير المتوقعة  -

اغبدوث اليت ال يبكن التنبؤ هبا مقارنة باألزمات التقليدية كحوادث اغبرائق إال أهنا حساسة للتأثَت فيها. وبدث 
ع بسبب استخداـ األنظمة التكنولوجية ذات اػبصائص الشاذة أو بسبب األنظمة الطبيعية وتنطوي ىذا النو 

على هتديد كبَت باػبطر إال أنو يبكن التأثَت فيها. وعلى الرغم من صعوبة إجراء وتنفيذ التدابَت الوقائية بسبب 
دوث اؼبتكرر عن طريق االستعداد اعبّيد نو يبكن تقليل ـباطر اغبأعدـ القابلية على التنبؤ حبدوث األزمة إال 

من خبلؿ ربسُت تبادؿ اؼبعلومات عن األسباب قبل حدوث األزمة، وإعداد مدراء الطوارئ وتشكيل وتدريب 
فرؽ عمل متجانسة ودائمة ؼبعاعبة اؼبهمات الصعبة وغَت اؼبتوقعة بشكل فاعل، مع أنبية منح البلمركزية يف 

 لسريع عند حدوث األزمات غَت اؼبتوقعة.ازباذ القرار لتأمُت التدخل ا
وىي أزمات يبكن توقع حدوثها إال أنو من النادر التأثَت فيها  :Intractable Crisesاألزمات العنيفة  -

لكوهنا أزمات عنيدة وغَت مرنة، إذ يصعب السيطرة عليها وتوجيهها، كاالنفجارات اليت ربصل يف اؼبفاعبلت 
 النووية، واؽبزات األرضية، وحوادث االزدحامات والتدافع يف اؼببلعب واؼبناسبات. وتتخطى اؼبخاطرة واألضرار

اؼبصاحبة ؽبا حدود ما تسببو األزمات غَت اؼبتوقعة كما يصعب ذباوزىا على الرغم من أف اػبطر الناجم عنها 
يكوف معروفا ومن السهل ربديده يف الزماف واجملاؿ والنوع. ذلك أف االستعداد والسيطرة على ىذا النوع من 

ى دراسة وتفحص مستمرين للنظاـ اؼبستخدـ األزمات يف إهباد إجراءات غَت تقليدية وغَت معروفة، تعتمد عل
والًتكيز على التوقع هبذه األزمات وبسبب صعوبة مواجهة ىذه األزمات. والبد من جهد مشًتؾ على الصعيد 

 اليت تواجو ـباطر األزمات العنيفة. اؼبؤسساتاػبارجي وال سيما بالنسبة للدوؿ و 
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وسبثل صنف األزمات األكثر خطورة وىي نادرة اغبدوث وؾبهولة   :Fundamentalاألزمات األساسية  -
كوهنا ذبمع غياب القدرة على التنبؤ وإمكانيات التأثَت اؼبقيدة، ما يزودىا باحتمالية تدمَتية ىائلة، وتظهر 
بشكل سريع ومفاجئ إال أهنا تستمر لفًتات طويلة. وسبتاز بسرعة التغَت وضعف اػبربة وىذا ىو التحدي 

يكاد يكوف من الصعب التغلب عليو. ويكوف االستعداد واالستجابة ؼبثل ىذه األزمات غَت معروفة وغَت   الذي
ة، بسبب استحالة تقدير اؼبؤشرات الضرورية للتحضَت إُف األزمات األساسية، وخاصة الزماف واؼبكاف، أكف

ييد ىذا النوع من األزمات. وتبقى اؼبضادة اؼبناسبة، لذا من الصعب منع أو رب واإلجراءاتواحتمالية اغبدوث، 
األكثر أنبية اليت تتبعها اعبهات التنفيذية للتعامل مع األزمات األساسية ىي: اإلعداد اؼبنظمي  اإلجراءات

والتنظيم األمٍت الفّعاؿ يف التعامل مع درجة عالية من عدـ التأكد، وتشكيل اجملموعات اػببَتة. وقد تشمل 
 قانونية غَت مرغوب هبا تؤثر يف حرية اؼبواطنُت.اؼبضادة أثارا  اإلجراءات

 :1نذكرىا فيما يلي أبعاد إف لؤلزمات أبعاد األزمات: -2.5
ؽبا تأثَت ؿبلي غالبا ما تنجح الدوؿ الكربى يف نقل أزماهتا إُف الدوؿ اليت تدور يف فلكها أزمات عالمية:  -

فيكوف تأثَت تلك األزمات فيها أشد خطرا منو يف الدولة اؼبركز، فلو ساء ؿبصوؿ القمح األمريكي مثبل فإف 
اليت يعتمد عليو يف الدوؿ تأثَته لن يقتصر على الواليات اؼبتحدة األمريكية فقط، بل سيكوف أشد تأثَتا 

 غذاءىا.
إف مثل ىذه األزمات ؽبا تأثَت خارجي يتضح كلما كانت الدوؿ النامية مًتابطة إذ يبكنها  أزمات محلية: -

ترابطها وعبلقتها التعاونية من جعل أزماهتا تطوؿ العاَف اػبارجي فتدفع الدوؿ الكربى إُف القياـ دبسؤولياهتا 
ذلك على مراحل تتمثل يف امتصاص ضغطها واستيعابو مث إفقادىا تأثَتىا الذايت، ذباه تلك األزمات ويتحقق 

ويؤدي ذلك ألزمة جديدة يبكن تصديرىا إُف اػبارج ويكوف ذلك استغبلؿ ضغوط األزمة اعبديدة كرد فعل 
ر للتعامل مع األزمة األصلية وربويل مصادرىا، ويلي ذلك اؼبرحلة األخَتة، وىي جٍت مكاسب ربويل مسا

األزمة إُف أطراؼ أخرى وإجبارىا على مواجهتها. ويتمثل ذلك يف ما عمدت إليو الدوؿ اؼبنتجة للنفط من 
نقل األزمة النفطية إُف صبيع الدوؿ اؼبستهلكة، وما بادرت إليو يف الوقت نفسو الدوؿ الصناعية الكربى من 

 لى منتجات تلك الدوؿ النفطية.نقل عبئ تلك األزمة مرة أخرى إُف دوؿ العاَف كافة اليت تعتمد ع

                                                           
(، مذكرة 2008 – 2007( واألزمة اؼبالية )1933 – 1929دراسة أزمة الكساد الكبَت ) –داودي ميمونة، ظهور األزمات اؼبالية  -1

، 2014 اعبزائر، زبصص اقتصاد دوِف، جامعة وىراف،ماجستَت، كلية العلـو االقتصادية والعلـو التجارية وعلـو التسيَت، قسم العلـو االقتصادية، 
 .19ص 
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وىي األزمات اليت ال يتعدى تأثَتىا حدود الدولة بل يقتصر على قطاع ؿبدود منها،  أزمات محلية فقط: -
وال يبكن ترحيلها إُف اػبارج ولذلك فهي تعاًف يف إطار ؿبلي فقط ويتمثل ذلك مثبل يف األزمة اليت نشأت عن 

بسبب  1990ق صبهورية مصر العربية يف أحد أياـ أبريل لعاـ انقطاع خدمات الكهرباء عن معظم مناط
صاعقة ضربت خطوط كهرباء الضغط العاِف يف أحد اؼبواقع، األمر الذي قبم عنو زيادة التحميل فجأة على 

 اطات األخرى، ولقد أسهم ذلك يف أزمات ؿبلية للعديد من القطاعات.
التعامل مع األزمة ىو التشخيص السليم ؽبا ألنو  فبا الشك فيو أف مفتاحمناىج تشخيص األزمات:  -3.5

بدوف ىذا التشخيص فإف التعامل معها يكوف ارذباال، وال تعتمد مهمة التشخيص الدقيق لؤلزمة على معرفة 
أسباب وبواعث نشوء األزمة والعوامل اليت ساعدت عليها فقط، ولكن تعتمد أيضا على ضرورة ربديد كيفية 

م ىذه اؼبعاعبة ومن الذي سيتوالىا، ويستخدـ يف تشخيص األزمات عدة مناىج معاعبتها ومىت وأين تت
 : 1ديدىا يف اآليتأساسية يبكن رب

ويقـو ىذا اؼبنهج على تشخيص األزمة وفقا للمرحلة اليت وصلت إليها من المنهج الوصفي التحليلي:  -
الذي حدثت فيو وعرض أبعادىا حيث ربديد مبلؿبها والنتائج اليت أفرزهتا وتأثَتىا على ىيكل الكياف 

 ومظاىرىا وجوانبها.
ويعتمد على النظرية اليت تقوؿ أف أي أزمة من األزمات ال تنشأ فجأة وأهنا ليست المنهج التاريخي:  -

وليدة اللحظة ولكنها نتيجة أسباب وعوامل ؽبا تاريخ ولذلك فإف التعامل وفق ىذا اؼبنهج مع األزمة يبٌت 
 بتاريخ األزمة وتطورىا والعوامل اليت أثرت فيها.على أساس معرفة كاملة 

وبتوي على أربعة عناصر ىي: مدخبلت األزمة، نظاـ  ينظر لؤلزمة على أهنا نظاـ متكاملمنهج النظم:  -
تشغيل األزمة، ـبرجات نظاـ التشغيل، التغذية العكسية. ويساعد منهج النظم على التعامل مع األزمة يف 

من  أواح للتغلب عليها سواء بالسيطرة على مواردىا ومصادر التوتر والقلق صبيع مراحلها بفاعلية وقب
خبلؿ السيطرة على أداء أجزاء نظاـ األزمة ونشاط كل جزء والبيئة ايطة هبا وما تفرضو من قيود وحدود 

 على نظاـ األزمة يف تكوينو وتشغيلو أو يف نظاـ اؼبعلومات اؼبرتدة.

                                                           
ؿبمد صبلح ساَف، إدارة األزمات والكوارث بُت اؼبفهـو النظري والتطبيق العملي، الطبعة األوُف، عُت للدراسات والبحوث اإلنسانية  -1
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األزمة ىي وليدة البيئة اليت نشأت فيها وتفاعلت معها لذلك يقـو  اؼبنهج أفيعترب ىذا المنهج البيئي:  -
بتحليل قوى البيئة اؼبؤثرة يف صنع األزمة ليساعد متخذ القرار اإلداري على التعامل مع القوى البيئية اليت 

 أدت إُف ظهورىا.
مستقلة ؽبا طبيعة خاصة كما على حدة باعتبارىا حالة  ويعتمد على دراسة كل أزمةمنهج دراسة حالة:  -

يقـو بتشخيص دقيق لؤلزمة وتتبعها بشكل تارىبي وربليل كل عواملها وعناصر اؼبتغَتات اؼبؤثرة فيها حبيث 
 تصبح األزمة ىي اؼبيداف البحثي.

اليت سبت يف اؼباضي ومقارنتها موضوعيا باألزمات  ويعتمد على دراسة األزماتمنهج الدراسات المقارنة:  -
اجهها يف اغباضر ومن خبلؿ تبيُت أوجو االتفاؽ واالختبلؼ يتم ذبربة استخداـ العبلج فيما اتفق اليت تو 

 وقبح يف اؼباضي واستحداث عبلج فيما اختلف يف اغباضر.
 :خالصة

بل  وخططها اؼبستقبلية اؼبؤسساتو األفراد ، ، الشعوبالدوؿسبثل األزمات خطر مباشر يبس مستقبل 
ولن تستطيع تلك وقد تؤدي ىذه األزمات إُف كوارث حتمية ما َف وبسن التعامل معها، دد كياهنا، هتو 

نظرا لتنوعها وتعدد التغلب عليها ما َف ربسن كذلك توخيها أو التعايش معها ليتم ذباوزىا،  اؼبؤسسات
ها بشكل األزمات إذا َف يتم ربديد أسباب نشوئها وفهملذلك فقد بات من الصعوبة إدارة تلك خصائصها، 
ويبكن االستفادة إُف حد ما بالرجوع إُف القصص اليت  ، يبّكن من اػبروج منها بأقل اػبسائر،واضح ودقيق

استعرضها القرآف الكرٔف واليت تبُت منها شدة األزمات اليت واجهها األنبياء والصحابة واستطاعوا التغلب عليها 
  ا بشكل سليم. وتشخيصهبفضل حنكتهم والقدرة على التدبر يف األمور 
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 تمهيد:

وتعرفنا على أنواعها وخصائصها وأسباهبا ومسبباهتا وعرفنا أف األزمة ظاىرة سبق لنا وأف عرفنا األزمة 
ترافق سائر األمم والشعوب يف صبيع مراحل نشوئها وتطورىا ولو نظرنا إُف تاريخ ىذه األمم لوجدنا أف كثَتا 

داعات جعلها ربرؾ األذىاف وشعل الصراعات وربفز اإلب امن األزمات توسطت مراحل مهمة يف حياهتم فب
وتنشئ أفكار جديدة من أجل دراسة وربليل األزمة وؿباولة اػبروج منها بأقل اػبسائر والتصدي أيضا ؼبا قد 
يتولد عنها من أزمات أخرى ومن خبلؿ ىذه الظروؼ واؼبتغَتات اؼبتسارعة واؼبتبلحقة مت تطور ىذه اجملتمعات 

يرىا. وىنا ندرؾ أف األزمات َف تكن ضارة إذا بفعل حسن اإلدارة وحسن استخداـ اؼبوارد واإلمكانات وتطو 
رفقت بإدارة سليمة بل إهنا ستشكل نقطة ربوؿ إهبابية وؿبفزة إُف التقدـ والتطور واألمثلة على ىذا يف العاَف  

لياباف وأؼبانيا وفرنسا وغَتىم من دوؿ العاَف اؼبتقدـ والذين مروا بأزمات عصيبة عصفت هبم اكثَتة أنبها 
لكنهم َف يستسلموا وأداروا أزماهتم بكل قوة واقتدار فبا جنبهم الفشل واالهنيار واستعادوا قوهتم  وأثرت عليهم

ويف صبيع اجملاالت حىت أصبحت ىذه الدوؿ الياباف وأؼبانيا وفرنسا أكرب اقتصاديات يف على كل األصعدة 
ع األزمات يقتضي منا وضع اسًتاتيجية . إف التعامل مالعاَف وأكثرىا إنتاجا وىنا تربز لنا أنبية إدارة األزمة

ؿبددة ؼبواجهتها، باإلضافة إُف ؾبموعة من التجهيزات والوسائل، مع اغبرص الشديد على أف يتم ىذا التعامل 
 عرب خطوات معينة.

لقد تعددت تعريفات إدارة األزمات، وإف كاف اؼبعٌت العاـ جململ ىذه : ومتطلباتها مفهـو إدارة األزمة -1
التعريفات واحد وىو كيفية التغلب على األزمة باألدوات العلمية اإلدارية اؼبختلفة، وذبنب سلبياهتا واالستفادة 

 :1يف نذكرمن إهبابياهتا وإف كاف لكل باحث تعريف ـبتلف يف مفرداتو ولكنو متفق معناه. ومن أبرز التعار 
يشَت مفهـو إدارة األزمة إُف كيفية التغلب على األزمة باستخداـ األسلوب اإلداري العلمي من أجل تبليف  -

 سلبياهتا ما أمكن، وتعظيم االهبابيات.
فإدارة األزمات ىي نشاط ىادؼ يقـو على البحث واغبصوؿ على اؼبعلومات البلزمة اليت سبكن اإلدارة من  -

اىات األزمة اؼبتوقعة، وهتيئة اؼبناخ اؼبناسب للتعامل معها، عن طريق ازباذ التدابَت التنبؤ بأماكن واذب
 للتحكم يف األزمة اؼبتوقعة والقضاء عليها أو تغيَت مسارىا لصاٌف اؼبؤسسة.

                                                           
 .71 – 70 :سعاد العقوف، مرجع سبق ذكره، ص ص -1
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، وألهنا ربتاج مفاجئىي عملية إدارية متميزة ألهنا تتعرض غبدث  الباحثُت أف إدارة األزمةويرى بعض  -
ظبة سريعة تتفق مع تطورات األزمة، وبالتاِف يكوف إلدارة األزمة زماـ اؼببادأة يف قيادة لتصرفات حا

 األحداث والتأثَت عليها وتوجيهها وفقا ؼبقتضيات األمور.
كما تعٍت إدارة األزمة التعامل مع األزمات من أجل ذبنب حدوثها من خبلؿ التخطيط للحاالت اليت  -

لؤلزمات اليت يبكن التنبؤ حبدوثها يف إطار نظاـ يطبق مع ىذه اغباالت  يبكن ذبنبها، وإجراء التحضَتات
 الطارئة عند حدوثها بغرض التحكم يف النتائج أو اغبد من آثارىا التدمَتية.

اإلشارة إُف التفرقة بُت إدارة األزمة واؼبفاىيم القرينة هبا، ألنو قد وبدث مزج أو خلط بينها، ومن  وذبدر
 ىذه اؼبفاىيم قبد اإلدارة باألزمات، لذلك وجبت التفرقة بُت ىذين اؼبفهومُت:

يقـو على البحث واغبصوؿ على اؼبعلومات البلزمة فإدارة األزمة كما سبت اإلشارة إليو، نشاط ىادؼ 
اليت سبّكن اإلدارة من التنبؤ بأماكن واذباىات األزمة اؼبتوقعة، وهتيئة اؼبناخ اؼبناسب للتعامل معها، عن طريق 

 . أما اإلدارةاؼبؤسسةازباذ التدابَت البلزمة للتحكم يف األزمة اؼبتوقعة والقضاء عليها أو تغيَت مسارىا لصاٌف 
باألزمات فهي نشاط تقـو بو اإلدارة كرد فعل ؼبا تواجهو من هتديدات وضغوط متولدة عن األزمة، وأنو ال 
توجد خطة واضحة اؼبعاَف تضع اؼبستقبل يف حسباهنا وتعد العدة ؼبواجهة مشكبلهتا أو منعها قبل وقوعها، 

ؾ اإلدارة، وتقـو بسلسلة من ولكن تًتؾ األمور واألحداث تتداعى، حىت تقع األزمة عندئذ فقط تتحر 
الة حىت تنقضي األزمة اليت تواجو عّ اجملهودات اليت غالبا ما تكوف كثيفة وشاقة، وإف كانت نتائجها غَت ف

اؼبؤسسة، وتتعامل معها بالشكل العبلجي الذي قد يصيب أو ىبطئ، ومن مث فهي إدارة زمنية تبدأ مع األزمة 
 . 1وتنتهي بانتهائها

 لتاِف الفرؽ بُت إدارة األزمات واإلدارة باألزمات:ويوضح اعبدوؿ ا

 

 

 
                                                           

ة الًتبوية،  رىف مرواف غنيمة، متطلبات إدارة األزمات التعليمية يف اؼبدارس الثانوية يف مدينة دمشق، رسالة ماجستَت يف الًتبية اؼبقارنة واإلدار  -1
 .46-45، ص ص: 2014كلية الًتبية، جامعة دمشق، اعبمهورية العربية السورية، 
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 (: الفرؽ بين إدارة األزمات واإلدارة باألزمات03جدوؿ رقم )

 اإلدارة باألزمات إدارة األزمات
يقـو على البحث واغبصوؿ على نشاط ىادؼ 

 باألزمات مستقببل. معلومات سبّكن اإلدارة من التنبؤ
ؼبا تواجهو من  نشاط تقـو بو اإلدارة كرد فعل

 هتديدات وضغوط متولدة عن األزمة.
اؽبدؼ منها: ربقيق درجة استجابة سريعة عالية 

الة لظروؼ اؼبتغَتات اؼبتسارعة لؤلزمة، وذلك عّ وف
هبدؼ درء األخطار قبل وقوعها والتحكم وازباذ 

 .للمؤسسةالقرارات اغباظبة إلعادة التوازف 

داري للتعامل اؽبدؼ منو: افتعاؿ األزمات كأسلوب إ
مع بعض اؼبشكبلت الفعلية القائمة وفق برنامج 

 زمٍت، ووسيلة للتمويو والتغطية.

توجد خطة واضحة اؼبعاَف للمستقبل والتنبؤ 
 باألزمات.

ال توجد خطة واضحة اؼبعاَف للمستقبل والتنبؤ 
 باألزمات.

 تبدأ مع األزمة وتنتهي بانتهائها. إدارة وقتية الة ودائمة باستمرار قبل األزمة وبعد وقوعها.عّ إدارة ف
 تتميز بطابع عبلجي فقط. تتميز بطابع وقائي وعبلجي.

رىف مرواف غنيمة، متطلبات إدارة األزمات التعليمية يف اؼبدارس الثانوية يف مدينة دمشق، رسالة ماجستَت يف الًتبية  المصدر:
 .46، ص 2014اعبمهورية العربية السورية، اؼبقارنة واإلدارة الًتبوية، كلية الًتبية، جامعة دمشق، 

األزمات وإهبادىا من عدمو، كوسيلة كما يشَت آخروف أف مصطلح اإلدارة باألزمات تقـو على افتعاؿ 
للتغطية والتمويو على اؼبشاكل القائمة اليت تواجو الكياف اإلداري، فنسياف مشكلة ما يتم عندما ربدث مشكلة 

 .1اؼبشكلة القائمة أكرب وأشد تأثَتا لتغطي على

 :2وىناؾ عدة متطلبات إلقباح عملية إدارة األزمة أنبها اآليت

إف عدـ تعقيدىا واالبتعاد عن كل ما من شأنو تعقيد األمور وىبلق نوع من اإلرباؾ  تبسيط اإلجراءات: -
 وعدـ الفهم والوضوح ووضع األنظمة وسن القوانُت اليت تسهل عملية اإلدارة.

                                                           
 .46رىف مرواف غنيمة، مرجع سبق ذكره، ص -1
 30، حلقة علمية خاصة دبنسويب وزارة اػبارجية "إدارة األزمات"، للفًتة -تعريفها، أبعادىا، أسباهبا  –علي بن ىلهوؿ الرويلي، األزمات  -2

 .33 – 32 :، ص ص2011ماي، كلية التدريب، قسم الربامج اػباصة، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض،  4أفريل إُف 
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إف التنسيق بُت فريق إدارة األزمة واإلدارات والقيادات األخرى ذات العبلقة باألزمة متطلب  التنسيق: -
ضروري ومهم وذلك لتنفيذ القرارات وكذلك للحيلولة دوف تعارض اإلجراءات والتأكد من أف العمل هبري 

 بيسر وسهولة وتناغم شديد وكذلك إمكانية تبادؿ اؼبوارد.
إلطار العاـ الذي عمل من خبللو القادة إلدارة أعماؽبم باذباه التعامل مع إف التخطيط ىو ا التخطيط: -

 األزمات وىو اؼبنهجية العلمية اليت تبعد األزمة عن االرذبالية والعشوائية والفوضى يف ازباذ القرارات.
كل ال يبكن التعامل مع األزمة أو معاعبتها إال من خبلؿ تواجد أعضاء الفريق بش التواجد المستمر: -

مستمر يف مكاف إدارة األزمة حيث يؤدي تواجدىم إُف التنسيق وتبادؿ اآلراء واالطبلع على كل ما ىو 
الة لكل ما هبري من تطورات ومن عّ جديد حياؿ تطور األزمة وازباذ القرارات اؼبناسبة واآلنية واؼبراقبة الف
 استشراؼ مستقبل األزمة وكذلك تذليل الصعاب اليت تعًتض التنفيذ.

إف تفويض السلطة يعترب يف غاية األنبية أثناء معاعبة األزمة فقد تضطر األحداث إُف  تفويض السلطات: -
ازباذ قرارات حاظبة ومناسبة وبشكل سريع دوف انتظار الشخص اؼبسئوؿ والذي يقع ىذا القرار ربت 

 مسئوليتو وىذا وبوؿ دوف توقف األعماؿ وإضاعة الوقت وحدوث اإلرباؾ. 
 : ل التعامل العقالني مع األزماتمراحأسس و  -2

 :1تتطلب مواجهة األزمة والتعامل معها االلتزاـ بعدة مبادئ أساسية ىيأسس التعامل مع األزمات:  -1.2
إف من أىم عوامل النجاح يف ؾباهبة األزمة ومعاعبتها ىو ربديد األسبقيات حيث  تحديد األسبقيات: -

يعترب ربديد اؽبدؼ الرئيسي واألىداؼ الثانوية وأسبقيات ربقيقها من اؼببادئ الرئيسية واؼبهمة للتعامل مع 
تو لؤلساليب مءاألزمة يف إطار اسًتاتيجية اؼبواجهة ومن خبلؿ معرفة اؽبدؼ اؼبطلوب ربقيقو أوال ومبل

اؼبتخذة ؼبواجهة األزمة وكذلك األىداؼ الثانوية الفاعلة واؼبؤثرة يف استمرار األزمة حىت يبكن مواجهتها 
 والتعامل معها وفق األسبقية اليت مت ربديدىا.

يكاد يكوف عنصر اؼبفاجئة اؼببدأ األوؿ الذي وبقق السيطرة الكاملة على األزمة  تحقيق عنصر المفاجئة: -
ألنو يتيح اغبد من خطرىا ويساىم يف القضاء عليها كما أهنا تربك أطراؼ األزمة وربرمهم من ازباذ 

 القرارات السليمة ويكشف جوانب الضعف لديهم.
النجاح اؼبهمة يف مواجهة األزمة ويهدؼ ىذا  إف امتبلؾ القوة من عوامل حشد الطاقات واإلمكانات: -

اؼببدأ إُف توفَت كافة اإلمكانات البشرية واؼبالية واإلدارية إضافة إُف توفر الكوادر الفنية واؼبتخصصة واؼبعدات 
                                                           

 . 32 – 31 :، ص صمرجع سبق ذكرهىلهوؿ الرويلي، علي بن  -1
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البلزمة واستحضار قوة اإلرادة والقوة اؼبعنوية وتوظيف اإلعبلـ التأثَتي الداخلي واػبارجي واستقطاب الرأي 
 يف الداخل واػبارج. العاـ

قد ال تكوف قادرة على ؾباهبة أزماهتا  مؤسساتإف الكيانات سواء كانت دوؿ أو  الدعم الخارجي: -
 دبفردىا خصوصا إذا كانت ىذه األزمات كارثية إذ البد ؽبا من االستعانة من مساعدات خارجية ؼبضاعفة

 ة.طاقاهتا واالستفادة من اػبربات اػبارجية جملاهبة ىذه األزم
يتم التفوؽ على األزمة بالقدر الذي يتم فيو السيطرة عليها من خبلؿ اؼبعرفة الكاملة لتطوراهتا  السيطرة: -

واإلجراءات الفاعلة لؤلزمة كما تتطلب عملية السيطرة التحرؾ باذباه العوامل اؼبسببة لؤلزمة والقوى الداعمة 
ٍت للقوى اؼبوجهة لؤلزمة والقوى ؽبا وكذلك العوامل ذات الصلة هبا ويأيت ذلك من خبلؿ االخًتاؽ األم

 الصانعة ؽبا والقوى اؼبهتمة واؼبتعاطفة معها.
إف توفَت اؼبعلومات إُف اؼبتعاملُت مع األزمة يعد أمرا ملحا ومهما ليس فقط أثناء إدارة  توفير المعلومات: -

يساعد على األزمة بل قبلها وبعدىا أيضا ألف ذلك سوؼ يسهم يف بناء القرارات الصحيحة والسليمة و 
 ازباذ اإلجراءات اؼبناسبة إلهناء األزمة أو التقليل من أضرارىا ووبقق التكّيف السريع ؼبواجهة األزمة بفاعلية.

إف اختيار األسلوب األنسب جملاهبة األزمة ىو اػبطوة األوُف  زمة:اتباع أنسب األساليب لمواجهة األ -
يا أو غَت تقليدي أو باؼبنهجية العلمية أو عن طريق للتعامل معها وإهناءىا فإما أف يكوف أسلوبا تقليد

 اإلدارة باألزمات، فكل أسلوب لو فاعلية وتأثَت على إدارة األزمة بناءا على نوع وخصائص األزمة. 
ولُت ومتخذي القرار واؼبديرين التعرؼ إُف اؼبرحلة اليت سبر فيها ؤ هبدر باؼبسمراحل التعامل مع األزمة:  -2.2

 :1األزمة. ويعترب ىذا نوعا من التشخيص، وبناء عليو يتحدد العبلج. ومن مراحل إدارة األزمة نذكر

 ( أف ىناؾ ثبلث مراحل إلدارة األزمة وىي:1990يرى أضبد جبلؿ عز الدين )

 رحلة كل التدابَت الوقائية اليت تعمل على تبليف حدوث األزمة.وتتضمن ىذه اؼبمرحلة ما قبل األزمة:  -
وتتضمن ىذه اؼبرحلة كل التدابَت الكفيلة بتحقيق أكرب قدر فبكن من النتائج  مرحلة التعامل مع األزمة: -

 اعبّيدة.

                                                           
 رائد فؤاد ؿبمد عبد العاؿ، أساليب إدارة األزمات لدى مديري اؼبدارس اغبكومية يف ؿبافظات غزة وعبلقتها بالتخطيط االسًتاتيجي، مذكرة -1

 .34 – 31 :، ص ص2009، غزة، اإلسبلمية، اعبامعة -إدارة تربوية  –ماجستَت، كلية الًتبية، قسم أصوؿ الًتبية 
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ألزمة وتتضمن ىذه اؼبرحلة كل التدابَت البلزمة إلعادة التكّيف مع ما سبخضت عنو ا مرحلة ما بعد األزمة: -
 من نتائج، وىذا التكّيف هبب أف يتحقق يف النواحي التالية: السلوكية، النفسية، التنظيمية، واؼبالية.

 ( أف إدارة األزمة سبر باؼبراحل التالية:1995ويرى ؿبمد رشاد اغبمبلوي )
رات عادة ما ترسل األزمة قبل وقوعها بفًتة طويلة سلسلة من إشااكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر:  -

اإلنذار اؼببكر، أو األعراض اليت تنبئ باحتماؿ وقوع األزمة، وما َف يوجو االىتماـ الكايف ؽبذه اإلشارات 
فمن اتمل جدا أف تقع األزمة، وباإلضافة إُف ذلك فإف كل أزمة ترسل إشارات خاصة هبا، وقد يصعب 

اؿ فقد تكوف الكتابة على اعبدراف أو التفرقة بُت اإلشارات اػباصة بكل أزمة على حدة، وعلى سبيل اؼبث
 يف بعض األماكن اػباصة مثبل تعبَتا عن غضب يف صدور العاملُت، أو ردبا ال ربمل اؼبعٌت إطبلقا.

وتقـو ىذه اؼبرحلة على أساس أف )الوقاية خَت من العبلج( دبعٌت أنو هبب أف يتوافر االستعداد والوقاية:  -
ية للوقاية من األزمة، وذلك عن طريق ربديد نواحي الضعف لدى التنظيم استعدادات وأساليب كاف

ومعاعبتها حىت ال تتحوؿ إُف أزمة، ويتطلب ذلك وضع اػبطط والسيناريوىات اؼبناسبة ؼبقابلة صبيع 
 االحتماالت.

وتعٍت ىذه اؼبرحلة تنفيذ خطة اؼبواجهة اليت مت وضعها يف اؼبرحلة السابقة،  احتواء األضرار أو الحد منها: -
لتقليص األضرار الناصبة عن األزمة، إف اؽبدؼ من ىذه اؼبرحلة، ىو إيقاؼ سلسلة التأثَتات الناذبة عن 

زمات اليت األزمة، ويتم احتواء اآلثار الناذبة عن األزمة وعبلجها، وتعترب مهمة أساسية من مهاـ إدارة األ
هتدؼ يف اؼبقاـ األوؿ إُف تقليل اػبسائر ألدْف حد فبكن، وال شك أف كفاءة ىذه اؼبرحلة وفعاليتها تعتمد 
إُف حد كبَت على اؼبرحلة السابقة اليت مت فيها االستعداد والتحضَت ؼبواجهة األزمة، ومن الضروري عزؿ 

ا هبب أف يتفرغ اؼبديروف للتعامل مع األزمة، وترؾ األزمة ؼبنعها من االنتشار يف بقية أجزاء التنظيم، كم
 األمور العادية وازباذ القرارات الروتينية ؼبن يبكن إنابتهم.

تتمثل يف ؾبموعة العناصر اليت تعكس مدى قدرة اإلدارة على القياـ باستعادة توازهنا  النشاط: ةاستعاد -
 ضع قبل حدوث األزمة.وفبارسة أعماؽبا ونشاطاهتا االعتيادية، كما كاف عليو الو 

تتمثل يف ؾبموعة العناصر اليت تعكس مدى قياـ اإلدارة بوضع الضوابط لعدـ تكرار األزمات يف  التعلم: -
األزمات اليت واجهتها سابقا لبلستفادة منها يف التطوير  ناؼبستقبل، واستخبلص الدروس والعرب م

 والتحسُت.
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يف الشكل ( 1995)ويبكن توضيح مراحل إدارة األزمة ومبط اإلدارة حسب ما جاء بو اغبمبلوي 
 التاِف:

 (: مراحل إدارة األزمة ونمط اإلدارة05شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .32، صسبق ذكرهرائد فؤاد ؿبمد عبد العاؿ، مرجع  المصدر:

، والوقاية أو اؼبنع، ىي ما يطلق اإلنذاراتويرى "مصطفى يوسف" يف ضوء ىذا النموذج أف اكتشاؼ 
عليها اإلدارة اؼببادرة، إذا ما قاـ التنظيم بإقباز ما تتضمنو ىاتاف اؼبرحلتاف من أنشطة بنجاح فإهنا سبنع وقوع 
الكثَت من األزمات، ووبمل احتواء األضرار أو اغبد منها واستعادة النشاط طابع اإلدارة برد الفعل، حيث هبري 

األنشطة اليت تتضمنها بعد أف تقع األزمة، أما التعلم فإنو يشَت إُف اإلدارة الفّعالة لؤلزمة، واليت ينذر تنفيذ 
 .اؼبؤسسةالقياـ هبا يف 

 ( أف إدارة األزمة سبر بأربع مراحل ىي:2003( و عادؿ خَت ا )1992ويرى حسن أبشر الطيب )

إدارة ـبتلف األنشطة يف التنظيم بالشكل الذي يقلل  ويف ىذه اؼبرحلة تتم مرحلة تلطيف وتخفيف األزمة: -
 من احتماالت حدوثها وذلك من خبلؿ: 

 ربديد نوعية اؼبخاطر اليت هتدد التنظيم واحتماالت ذلك. -
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 الداخلية واػبارجية ايطة هبا. اؼبؤسسةمعرفة تفصيلية عن ظروؼ  -
 يها.، واغبيلولة دوف تأثَتىا علاؼبؤسسةالتنبؤ باألخطار ايطة ب -

ويكوف ىدؼ إدارة األزمات يف ىذه اؼبرحلة، ىو التحضَت واالستعداد لكل  مرحلة االستعداد والتحضير: -
االحتماالت اليت أسفرت عنها اؼبرحلة األوُف، ويكوف التحضَت واالستعداد، بوضع خطة متكاملة جملاهبة 

فراد األزمة، وبالطبع تقـو ىذه اػبطة على تقدير وربديد اؼبتطلبات اؼبادية واؼبالية والبشرية مع تدريب األ
 واجملموعات على القياـ بأدوارىم بكفاءة وفاعلية.

وىي اؼبرحلة اغباظبة والرئيسة يف إدارة األزمة، حيث يتوقف عليها حجم اػبسائر اليت  مرحلة المجابهة: -
ستلحق بالتنظيم من جراء األزمة، ومن الطبيعي أف تتوقف قوة وكفاءة اجملاهبة مع أحداث األزمة على مدى 

 اؼبرحلتُت السابقتُت وكفاءهتما، باإلضافة لبعض العوامل اؼبتعلقة بطبيعة األزمة ودرجة عنف دقة األداء يف
 أحداثها.

إُف وضعها الطبيعي الذي كانت عليو  اؼبؤسسةوتقـو ىذه اؼبرحلة على ىدؼ إعادة  مرحلة إعادة التوازف: -
قبل حدوث األزمة، وىذا يستغرؽ وقتا ليس بالقصَت، ولذلك هبب وضع خطة طويلة األجل )نسبيا( 

 حسب آثار األزمة، وعمقها على أف تتضمن اػبطة ما يلي:
 االتفاؽ على سلم أولويات أعماؿ مرحلة إعادة التوازف ومهامها. -
 اهبة لبلستفادة منها يف اؼبستقبل.عمل تقييم جململ أساليب اجمل -

(  أف إدارة األزمات سبر دبراحل ومستويات اختلف الكتاب 2010يف حُت يرى اغبدراوي واػبفاجي )
 : 1مراحل وىي طبسوالباحثُت يف تصنيفهم ؽبا تبعا لتوجهاهتم الفكرية فمنهم من صنفها إُف 

بالشكل الذي يقلل من احتماالت حدوثها وذلك ويتم فيها إدارة ـبتلف األنشطة  تخفيف األزمة: مرحلة -
 الداخلية واػبارجية والتنبؤ باألخطار. اؼبؤسسةمن خبلؿ ربديد نوعية اؼبخاطر وظروؼ 

لكل االحتماالت اليت أسفرت عنها اؼبرحلة األوُف ويتم فيها التحضَت واالستعداد  االستعداد: مرحلة -
 األزمة وربديد اؼبتطلبات اؼبادية والبشرية.ويكوف االستعداد بوضع خطة متكاملة جملاهبة 

                                                           
ة، حامد اغبدراوي، كرار اػبفاجي، أسباب نشوء األزمات وإدارهتا: دراسة استطبلعية آلراء عينة من أعضاء ؾبلس النواب العراقي، ؾبلة الكوف -1

 .202-201، ص ص: 2010، 05العراؽ، العدد 
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وىي اؼبرحلة اغباظبة والرئيسية يف إدارة األزمات حيث يتوقف عليها حجم اػبسائر اليت  المجابهة: مرحلة -
 ستلحق باؼبؤسسة من جراء األزمة.

ىذا وهتدؼ إُف إعادة الوضع الطبيعي للمؤسسة والذي كانت عليو قبل األزمة و إعادة التوازف:  مرحلة -
 يستغرؽ وقتا ليس بالقصَت لذلك هبب وضع خطة طويلة األجل )نسبيا( حسب إدارة األزمة.

 .اؼبؤسسةوىي اؼبرحلة األخَتة وتتضمن دراسات ىامة تتعلمها  مرحلة التعلم: -

 :1وىناؾ من يصنفها إُف ست مراحل وىي

حيث يتعُت على اإلدارة اخًتاؽ اعبدراف اليت ربيط باألزمة، واعبدراف ىي الغموض  مرحلة االختراؽ: -
 ها واالخًتاؽ يؤدي إُف فهم األزمة ومعرفة أسباهبا ومكوناهتا.الذي وبيط

يتم بناء قاعدة يتم اخًتاقها من خبلؿ استقطاب بعض العناصر العاملة لدى الطرؼ  مرحلة التمركز: -
 الصانع لؤلزمة واغبصوؿ منها على اؼبعلومات اؼبطلوبة.

يتم توسيع قاعدة التعامل ومد جسور الكتساب أرض جديدة عن طريق كسب مزيد من  مرحلة التوسيع: -
 مة من أجل جذهبا إلضعاؼ القوى األزموية.القوى الصانعة لؤلز اؼبؤيدين واؼبناصرين وتتبع 

وىي مرحلة اإلمساؾ بزماـ األمور وتوجيو األحداث وتدمَت عناصر األزمة وشل حركتها  مرحلة االنتشار: -
 بعيدا عن أماكن السيطرة ويلعب اإلعبلـ دورا كبَتا يف تنفيذ االنتشار.

على كل حيثيات األزمة ويصبح الطرؼ  يتم يف ىذه اؼبرحلة التحكم والسيطرة مرحلة التحكم والسيطرة: -
 اآلخر ؾبرد حالة سلبية ال قيمة وال قوة لو.

وىي من أخطر اؼبراحل، حيث يتم توجيو قوى األزمة إُف ؾباالت أخرى بالطريقة اليت  مرحلة التوجيو: -
 تراىا اإلدارة مناسبة ؽبا.

يف نظر الباحثُت دبثابة الدستور تعترب ىذه االسًتاتيجيات التعامل مع األزمة:  اليبأساستراتيجيات و  -3
أزمة تواجهو، وأف ال يتجاىل  يّ دا عند التعامل مع أيّ اإلداري الذي يتعُت على كل متخذ قرار أف يعيو ج
 :2إحدى ىذه االسًتاتيجيات شديدة األنبية، وتتمثل يف

                                                           
 .202حامد اغبدراوي، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .39 – 38 :ذكره، ص صبوعزيز بوبكر، مرجع سبق  -2
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أو ربديد اؽبدؼ بدقة، والغرض منو ىو مواجهة األزمة يف اللحظة اؼبناسبة اليت يكوف فيها  توخي الهدؼ: -
 جدار األزمة أكثر قابلية لئلصابة. ومن ىنا فإف ربديد اؽبدؼ بدقة ىو نصف اؼبعاعبة اغبقيقية لؤلزمة.

اف اإلداري، فإذا ما تعترب اغبركة دبثابة الروح من اعبسد للكي االحتفاظ بحرية الحركة وعنصر المبادأة: -
وضعت قيود أو ؿبددات عليو أبطلت حرية حركتو وقضي على الكياف اإلداري، ومت تدمَته. ومن ىنا يتعُت 

نو من ربقيق عنصر كّ ا كاف موقعو على االحتفاظ حبرية اغبركة، وىي أيضا سبيّ أف يعمل كل متخذ قرار أ
 اؼببادأة.

ات للتعامل مع األزمات، إف َف تكن أنبها على وجو اإلطبلؽ، تعترب اؼبباغتة أىم االسًتاتيجي المباغتة: -
حيث سبكن ولفًتة مناسبة من الزمن من السيطرة شبو الكاملة على األزمة، ذلك أنو إذا مت تأمُت اؼبباغتة 
فإهنا ربقق فورا نوعا من الذىوؿ لدى القوى الصانعة لؤلزمة وذبعلها ال تستطيع التفكَت أو التصرؼ بشكل 

 ، وربت تأثَت صدمة اؼبباغتة يبكن التعامل معها والقضاء عليها.عقبلٓف
يقصد بو صبع القوة اؼبراد هبا معاعبة األزمة يف الزماف الذي يهيئ الوفرة الفنية للقوة، واؼبكاف  الحشد: -

 اؼبناسب لتأمُت تنفيذ عملية مواجهة األزمة، والقضاء على األزمة وأسباهبا وعناصرىا.
ع الكياف اإلداري أف يتعامل وحده مع بعض األزمات اليت قد تعًتضو خاصة إذا كانت ال يستطي التعاوف: -

فجائية، لذا فإف كاف من البلـز على متخذ القرار باإلضافة إُف تسخَت كافة قدراتو وإمكانياتو ؼبواجهة 
 األزمة أف يطلب معاونة كل األطراؼ اليت تساعده للتغلب على األزمة.

إف استخداـ القوة أو صانعيها هبب أف يكوف خاضع غبسابات مضبوطة  القوة:االقتصاد في استخداـ  -
ودقيقة، ذلك أف التسرع واإلسراؼ يف استعماؿ القوة عادة ما يكوف مدمرا ليس فقط لصانعيها، بل أيضا 
للكياف اإلداري ذاتو سواء من حيث التكلفة اليت أنفقت وأيضا من حيث األماف ورد الفعل االنعكاسي، 

 ك الحتماالت عملية االرتداد واؼبخادع.وكذل
ويأيت ىذا التفوؽ من خبلؿ عدة عوامل أنبها: اؼبعرفة الكاملة  التفوؽ في السيطرة على األحداث: -

التفصيلية بتطورات األزمة، وما يستدعيو ذلك من حضور فّعاؿ للمتابعة اغبثيثة ألحداث األزمة. االخًتاؽ 
زمة واؼبهتمة هبا، وىو ما يطلق عليو باالخًتاؽ الثبلثي إلبعاد األزمة، أي األمٍت للقوى اؼبوجهة والصانعة لؤل

الذي يتم كاآليت: اخًتاؽ القوى اؼبوجهة لؤلزمة: وىي القوى اليت عادة ما توجو األحداث، اخًتاؽ القوى 
ى الصانعة لؤلزمة: وىي القوى اليت أىدرت مصاغبها وتعارضت مع مصاٌف الكياف اإلداري، اخًتاؽ القو 

 اؼبهتمة باألزمة: وىي القوى اليت استطاعت قوة اإلدارة جذهبا إُف دائرة األزمة.
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يشكل ىذا اؼببدأ ضرورة حتمية ؼبواجهة األزمات،  األمن والتأمين لألرواح والممتلكات والمعلومات: -
لتأمُت خاصة تلك اليت يكوف ؽبا بعض اعبوانب التدمَتية أو اليت ازبذت مظاىر زبريبية، وتشمل عملية ا

جانبُت أساسيُت نبا: التأمُت الطبيعي اؼبمتد من قبل وقوع األزمة، وىو الذي يقـو بو الكياف اإلداري. 
 التأمُت التعبوي اإلضايف عند وقوع األزمة وىو يستخدـ يف األوقات غَت العادية.

 المواجهة السريعة والتعرض السريع لألحداث. -
 ف ذلك ممكنا.استخداـ األساليب غير المباشرة كلما كا -

 يكوف التعامل العقبلٓف لؤلزمات من خبلؿ اعتماد األسلوبُت:و 

يعد أسلوبا للتعامل العقبلٓف مع األزمة من خبلؿ األعماؿ اليت تقـو هبا  أسلوب االستعداد الوقائي: -
وتعقبها وربليلها بقصد هتيئة أجهزة اؼبؤسسة اؼبؤسسة قبل وقوع األزمة واكتشاؼ إشارات اإلنذار اؼببكر 

للتعامل معها بغية اغبيلولة دوف وقوعها أو لتخفيف آثارىا على اؼبؤسسة واليت قد تؤثر يف بقائها 
 واستمراريتها. 

عن طريق األعماؿ اليت تقـو هبا اؼبؤسسة بعد وقوع األزمة وسبر باؼبراحل  أسلوب االستعداد العالجي: -
زمة بعد اخًتاقها، قاعدة للتعامل مع عوامل وعناصر األ وإقامةاخًتاؽ األزمة، مرحلة التمركز التالية: مرحلة 

مرحلة توسيع قاعدة التعامل ومد جسور ؾباالت االختيار، مرحلة االنتشار السريع لتدمَت عناصر األزمة 
الصانعة لؤلزمة إُف اجملاالت بعادىا عن أماكن السيطرة، مرحلة التوجيو لقوى الفعل اإلداري إوشل حركتها و 

 األخرى.

 ومن تصنيفات أساليب التعامل مع األزمات نذكر:

بطابعها اػباص اؼبستمد من خصوصية األزمة. وىذه  األساليب التقليدية تتمثلاألساليب التقليدية:  - أ
 :1األساليب استخدمت عرب العصور، وأثبتت قباحات كبَتة، وىذه األساليب ىي

أبسط الطرؽ التقليدية حيث يعلق اؼبسؤوؿ أو متخذ القرار اإلداري أنو ال توجد أي  ذباىل األزمة: وىي -
 أزمات وأف األوضاع القائمة تعرب عن أفضل حاؿ.

                                                           
زينات موسى مسك، واقع إدارة األزمات يف مستشفيات القطاع العاـ العاملة يف الضفة الغربية واسًتاتيجيات التعامل معها من وجهة نظر  -1

 .46، ص 2011 فلسطُت، العاملُت، مذكرة ماجستَت، كلية التمويل واإلدارة، قسم إدارة األعماؿ، جامعة اػبليل،
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كبت األزمة: وتتم عملية الكبت من خبلؿ إغبلؽ كافة اؼبنافذ اليت يبكن أف تدخل منها قوى صنع األزمة  -
يبكن أف يشكل ؿبورا من  الذايت والقضاء أوال بأوؿ على ما وإفقادىا قيادهتا، وعدـ السماح ؽبم بالتجدد

 ؿباور التجدد.
تشكيل عبنة لبحث األزمة: تستخدـ ىذه الطريقة عندما ال تتوفر معلومات عن القوى اغبقيقية اليت  -

صنعت ىذه األزمة، أو ؽبا مصلحة يف إنشائها، حيث يتم رصد ىذه القوى وتشخيص كافة اعبوانب 
 دة ما تأخذ اللجاف فًتة طويلة من الزمن حىت ينسى اعبميع األزمة وأسباهبا.التعاملية. وعا

خبس األزمة: وؿبور ىذه الطريقة التقليل من شأف األزمة ومن تأثَتىا ومن نتائجها، ولكن يتعُت أوال  -
 االعًتاؼ باألزمة كحدث مت فعبل، ولكنو حدث غَت ىاـ.

لقوى الضعف اػباصة باألزمة، ومعرفة عبلقات أطرافها تنفيس األزمة: يتم ذلك من خبلؿ دراسة واسعة  -
 ببعضهم البعض.

طريقة عزؿ قوى صنع األزمة: حيث يتم تصنيف قوى صنع األزمة إُف قوى صانعة وأخرى مؤيدة وثالثة  -
 مهتمة باألزمة.

لقوى اليت طريقة إطباد األزمة: وىي من الطرؽ بالغة العنف اليت تقـو على الصداـ العلٍت والصريح مع كافة ا -
 يضمنها التيار األزموي وتصفيتها بعنف بالغ، وبدوف مراعاة ألية مشاعر أو قيم.

طريقة اؽبروب )أسلوب النعامة(: األزمة بطبيعتها متطورة وغَت جامدة، ألهنا تنتج عن احتكاؾ أو صداـ  -
لتعامل معها عوامل بشرية أو صناعية أو طبيعية، ما يؤدي للغموض يف اؼبوقف األزموي لدرجة ذبعل ا

تعجيزيا. وزبتلف أشكاؿ اؽبروب من األزمة لتأخذ صورا ـبتلفة: اؽبروب اؼبباشر عرب ترؾ ؾباؿ األزمة 
وتأثَتىا واالستعداد لتحمل اؼبسؤولية، اؽبروب الغَت مباشر والتنصل من اؼبسؤولية عن طريق إلقاء اؼبسؤولية 

مة بأسباب ال تغَت من الواقع الفعلي والًتكيز على على اآلخرين، وتربير اؼبواقف اليت أدت إُف حدوث األز 
اعبانب اآلخر، حيث يعمل اؼبسؤوؿ على تفادي الفشل يف مواجهة األزمة بالًتكيز على جانب آخر 

 يستطيع ربقيق بعض النجاح فيو، وأيضا الًتكيز على عيوب اآلخرين.
وىي األساليب اليت ظهرت بسبب طبيعة التطورات العصرية، ومت اكتشاؼ األساليب غير التقليدية:  - ب

 :1بعضها كنتيجة للتطور والبحث العلمي، وتشمل

                                                           
 .40 – 33يم عبد ا عياد، مرجع سبق ذكره، ص ص: لؤي سل -1
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وىي من أكثر الطرؽ استخداما يف الوقت اغباِف حيث يتطلب األمر وجود أكثر من  طريقة فرؽ العمل: -
وربديد التصرؼ اؼبطلوب مع كل خبَت ومتخصص يف ؾباالت ـبتلفة حىت يتم حساب كل عامل من العوامل 

وىذه الفرؽ إما أف تكوف مؤقتة أو تكوف فرؽ عمل دائمة من الكوادر اؼبتخصصة اليت يتم تشكيلها،  .عامل
قات الطوارئ، وينبغي على ـبطط األزمة االىتماـ بإعداد فريق األزمة واختياره من وهتيئتها ؼبواجهة األزمات وأو 

رات اػباصة كي يتم التعامل مع األزمات اغبالية واؼبتوقعة، وكلما كاف الفريق ذوي اإلمكانات والقدرات واؼبها
معدا إعدادا جّيدا كلما مكن اؼبؤسسات من عبلج األزمات بكفاءة، فاإلعداد النفسي والتدريب العملي 

وقت  اؼبستمر هبعل اؼبؤسسات يف طمأنينة من إمكانية التعامل مع األزمات واحتوائها واستعادة النشاط يف
أقل. كما أف اؽبدؼ من الفريق ىو خلق بيئة ؿبفزة ومناخ مناسب للعمل واإلحساس اؼبشًتؾ للمسئولية 
واستجابة أكثر للتقنيات وااللتزاـ التاـ لؤلىداؼ واافظة على القّيم وتوقع اؼبشكبلت قبل حدوثها وزيادة 

ة أف: "جوىر كل أسلوب من األساليب فعالية االتصاالت وربسُت مستوى اؼبهارات. ويعترب يوسف أبو فار 
 اؼبؤسسة، وؼبساعدة إدارة اؼبؤسسةاغبديثة إلدارة األزمات ىو استخداـ "فريق األزمات" إلدارة أية أزمة تواجو 

 وتقدٔف اؼبشورات اإلدارية والفنية اليت سبّكن ىذه اإلدارة من التعاطي مع ىذه األزمة وإدارهتا بكفاءة وفاعلية".
تستند ىذه الطريقة على نظرية حافة اػبطر وحّد األماف اليت تستدعي اؼبعرفة  طي التعبوي:طريقة االحتيا -

األصولية دبناطق ومواطن الضعف يف الكياف اإلداري الذي يتعرض لؤلزمات. أو ربديد األماكن اليت يبكن 
اجزا إضافيا وقائيا لعوامل األزمات اخًتاؽ جدار الكياف اإلداري هبا ومن مث إعداد احتياطي وقائي يبثل ح

 االحتياطي التعبوي يف ؾباالت متعددة منها: اؼبؤسسةويبكن أف ربقق  ؼبواجهة أي اخًتاؽ.
االحتياطي التعبوي يف أفراد اإلدارة، حبيث يكوف ىناؾ هتيئة وتدريب لعناصر إدارية جديدة شابة قادرة  -

 واحدا أو أكثر من أفراد إدارهتا اغبالية. اؼبؤسسةإذا فقدت  اؼبؤسسةعلى ربمل مسؤوليات إدارة 
 من مواجهة األزمات ذات اعبوىر اؼباِف. اؼبؤسسةاالحتياطي التعبوي اؼباِف الذي يبّكن  -
من التعامل بنجاح مع  اؼبؤسسة، وىذا االحتياطي يبّكن االحتياطي التعبوي يف بدائل التكنولوجيا -

مثل ضرورة االستغناء عن جزء من العاملُت بسبب ألسباب تكنولوجية،  اؼبؤسسةاألزمات اليت تواجو 
استخداـ تكنولوجية حديثة جديدة، ومثل تقادـ اآلالت اؼبستخدمة حاليا وضرورة االستبداؿ، 

، وما يتبع ذلك من اؼبؤسسةواالنعكاسات اليت تًتكها التطورات التكنولوجية على طبيعة أعماؿ 
 ضرورات للتغيَت والتطوير التكنولوجي.
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احتياطا تعبويا من اؼبتخصصُت يف ؾباؿ  اؼبؤسسةينبغي أف توفر طي التعبوي يف اؼبتخصصُت: االحتيا -
اؼبختلفة ؼبواجهة أي نقص طارئ ومفاجئ وحىت ال يقود ىذا النقص يف اؼبتخصصُت  اؼبؤسسةأعماؿ 

 إُف وقوع أزمة.
االحتياطي التعبوي الذي يواجو  اؼبؤسسةاالحتياطي التعبوي يف جودة حياة العمل: ينبغي أف توفر  -

بصورة فاعلة أية حالة تراجع يف جودة حياة العمل، حبيث تتم تغطية ىذا الًتاجع من خبلؿ استخداـ 
االحتياطي اؼبتوفر، وقد هبري تعويض الًتاجع يف أحد مكونات وعناصر جودة حياة العمل من خبلؿ 

 ة العمل.االحتياطي اؼبتوفر من مكونات وعناصر أخرى عبودة حيا
االحتياطي التعبوي من اؼبواد اػباـ: ىذا االحتياطي التعبوي يواجو األزمات اليت تتعلق بنقص التزويد  -

ؼبواد اػباـ أو من اؼبواد الداعمة لعملية اات اؼبطلوبة من ـ، أو االنقطاع الكلي من اإلمدادمن اؼبواد اػبا
التأكيد على أف ربديد االحتياطي التعبوي اؼبطلوب اإلنتاج مثل: الوقود والكهرباء واؼبياه وغَتىا. وهبب 

 .اؼبؤسسةهبري ربديده يف ضوء التحليبلت والدراسات اليت يقـو بإعدادىا فريق األزمات يف 
اليت تتصف  اؼبؤسساتىذا األسلوب يعتمد بكثرة يف  طريقة المشاركة الديمقراطية للتعامل مع األزمة: -

 القيادة، وىذا األسلوب من األساليب الفاعلة وقوية التأثَت يف أطراؼ إدارهتا باعتماد النمط الديبقراطي يف
األزمة، وهبري استخدامو بنجاح عندما تكوف األزمة ذات عبلقة جوىرية باألفراد. ومن عوامل قباح ىذا 

ولدى أغلب أصحاب  اؼبؤسسةربظى باحًتاـ وتقدير لدى أغلب األطراؼ يف  اؼبؤسسةاألسلوب ىو أف قيادة 
اٌف، وىذا هبعلها قادرة على توجيو معطيات وؾبريات موقف األزمة باالذباه الذي يقود إُف معاعبتها بصورة اؼبص

إُف استشارة أصحاب اؼبصاٌف خبصوص ىذه األزمة يؤدي إُف تعزيز الثقة  اؼبؤسسةسليمة. كما أف عبوء إدارة 
ؽ تأثَتا غلب على األزمة. وىي أكثر الطر يف ىذه اإلدارة وإُف االلتفاؼ حوؽبا ومؤازرهتا ومساعدهتا يف الت

وتستخدـ عندما تتعلق األزمة باألفراد أو يكوف ؿبورىا عنصر بشري. وتعٍت ىذه الطريقة اإلفصاح عن األزمة 
وعن خطورهتا وكيفية التعامل معها بُت الرئيس واؼبرؤوسُت بشكل شفاؼ وديبقراطي. إف أسلوب اؼبشاركة 

، واؼبسانبة اؼبؤسسةستشارات والنصائح إلدارة راؼ ذات اؼبصاٌف إُف تقدٔف االالديبقراطية يدفع ـبتلف األط
الفعلية يف تقدٔف اغبلوؿ وتنفيذىا، وربمل جانب من تكاليف األزمة واؼبسؤوليات اؼبًتتبة على وقوع ىذه 
األزمة، وعدـ وضع العقبات يف وجو اإلدارة ضمن جهودىا اؼبوجهة كبو معاعبة األزمة، وتقدير كل ما ىو متاح 

ألزمة وؿبيطها وظروفها وأسباهبا وآثارىا وانعكاساهتا. ىذه وفبكن من البيانات واؼبعلومات واؼبعرفة اؼبرتبطة با
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الطريقة تتطلب الًتكيز على العنصر البشري ومشاركة الرأي، واإلفصاح عن األزمة، وعن مداىا، وعن خطورهتا، 
 يسهل القضاء عليها. ما اػبطوات وما ىو مطلوب من اعبميع ازباذه من سلوؾ ومن

ه الطريقة على ؿباصرة األزمة أو حصرىا يف نطاؽ ؿبدود، وذبميدىا عند تعتمد ىذ طريقة احتواء األزمة: -
اؼبرحلة اليت وصلت إليها، ويف الوقت ذاتو امتصاص واستيعاب الضغط األزموي اؼبولد ؽبا ومن مث إفقادىا قوهتا 

 وذبري عملية احتواء األزمة مرورا دبجموعة مراحل، وىذه اؼبراحل ىي: التدمَتية.
وتفهمها، ومطالبة ىذه القيادة بتقدٔف مطالبها من خبلؿ القنوات الرظبية ة قوى األزمة، االستماع لقياد -

 .اؼبؤسسةيف 
مطالبة قوى األزمة )من خبلؿ قيادة ىذه القوى( بتوحيد مطالبهم، مع التوضيح ؽبم بأف االستجابة  -

اؼ دوف عبميع ىذه اؼبطالب ىو أمر مستحيل، وال يبكن أيضا االستجابة ؼبطالب بعض األطر 
االستجابة ؼبطالب األطراؼ األخرى، فهذا األمر يؤدي إُف تفاقم حّدة األزمة، ولذلك فإف األمر 

 يتطلب زبفيض سقف اؼبطالب وتوحيدىا.
مطالبة قوى األزمة )من خبلؿ قيادهتا( بتشكيل عبنة سبثل ىذه القوى من أجل بدء التفاوض واغبوار  -

 فة األخرى.واألطراؼ اؼبختل اؼبؤسسة ربقيقا ؼبصلحة
التفاوض واغبوار مع اللجنة اؼبكلفة )من قوى األزمة( والتوصل إُف حلوؿ وسط مع ىذه اللجنة حبيث  -

ربقق ىذه اغبلوؿ جزءا من مصاٌف األطراؼ اؼبتصارعة، وىذا األمر يؤدي إُف تفويت الفرصة على أي 
 وإغباؽ األذى واػبسائر هبا. اؼبؤسسةطرؼ يرغب وىبطط تدمَت 

ويستخدـ عندما تكوف األزمة غَت واضحة اؼبعاَف وعندما يكوف ىناؾ تكتل عند  تصعيد األزمة: طريقة -
. مرحلة تكوين األزمة فيعمد اؼبتعامل مع اؼبوقف، إُف تصعيد األزمة لفك ىذا التكتل وتقليل ضغط األزمة

عاَف، وبصفة خاصة تستخدـ ىذه الطريقة عندما تكوف األزمات اليت يواجهها متخذ القرار غَت واضحة اؼب
عندما تكوف ىناؾ تكتبلت عند مرحلة تكوين األزمة، فيكوف اؽبدؼ من تصعيد األزمة بشكل أو بآخر 
الوصوؿ إُف نقطة تعارض اؼبصاٌف بُت ىذه التكتبلت، حيث يتفكك التكتل ويتجو كل فريق إُف اذباه آخر. 

رحلة األوُف يضعف ويتفكك، ومن مث تصبح ويف هناية اؼبطاؼ فإف التكتل القوي الضاغط الذي تشكل يف اؼب
أكثر قدرة على معاعبة األزمة. وكخبلصة، يبكن القوؿ أف استخداـ أسلوب تصعيد األزمة  اؼبؤسسةإدارة 

يؤدي إُف ربقيق انشقاؽ يف التحالفات اغبالية بُت قوى األزمة، ويؤدي إُف تضارب وتعارض اؼبصاٌف وإُف 
اىات، وكنتيجة لذلك تصل األزمة إُف حالة من االكبسار والتفتت، وتتمكن اختبلفات جوىرية وحادة يف االذب
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من التعامل معها بإهبابية، وبذلك فإهنا تكوف قد قبحت يف ربقيق مكاسب ملموسة يف إدارة  اؼبؤسسةإدارة 
 األزمة.

أف األزمة وىي أقبح الطرؽ غَت التقليدية للتعامل مع األزمات، حيث  :من مضمونها األزمة تفريغطريقة  -
يف حقيقتها تدور حوؿ مضموف معُّت، ومن مث فإنو بدوف االتفاؽ على ىذا اؼبضموف يكوف من الصعب 
استمرار الضغط الدافع لنشوء األزمة، ومن ىنا تكوف مهمة متخذ القرار اغبقيقية ىي تفريغ األزمة من 

إذا َف يكن اتفاؽ بُت ثَتات جوىرية وتؤدي إُف إحداث تأ اؼبؤسسةيف  لغمضموهنا، إذ ال يبكن ألزمة أف تتغل
قوى األزمة على مضموف ىذه األزمة. إف النجاح يف إفقاد األزمة ؼبضموهنا ىو قباح يف إفقاد ىذه األزمة لقوة 

يف تفريغ األزمة  اؼبؤسسةدفعها وقباح يف ذبريدىا من بصمتها اػباصة اليت تستقطب هبا ويبكن أف تنجح إدارة 
 اليب كثَتة منها:من ؿبتواىا من خبلؿ أس

 عقد ربالفات مؤقتة مع بعض قوى األزمة )القوى الفاعلة(. -
 بقيادة تيار األزمة. اؼبؤسسةتكليف أشخاص موالُت إلدارة  -
باالكبراؼ باألزمة كبو اذباه آخر ال وبقق  –بعد كسب ثقة قوى األزمة  –أف تقـو قيادة تيار األزمة  -

 ؽبذه األزمة مضموهنا ويفقدىا قوهتا وشدهتا ويبعدىا عن اؽبدؼ األساسي ؽبا.
باالعًتاؼ اعبزئي واؼبؤقت هبذه األزمة  اؼبؤسسةأف تفريغ األزمة من مضموهنا يتطلب أحيانا قياـ إدارة  -

 وبعد ذلك يتم إنكارىا وتفريغها من مضموهنا بنجاح.
وىي األفضل إذا كانت األزمات شديدة وخطرة وتعتمد ىذه الطريقة على دراسة  طريقة تفتيت األزمة: -

صبيع جوانب األزمة ؼبعرفة القوى اؼبشكلة لتحالفات األزمة وربديد إطار اؼبصاٌف اؼبتضاربة واؼبنافع اتملة 
هباد مكاسب ؽبذه االذباىات ألعضاء ىذه التحالفات ومن مث ضرهبا من خبلؿ إهباد زعامات مفتعلة وإ

وىكذا تتحوؿ األزمة الكربى إُف أزمات صغَتة مفتتة. إف قباح إدارة متعارضة مع استمرار التحالفات األزموية. 
يف استخداـ ىذا األسلوب يتطلب أيضا معرفة كاملة ودقيقة وتفصيلية جبميع األطراؼ اليت تقف وراء  اؼبؤسسة

ؼبنافع واؼبطالب اليت يبكن أف تقتنع وتكتفي هبا ىذه األطراؼ، وتلك اؼبنافع األزمة وتدعمها، ويتطلب ربديد ا
واؼبطالب اليت يبكن ؽبذه األطراؼ أف تستغٍت وتتنازؿ عنها، كما يتطلب األمر ربديد اؼبطامع اليت تسعى إُف 

لى االستجابة ربقيقها قيادة األزمة، وربديد ؾباالت وآفاؽ االختبلؼ والتعارض بُت قوى األزمة، والعمل ع
يف التغلب على األزمة وأزماهتا الفرعية  اؼبؤسسةاعبزئية واؼبرحلية لبعض تلك اؼبطامع وصوال إُف أىداؼ إدارة 

مهارات عالية يف  اؼبؤسسةالصغَتة. إف استخداـ ىذا األسلوب مع األزمات الكبَتة يتطلب امتبلؾ إدارة 
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رجة عالية من اغبنكة واغبكمة والذكاء، كما أف األمر التعامل مع األزمات، والتعاطي مع ىذه اؼبواقف بد
يتطلب إعطاء الفرصة لؤلجزاء الصغَتة اليت جرى تفتيتها من أجل إعادة التجمع يف أزمات صغَتة، والعمل 

لتزعم ىذه األزمات الصغَتة وذلك من أجل االستمرار يف  اؼبؤسسةعلى دفع أشخاص من أنصار إدارة 
 إضعافها والتغلب عليها.

يف وىي من أصعب الطرؽ غَت التقليدية للتعامل مع األزمات وغالبا ما تستخدـ  طريقة المواجهة العنيفة: -
أو يف حالة التيقن من عدـ وجود البديل. تلجأ إدارة  –وىذا مكمن خطورهتا  –حالة عدـ توفر اؼبعلومات 

إُف استخداـ ىذا األسلوب يف التعامل مع األزمة عندما يكوف ىو اػبيار الوحيد وال تكوف اػبيارات  اؼبؤسسة
األخرى قادرة على مواجهة األزمة. ويتم اللجوء إُف ىذا األسلوب للتعامل مع األزمات ذات الطبيعة اػبطَتة 

 أوة البلزمة والكافية والدقيقة عن ىذه األزمة، وذات اآلثار اؼبدمرة، وعندما ال تتوافر البيانات واؼبعلومات واؼبعرف
تتوافر ىذه البيانات واؼبعلومات واؼبعرفة عن األزمة لكن صبيعها تؤكد أنو ال بديل عن استخداـ ىذا األسلوب 

 مع ىذه األزمة. وهبري استخداـ ىذا األسلوب خبلؿ التعامل مع ىذه األزمة كما يأيت:
ؿ الًتكيز على ضرب جوانبها وأطرافها الضعيفة واليت تؤدي إُف ضرب القوة اورية لؤلزمة من خبل -

 إضعاؼ جوىر ىذه األزمة.
العمل على استقطاب وجذب بعض العناصر القوية )من بُت قوى األزمة( واستخداـ ىذه العناصر يف  -

بقية  التأثَت على األزمة، وإهباد حالة من الصراع والتناقض بُت ىذه العناصر ومؤيديها من جهة، وبُت
 قوى األزمة ومؤيدي ومناصري تلك القوى، من جهة أخرى.

العمل على عزؿ وإقصاء قيادة قوى األزمة من خبلؿ إفقادىا ؼبصداقيتها ونزاىتها وقدرهتا على تصعيد  -
 األزمة.

بُت قوى األزمة، ودعم ىذه العناصر بصورة ذكية  اؼبؤسسةالعمل على زرع وذبنيد عناصر موالية إلدارة  -
، وقوى ال تشعل األزمات بل تعمل على مواجهتها اؼبؤسسةىذه العناصر إُف قوى مطيعة إلدارة وربويل 

 .اؼبؤسسةوإطبادىا، والعمل بصورة إهبابية يف 

امتبلؾ أعلى درجات اؽبدوء واالنتظار والصرب،  اؼبؤسسةإف استخداـ ىذا األسلوب يتطلب من إدارة 
 والقدرة على اؼبناورة، كما يتطلب امتبلؾ نظاـ معلومات متكامل ذا كفاءة عالية.



 المحور الثاني: مبادئ التعامل مع األزمات

2018/2019سكيكدة محاضرات إدارة األزمات لطلبة السنة أولى ماستر أكاديمي تخصص إدارة األعماؿ  1955أوت  20جامعة    
48 

العنيفة والسريعة إُف استخداـ ىذا األسلوب يف ظل األزمات  اؼبؤسسةتلجأ إدارة  طريقة الوفرة الوىمية: -
خوؼ كبَت وذعر متصاعد وكذلك يصاحب ىذا النوع من ذات األحداث اؼبتبلحقة واليت يرافقها حالة 

األزمات عوامل نفسية تؤثر بصورة حادة يف اجملتمع ايط باألزمة، وأىم ىذه األزمات ىي تلك األزمات اليت 
. ويف ظل ىذا النوع من األزمات فإف إدارة اؼبؤسسةتتعلق بالًتاجع اغباد يف مستويات السيولة اؼبتوفرة يف 

أ إُف استخداـ أسلوب الوفرة الونبية، وخبلصة ىذا األسلوب إيهاـ أصحاب اؼبصاٌف اؼبختلفُت تلج اؼبؤسسة
سبتلك وفرة احتياطية من اؼبوارد اؼبالية، وال داعي للخوؼ والقلق. وىنا البد من اإلشارة إُف أف ما  اؼبؤسسةبأف 

من تصاعد ىذه األزمة،  اؼبؤسسةخبصوص ىذه الوفرة ىي ؾبرد شائعات من أجل إنقاذ  اؼبؤسسةتقولو إدارة 
إُف حالتها  اؼبؤسسةوالسعي بأسلوب مواز ؼبعاعبة ىذه األزمة بالوسائل واألدوات اؼبناسبة اليت تكفل إعادة 

الطبيعية. أي أف ىذا األسلوب يعتمد على االدعاء بعدـ صحة ما يشاع خبصوص ىذه األزمة، مع السعي 
يف ذلك فإف آثار األزمة  اؼبؤسسة، وإذا َف تنجح اؼبؤسسةحل يف اغبثيث ؼبعاعبة ىذه األزمة قبل أف تستف

 ستكوف خطَتة جدا.
إف أسلوب التعامل مع األزمة ىبتلف حسب طبيعة اؼبواقف ويف ضوء اإلمكانيات  األسلوب العلمي: -

القائم اؼبتاحة، وىنا يظهر دور األسلوب العلمي يف اإلدارة يف التعامل مع األزمات والقائم على: التخطيط 
 على إدراؾ لئلمكانيات اؼبتاحة وأدوات التنبؤ باؼبستقبل.

 :1ويتطلب التكامل مع اؼبوقف األزموي وإدارة األزمة استخداـ عدة آليات لعل من أنبها ما يلي

 اؼبوارد اؼبعلوماتية ؛ -
 التخطيط االسًتاتيجي ؛ -
 فتح قنوات االتصاؿ ؛ -
 القيادة وازباذ القرار ؛ -
 اؼبتكامل إلدارة األزمات.تطبيق اؼبنهج  -

                                                           

 ، من اؼبوقع:18/12/2018، تاريخ االطبلع: 70-67ص:  صدور القيادة يف إدارة األزمات، عفاؼ ؿبمد الباز،  -1
unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN006250.pdf  
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وتعٍت ىذه اآللية إمكانية ربليل اؼبعلومات اػباصة بإدارة األزمة، فاػبطوة  الموارد والمتطلبات المعلوماتية: -
األوُف واألساسية يف إدارة األزمة ىي صبع أكرب قدر فبكن من اؼبعلومات عن موقف األزمة، وقبد أنفسنا إزاء 

 مشكلتُت نبا:
 االفتقار إُف اؼبوضوعية يف صبع اؼبعلومات ؛ - أ

 تفسَت اؼبعلومات.   - ب

ففي حالة االعتماد على مصادر غَت دقيقة للمعلومات، فهذا يعٍت االستنتاج اػباطئ والتقييم غَت 
الصحيح لؤلمور، وتصبح القرارات واإلجراءات اؼبًتتبة على ذلك ذات آثار سلبية ومنفصلة عن الواقع 

يكوف لديو قاعدة من البيانات عن الوضع  مؤسسة شك فيو أف وجود مركز للمعلومات يف كل اغبقيقي، وفبا ال
 يؤدي إُف تدارؾ األزمة والتخفيف من آثارىا. للمؤسسةاألزموي 

 ويبكن النظر ػبصائص معلومات األزمة من عدة زوايا من حيث طرؽ التمثيل وأبعاد اعبودة:

عرض شىت، وزبتلف وتتباين اذباىات متخذ القرار فيما يتعلق  طرؽ التمثيل: فمعلومات األزمة ؽبا صور -
  للمعلومة.ُّت باستعداده لتقبل شكل مع

أبعاد اعبودة: حيث تقاس جودة اؼبعلومات بصفة عامة بأربعة أبعاد رئيسية وىي اغبداثة والدقة واؼببلءمة  -
 والتوافر.

يعد التخطيط دبثابة اإلطار العاـ الذي يتم يف نطاقو التعامل مع األزمات، وىو ما  التخطيط االستراتيجي: -
 يعد التحديد اؼبسبق ؼبا هبب عملو وكيفية القياـ بو، وىو ما يعٍت أيضا استشراؼ اؼبستقبل.

فجأة يف دائرة الضوء نتيجة لوقوع أزمة ىو  اؼبؤسسةواؽبدؼ األوؿ للتخطيط ؼبواجهة موقف تصبح فيو 
الدقائق أو الساعات األوُف بسبلـ أو ردبا اليـو األوؿ أو الثآف لوقوع األزمة، ويقع عبء  اؼبؤسسةذبتاز  أف

ويهتم باغبفاظ على  اؼبؤسسة، فإذا ما كاف حريصا على ظبعة للمؤسسةالتخطيط على القيادة اإلدارية 
 مصداقيتها فإف االستعداد ؼبواجهة األزمات يعد ضرورة ال غٌت ؽبا.

األنبية دبكاف من تذكر أف التخطيط إلدارة األزمة البد وأف يغطي ـبتلف مراحل األزمة، كما أف  ومن
 دراسة األزمات السابقة من أىم خطوات التخطيط ؼبواجهة األزمات أو التنبؤ هبا باإلضافة إُف:

 ن فريق العمل من كيفية مواجهة األزمات ؛كّ توفَت ـبزوف مصريف يب - أ
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 سبثل بؤرا لؤلزمات يف اؼبستقبل ؛ ربديد اجملاالت اليت - ب
 تشكيل فريق العمل )فريق اؼبواجهة وفريق الفرص.. وغَتىا( ؛ - ت
تصنيف األزمات اؼبتوقعة طبقا ؼبعايَت معينة مثل: النوع، درجة اػبطورة، احتمالية اغبدوث، ردود  - ث

 األفعاؿ، درجة حدة األزمة، واآلثار اؼبتوقعة.

ف مداخل التخطيط إلدارة األزمات تتصف بالتعدد طبقا لتعدد وتباين ويف ىذا اجملاؿ ذبدر اإلشارة إُف أ
، اؼبؤسسةمصاٌف األطراؼ اؼبعنية هبا وطبيعة التوجو بإدارة األزمة، ولعل من أىم تلك اؼبداخل: مدخل رسالة 

 اؼبدخل التارىبي وأيضا اؼبدخل االجتماعي والنفسي واالقتصادي وغَتىا.

إمكانيات = ربقيق اؽبدؼ(  ×زمن  ×إلدارة األزمة ىي )مهمة متطلبات التخطيط االسًتاتيجي 
 وتتضمن أىم متطلبات التخطيط ما يلي:

 ربديد اؽبدؼ من التخطيط بكل دقة وربويلو إُف مهاـ لتحقيق اؽبدؼ ؛ -
 توفَت قاعدة بيانات دقيقة ؛ -
 توافر مصادر اغبصوؿ على اؼبعلومات اؼبستمرة والدقيقة لتحديث قاعدة بيانات ؛ -
 ؛توافر القيادة اؼبؤىلة للتخطيط  -
 توافر اؼبستشارين الفنيُت واؼبتخصصُت ؛ -
 توافر اإلمكانيات اؼبادية. -

اؼبستعدة ؼبواجهة األزمات بإهباد تكامل يف عملية التخطيط االسًتاتيجي فهي تنظر  اؼبؤسساتوتقـو 
 إُف إدارة األزمات على أهنا ذات طبيعة اسًتاتيجية.

إف توفَت وسائل االتصاؿ الواضحة والسريعة وغَت التقليدية يعترب ضرورة من فتح قنوات االتصاؿ:  -
 الضروريات نظرا لضيق الوقت وحساسية اؼبوقف ودقتو يف حالة األزمة. 

 وبصفة عامة ربكم االتصاؿ القواعد التالية:
يف حد فاالتصاؿ ما ىو إال وسيلة وليس غاية  هبب أف يدعم االتصاؿ األىداؼ اؼبطلوب ربقيقها، - أ

 ذاتو، وىو يف واقع األمر أداة إدارة األزمة يف اغبفاظ واإلبقاء على التعاوف بُت كل من يهمهم األمر.
 .رئيسللتأمُت نقل التعليمات واألوامر من الرئيس للمرؤوسُت واؼبعلومات واإليضاحات من اؼبرؤوس  - ب
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 االتصاالت بلغة مفهومة.هبب أف تتسم خطة االتصاالت بالبساطة والطابع العملي وأف تكوف صبيع  - ت
هبب أف توضع خطة االتصاالت الداخلية وكذلك اػبارجية على أساس سيناريوىات ؿبتملة، ففي  - ث

 الواقع أف خطة الدفاع األوُف يبكن أف تأيت من العاملُت إذا ما تلقوا اؼبعلومات يف الوقت اؼبناسب.

 كما أف ىناؾ عدة مربرات إلعداد خطط اتصاالت ىي:
 وأية أطراؼ أخرى معنية باألزمة ؛ ؼبؤسسةلُت باضباية العام - أ

 وكذلك حصتها السوقية ؛ اؼبؤسسةاغبفاظ على ظبعة ومصداقية  - ب
 مراجعة وؿباكاة السيناريوىات اتملة ؛ - ت
 وذلك باغبد من اػبلل الذي تسببو األزمة. اؼبؤسسةتقليل التأثَت على عمليات  - ث

 اؼبؤسسةإف إدراؾ القيادة للمسؤوليات االجتماعية واألخبلقية اؼبلقاة على عاتق  القيادة واتخاذ القرار: -
سبثل البنية األساسية ألية خطة أو برنامج خاص بإدارة األزمات، ولعل من األمور اعبديرة بالذكر أف االىتماـ 

االسًتاتيجية، وىناؾ عدة والًتكيز على اؼبمارسات واعبوانب األخبلقية تعترب أحد اؼبكونات الرئيسية للقيادة 
 مربرات لدى تلك القيادة لبلستعداد ؼبواجهة األزمات، وتتمثل ىذه اؼبربرات فيما يلي:

ذباه البيئة  اؼبؤسساتمربرات معنوية وأخبلقية تتعلق دببدأ اؼبسؤولية االجتماعية اليت هبب أف تضطلع هبا  - أ
 اليت تعمل من خبلؽبا ؛

سؤولية االقتصادية عن اػبسائر الناذبة عن أنشطتها االقتصادية خاصة مربرات اقتصادية تتعلق دببدأ اؼب - ب
 يف إنكار أو ذباىل اؼبشكبلت الناذبة عنها ؛

مربرات ربسُت الصورة الذىنية لدى البيئة اليت تعمل من خبلؽبا وذلك للحصوؿ على صورة ذىنية  - ت
 عماؽبا.دة لدى صبهور اؼبتعاملُت معها باعتبار أف ذلك أمر ضروري لنجاح أيّ ج

وفبا ال شك فيو أف أبعاد موقف األزمة )اؼبفاجأة، التهديد، الوقت اؼبتاح( تؤدي إُف حفز صانع القرار 
إُف االىتماـ والبحث عن بدائل وحلوؿ غَت مبطية، فالوقت اؼبتاح الختيار البديل يؤدي يف معظم اغباالت إُف 

وىو ما يسمى باؼبوقف االبتكاري لؤلزمة، وىو  ابتكار أساليب واستصدار قرارات جديدة للتعامل مع اغباضر
الة لؤلزمة ال يبكن أف تتم بطريقة تقليدية والبد من عّ األمر الذي يستلزمو موقف األزمة بالضرورة، فاؼبواجهة الف

مواجهتها بأسلوب ابتكاري يتميز باإلبداع اإلداري، فاألزمة موقف غَت عادي فكيف يواجو ما ىو غَت عادي 
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ؼ من التفكَت، واإلبداع اإلداري لدى القيادة اإلدارية يعٍت تقدٔف حلوؿ منفردة للمشكبلت وغَت دبا ىو مألو 
 مبطية، وبصفة عامة ىناؾ عدة عناصر أو مكونات تشكل التفكَت اإلبداعي للقيادة اإلدارية وىي كما يلي:

 .1ةيف فًتة زمنية ؿبددىي قدرة الشخص على إنتاج أكرب عدد من األفكار اإلبداعية  الطبلقة الفكرية:  - أ
 .2القدرة على اإلتياف بأفكار جديدة وغَت اؼبرتبطة بتكرار أفكار سابقة وىي غَت اؼبألوؼاألصالة:  - ب
 .3اؼبرونة: قدرة اؼبفكر على االنتقاؿ من موقف آلخر والتعامل معها صبيعها - ت
ئل غبل اؼبشكبلت القدرة على التداعي البعيد: وىي القدرة على استكشاؼ أكرب عدد فبكن من البدا - ث

 .ُّت اؼبرتبطة دبوقف مع

وإذا ما مت اإلمعاف يف اؼبكونات السابقة، فإهنا سبثل ركيزة العمل يف اؼبستويات الثبلث من اؼبواجهة: ما 
قبل األزمة، أثناء األزمة، ما بعد األزمة، فاألزمة تؤدي إُف االبتكار أو دبعٌت آخر أف االبتكار ىو وليد ألزمة ما 

اإلطار يبكن القوؿ أف مرحلة االبتكار ىي جوىر مرحلة االستفادة من األزمة، فكل أزمة يبكن أف ويف ىذا 
زبلق دروسا معينة هبب االستفادة منها، كما أنو من اؼبمكن أف زبلق فرصا جديدة للتطوير واالستغبلؿ، ويف 

 .4ىذا اؼبقاـ يربز جليا دور القيادة اإلبداعية يف إدارة األزمة

عند مواجهتها لؤلزمات، تنتهج أسلوب  اؼبؤسساتإف أغلب نهج المتكامل إلدارة األزمات: تطبيق الم -
رد الفعل العشوائي، أي أهنا تنتظر وقوع األزمة مث تقـو دبواجهتها وإصبلح اآلثار التدمَتية الناصبة عنها، وىذا 

بتطبيق اؼبنهج  اؼبؤسساتلحة لقياـ أسلوب ال وبقق العائد اؼبرجو يف إدارة األزمات، ومن ىنا تنبع الضرورة اؼب
 اؼبتكامل إلدارة األزمات.

بتحديد وتقييم اؼبخاطر اتمل أف تتعرض  اؼبؤسسةويقضي اؼبنهج اؼبتكامل إلدارة األزمات بأف تقـو 
ؽبا من البيئة ايطة هبا )داخليا وخارجيا(، مث تقـو بعمل برامج االستعدادات لؤلزمة ؼبنع أو مواجهة تلك 

                                                           
كلية العلـو االقتصادية والتجارية ،  ؾبمع صيداؿ، أطروحة دكتوراه علـووسيلة واعر، دور األمباط القيادية يف تنمية اإلبداع اإلداري: دراسة حالة  -1

 .86، ص2015اعبزائر، جامعة بسكرة، وعلـو التسيَت، قسم العلـو االقتصادية، 
، أمآف عبد العاطي عمر الشيخ، الدور الوسيط للرضا الوظيفي يف العبلقة بُت القيادة التحويلية واإلبداع التنظيمي باؼبصارؼ التجارية ب -2 اػبرطـو

،  .61، ص2017 السوداف، أطروحة دكتوراه يف إدارة األعماؿ، جامعة اػبرطـو
سة اإلبداع اإلداري لدى القادة الًتبويُت يف مديريات الًتبية والتعليم يف ؿبافظة إربد، ؾبلة درجة فبار  ،رامي ؿبمود عبابنة، رامي ابراىيم الشقراف -3

 .471ص، 2013، 02، العدد 14اجمللد العلـو الًتبوية والنفسية، 
 .69صعفاؼ ؿبمد الباز، مرجع سابق،  -4
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اطر بكفاءة وفعالية، من خبلؿ إنشاء نظم إنذار مبكر الكتشاؼ األزمات قبل وقوعها، ووضع خطط اؼبخ
الطوارئ لؤلزمة، وتشكيل فريق إلدارة األزمات، ومواجهة األزمة واستئناؼ النشاط، مث تقييم األزمة اليت وقعت 

( العناصر 06يوضح الشكل رقم ). و 1واستخبلص الدروس اؼبستفادة ؼبنع وقوع األزمات اؼبشاهبة يف اؼبستقبل
 األساسية اليت تشكل اؼبنهج اؼبتكامل إلدارة األزمات.

 لمنهج المتكامل إلدارة األزماتالعناصر األساسية ل(: 06شكل رقم )
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واألكثر ضمانا للسيطرة على األزمة  األزمات أسلوبا أمثلىكذا يعد األسلوب العلمي للتعامل مع و 
 :2اآليتوالتعامل معها وفق خطوات علمية متكاملة ومًتابطة وتتمثل يف 

تقدير اؼبوقف والدراسة اؼببدئية إلبعاد األزمة يتم يف ربديد القوى اؼبسببة لؤلزمة ومدى ما وصلت إليو من  -
 نتائج وطرؽ اغبل اؼبضادة.

                                                           
 .70عفاؼ ؿبمد الباز، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .123، ص 2009األزمات، الطبعة األوُف، عاَف الكتب اغبديث، عماف، األردف، نعيم ابراىيم الظاىر، إدارة  -2
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اؼبوقف والدراسة التحليلية يتم فيو ربليل األزمة ؼبعرفة اؼبصاٌف الكامنة فيها واألىداؼ غَت اؼبعلنة  ربليل -
التوتر ونقاط الضعف والقوة وكذلك الوقوؼ على  أسبابوالعوامل اؼبساعدة على إهباد األزمة مث ربليل 

 طبيعة اػبطر الذي تشكلو األزمة وأعباء استمرارىا ومدى تأثَتىا.
التخطيط العلمي واؼبتكامل للتعامل مع األزمة يتم فيو إعداد اػبطط واإلجراءات والربامج البلزمة ؼبواجهة  -

األزمة وترتيب أسبقياهتا وإعادة ىيكلة اؼبوارد البشرية واؼبادية اؼبتاحة وربديد اؼبسئوليات وحشد كل الطاقات 
 التوقيت اؼببلئم لبدء تنفيذ اػبطة.وربديد حجم اؼبساعدات اػبارجية اؼبطلوبة ونوعها وربديد 

التدخل العقبلٓف ؼبعاعبة األزمة: ال شك أف بداية اؼبعاعبة لؤلزمة تعتمد على اؼبواجهة السريعة واليت تتطلب  -
قرارات سريعة وحاظبة أحيانا إال أنو يف ىذه اؼبرحلة يتم استيعاب األزمة وؿباولة ربويل مساراهتا األمر الذي 

ر الناذبة من عملية اؼبواجهة وؿباولة إعادة األوضاع ؼبا كانت عليو قبل األزمة ويصبح يسمح بإزالة اآلثا
 التفكَت والتصرؼ العقبلٓف ىو السائد.

ؼ ويستخدـ كثَتا يف اجملاالت السياسية واالقتصادية و وىو أسلوب معر أسلوب اإلدارة باألزمات:  -
األزمات وإهبادىا من العدـ وإدارهتا والتعايش معها  واالجتماعية ويكوف مفهـو اإلدارة باألزمات على افتعاؿ 

كوسيلة للتغطية والتمويو على اؼبشكبلت القائمة اليت تواجو الكياف سواء مؤسسة أو دولة وتعترب اإلدارة 
باألزمات من العلـو اغبديثة فهي علم وفن وصناعتها ربتاج إُف إدارة ذكية وبصَتة بعيدة اؼبدى وتعترب الواليات 

ة األمريكية من مهندسي اإلدارة باألزمات يف الوقت اغباضر وتتقن ىذا النوع من الفن السياسي دبهارة اؼبتحد
 عالية.

وخَت مثاؿ على ذلك ما يعمد إليو بعض التجار من أصحاب اؼبوقع االحتكاري من خلق أزمات يف 
، وإشاعة أف ىناؾ أزمة بعض السلع من خبلؿ زبزين ىذه السلع وعدـ عرضها بالسوؽ لتعطيش اؼبستهلك ؽبا

شديدة يف إنتاج ىذه السلع، فبا يدفع اؼبستهلكُت إُف البحث عنها بأكثر من احتياجاهتم، وىنا يقـو ىذا 
التاجر بعرضها سرا لتحقيق أرباح طائلة. وتستخدـ الدوؿ الكربى اإلدارة باألزمات كأسلوب لتنفيذ 

قيق أىدافها اػبفية طويلة اؼبدى اليت ال تستطيع اإلعبلف اسًتاتيجياهتا الكربى يف اؽبيمنة على العاَف، ولتح
عنها. وصناعة األزمة فن مستحدث للسيطرة على اآلخرين، وإخضاعهم وابتزازىم، ويتم افتعاؿ األزمات عن 

 :1واؼبراحل يبكن توضيحها فيما يلي األىداؼطريق برنامج زمٍت ؿبدد 

                                                           
 .338 -337 :، ص صمرجع سبق ذكرهصبحي رشيد اليازجي،  -1
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وىي مرحلة التمهيد لؤلزمة، وإحاطتها باؼبناخ والبيئة اليت تكفل مبوىا  مرحلة اإلعداد لميالد األزمة: -
 وتصاعدىا.

وىي مرحلة التعبئة الفاعلة واؼبكثفة، وحشد كل القوى اؼبعادية للكياف  مرحلة إنماء وتصعيد األزمة: -
 اإلداري اؼبستهدؼ نيلو باألزمات العنيفة، حيث يتم اصطياده ووضعو يف فخ األزمة.

لؤلزمة، والكياف اؼبطلوب  اؼبنشئوىي تلم اؼبرحلة التصادمية بُت الكياف  واجهة العنيفة والحادة:مرحلة الم -
 صنع األزمة فيو أو لو. ويشًتط لنجاح ىذه اؼبرحلة ما يلي:

 اختيار التوقيت غَت اؼبناسب للكياف اػبصم اؼبراد ربطيمو أو استنزافو باألزمات. -
الذي فيو ال يستطيع السيطرة على األحداث، ويكوف لنا فيو القدرة اختيار اؼبكاف غَت اؼبناسب للخصم، و  -

 على توجيو األحداث والسيطرة عليها.
اختيار اجملاؿ غَت اؼبناسب للخصم إلحداث األزمة فيو، سواء كاف ىذا اجملاؿ اقتصاديا، أو سياسيا، أو  -

 زمة.اجتماعيا، أو ثقافيا..اٍف، والذي مبلك فيو القدرة على ربريك إدارة األ
وىي مرحلة االستفادة من حالة انعداـ الوزف لدى  مرحلة السيطرة على الكياف اإلداري للخصم: -

 اػبصم، وعدـ قدرتو على اغبكم على األمور.
وىي اؼبرحلة اليت يتم فيها إعادة األوضاع إُف حالتها الطبيعية، واستخداـ أساليب  مرحلة تهدئة األوضاع: -

 ن حدة التوتر القائم على الضغط األزموي.التعايش الطبيعي، والتخفيف م
وىي مرحلة جٍت اؼبكاسب والغنائم واؼبغاّف، واليت فيها حلب اػبصم   مرحلة سلب وابتزاز الطرؼ اآلخر: -

 كما ربلب البقرة اغبلوب سباما، حيث يتم فيها حصد نتائج اعبهود اؼبثمرة اليت سبت يف اؼبراحل السابقة.
يعترب عنصر الوقت من العوامل الرئيسية يف قباح أو فشل أىمية الوقت في التعامل مع األزمات:  -4

تنفيذ األعماؿ اؼبخططة يف التوقيتات اددة ؽبا ويف حالة الفشل ينتج عنو وقوع كثَت من اػبسائر للمؤسسة، 
وجود برنامج زمٍت دقيق لتنفيذ  وتعرضها ألزمات متنوعة قد تأخذىا إُف طريق االهنيار، ووبدث ذلك عند عدـ

األعماؿ اؼبطلوبة. أما يف حالة األزمات فإف عنصر الوقت يعترب عامبل حيويا يف ذبنب حدوث األزمة أو عند 
التغلب على آثارىا، نظرا لضيق الوقت اؼبتيسر الزباذ القرار، لذلك هبب على اؼبؤسسات عند قيامها باإلعداد 

راءات اليت ستنفذ يف سيناريوىات إدارة األزمات جداوؿ زمنية، وأف تكوف ؼبواجهة األزمات أف يكوف لئلج
 التوقيتات اسوبة دقيقة وواقعية، ومت فيها مراعاة أسوأ مواقف األزمة اتملة.
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ىناؾ اختبلفات جوىرية يف النظر إُف مفهـو الوقت بُت ؾبتمع وآخر، وبُت مؤسسة  مفهـو الوقت: -1.4
مقدار من الزمن قدر ألمر ما، وىو يشَت إُف وجود . ويعرؼ على أنو تمع الواحدوكذلك بُت أفراد اجملوأخرى، 

عبلقة منطقية الرتباط نشاط أو حدث معُت بنشاط  أو بآخر، ويعرب عنو بصيغة اؼباضي أو اغباضر أو 
 وىناؾ عدد من اػبصائص سبيز طبيعة الوقت، يتحرؾ يف ضوئها االنساف فيحقق االستفادة منو .1اؼبستقبل

 :2على أكرب كبو فبكن، وىي
 الوقت سريع االنقضاء ويسَت بنفس السرعة والوتَتة وعملية اسًتجاعو أمر مستحيل ؛ -
 الوقت مورد نادر ال يبكن ذبميعو أو تفويضو، وؼبا كاف ما مضى منو ال يعود فهو أنفس ما يبلك االنساف ؛ -
 وكذلك ال يبكن اقًتاضو أو مضاعفتو أو تصنيعو أو تغيَته ؛ال يبكن زبزينو وال يبكن إحبللو،  -
 مورد ؿبدد يبلكو صبيع الناس وبالتساوي. -

إف األسلوب الذي ينفق فيو الوقت ىو الذي وبدد درجة التقدـ يف اغبياة، وإف اإلقبازات اؼبتحققة ىي 
على حسن استغبلؿ ذلك دليبل وكلما كانت اإلقبازات كبَتة كاف قياس االستفادة من الوقت، اليت يبكن هبا 

وعدـ إضاعتو فيما ال الوقت، ولعل العنصر األساس يف تقدـ الدوؿ يكمن يف حسن استفادهتا من الوقت 
 طائل منو، فهو ىبلق اؼبوارد، يرفع اإلنتاجية وىبفض التكلفة.

أف أساس قباح اؼبدير يف بيئة األعماؿ اغبالية يكمن يف مدى إدراكو  "بيًت دروكر"يرى  أىمية الوقت: -2.4
ألنبية الوقت كثروة أساسية وجب عليو إدارهتا واستغبلؽبا بأفضل الطرؽ وأحسن األساليب. فالوقت كمورد 

ي أدى يتميز عن باقي اؼبوارد بعدـ إمكانية شرائو أو استئجاره أو إحبللو عكس باقي اؼبوارد األخرى، األمر الذ
إُف انتقاؿ مركز الثقل يف عمل اؼبؤسسات من اآلالت إُف الوقت وإدارتو، حيث يقوؿ لويس ميمفورد يف ىذا 
". وانطبلقا من ىذا فاؼبدير  الصدد: "إف الساعة وليست اآللة ىي اليت أصبحت مفتاح التقدـ الصناعي اليـو

                                                           
 .28، ص 2012مدحت أبو النصر، إدارة الوقت اؼبفهـو والقواعد واؼبهارات، الطبعة األوُف، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، مصر،  -1
. تاريخ االطبلع: 3-2ضبيد عبد، إدارة الوقت، ؿباضرة مقدمة إُف دورة التأىيل الًتبوي، جامعة القادسية، ص ص: إحساف  -2

 ، من اؼبوقع:13/12/2018
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ود اولة ربقيق اإلدارة الفّعالة لوقتو ووقت الفّعاؿ مهما كاف موقعو مطالب بالًتكيز على توجيو كافة اعبه
 .1مؤسستو مزايا تنافسية تدعم مبوىا وسعيها كبو التمّيز إكسابالعاملُت معو دبا يسهم يف 

للوقت أنواع كثَتة ومتشعبة، يصعب حصرىا أو ربديدىا بسهولة وذلك بسبب كوف أنواع الوقت:  -3.4
 ، واؼبؤسسات، واجملتمعات..، ومن بُت التصنيفات نذكر:داألفراالوقت ليس مستثمرا بشكل متساو من قبل 

 :2الوقت إُف ما يلي (Parkinson)قسم باركنسوف 

وىو الوقت الغَت مستغل لتحقيق ىدؼ ؿبدد مفيد إما ألف الشخص أو الكياف اؼبعٍت ال  وقت الضياع: -
ذلك الوقت اؼبتاح، وغالبا ما و أف الشخص ال يبتلك ىدفا معينا يسعى لبلوغو يف أيعرؼ قيمة الوقت، 
عة للوقت بالبفاض معدالت اإلنتاجية، وتفشي الظواىر االجتماعية اػبطَتة مثل يّ تتسم اجملتمعات اؼبض

 اعبريبة، واؼبديونية اؼبرتفعة، والضعف البنيوي العاـ.
تمعات وىو عبارة عن وقت غَت مستغل بشكل صحيح، رغم وجود رغبة لدى األفراد واجمل الوقت الضائع: -

نة، إال أهنا يّ باستغبلؿ الوقت. فاألفراد واؼبؤسسات واجملتمعات يف ىذه اغبالة تعمل باذباه ربقيق أىداؼ مع
، بيد أنو غَت ـبطط إطبلقا. ويف حالة انعداـ  ال زبطط للوقت بشكل سليم. فالوقت موجود، وؿبًـت

سسات واجملتمعات ىذا اؼبورد التخطيط، يتحوؿ الوقت النافع إُف وقت ضائع، وهبذا زبسر ىذه اؼبؤ 
و زبسر جزءا مهما منو. ومن أبرز ـباطر الوقت الضائع تأثَتاتو السلبية على معدالت اإلنتاجية أاغبيوي، 

ر بضرورة استغبلؿ الوقت إُف أقصاه وعدـ تضييع ولو قّ واألداء، ذلك أف مبدأ اإلنتاجية أو األداء العاِف ي
 جزء يسَت منو.

اـ أماف ضد أي شكل من أشكاؿ مّ ن أنواع الوقت وأرقاىا، ألنو يعد دبثابة صوىو أشب وقت التخطيط: -
إضاعة الوقت. فعندما ىبطط اإلنساف جّيدا الستثمار وقتو فإنو يقـو يف واقع األمر باغبد من أي ضياع 
للوقت يف اؼبستقبل، وؽبذا يعد التخطيط دبثابة استثمار وأف العائد على االستثمار يتجسد يف زيادة 
اإلنتاجية واألداء يف اؼبستقبل ويندرج ضمن وقت التخطيط الوقت التحضَتي وىو ما يبثل الفًتة الزمنية اليت 

 تسبق البدء بالعمل الفعلي.

                                                           
لفّعالة للوقت، اؼبلتقى الدوِف حوؿ اإلبداع والتغيَت التنظيمي يف يرقي حسُت، جواؿ ؿبمد السعيد، اؼبدير وضرورة التغيَت كبو ربقيق اإلدارة ا -1

 .04، ص 2010ماي،  13و  12 اعبزائر، اؼبنظمات اغبديثة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة سعد دحلب، البليدة،
 .17 – 14، ص ص 2009، األردف، بشَت العبلؽ، أساسيات إدارة الوقت، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عماف -2
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وىو الوقت الغَت ـبصص بشكل مباشر لعمل أو إقباز معُّت، بيد أنو يسهم يف إقباز  الوقت التسهيلي: -
ماؿ مثبل ال تنجز من فراغ وإمبا ىي حصيلة تفاعبلت مباشرة العمل أو تسهيل الوصوؿ إُف أىدافو، فاألع

وغَت مباشرة، دبعٌت آخر ىبصص الوقت التسهيلي للقياـ بنشاطات فرعية عامة أو مكملة للنشاطات 
 الرئيسية.

إف كل األوقات السابقة زبصص ػبدمة اؽبدؼ اؼبنشود  وقت االنجاز )الوصوؿ لألىداؼ المرسومة(: -
االقباز الفًتة الزمنية اؼبستغرقة يف الوصوؿ إُف اؽبدؼ بفعالية وكفاءة عاليتُت، وألف وبلوغو. ويبثل وقت 

( ةالوقت يتسم بادودية العالية فإف الضرورة تقتضي اؼبوازنة بُت وقت االقباز )الوصوؿ لؤلىداؼ اؼبرسوم
 وبُت الوقت اؼبخصص لؤلغراض التسهيلية أو التخطيطية.

تابعة حاظبا يف العديد من اؼبؤسسات، واليت ال تكتفي بإقباز العمل )سواء  يعد وقت اؼب وقت المتابعة: -
نها من كّ كاف خدميا أو إنتاجيا( وإمبا ربرص أيضا على متابعة ردود األفعاؿ حوؿ اقبازاهتا. فاؼبتابعة سب

على التعرؼ على مدى إشباع اقبازاهتا غباجات اؼبستهدفُت هبذه االقبازات ورغباهتم، لكي تكوف قادرة 
 تعديل إقبازاهتا يف حالة رغبة األسواؽ اؼبستهدفة بذلك.

 :1كما يصنف الوقت إُف أربعة أنواع رئيسية ىي

ىبصص ىذا النوع من الوقت لعملية التفكَت والتحليل والتخطيط اؼبستقبلي، عبلوة على  الوقت اإلبداعي: -
إلدارية سبارس خبلؿ ىذا النوع من تنظيم العمل وتقؤف مستوى االقباز ويبلحظ أف كثَتا من النشاطات ا

الوقت، فهي حباجة إُف التفكَت بعمق والتوجيو والتقؤف، كما تواجو يف ىذا النوع من الوقت اؼبشكبلت 
اإلدارية يف كافة جوانبها بأسلوب علمي هبدؼ تقدٔف حلوؿ منطقية وموضوعية تضمن فاعلية ونتائج 

 القرارات اليت تصدر بشأهنا.
يبثل ىذا النوع من الوقت الفًتة الزمنية اليت تسبق البدء بالعمل. وقد يستغرؽ ىذا  الوقت التحضيري: -

نة أو ذبهيز معدات أو اآلالت أو مستلزمات مكتبية مهمة قبل يّ الوقت يف صبع معلومات أو حقائق مع
للخسارة  البدء بتنفيذ العمل، ويفًتض أف يعطي اإلداري ىذا النوع من النشاط ما يتطلبو من الوقت، نظرا

 االقتصادية اليت قد تنجم عن عدـ توافر اؼبدخبلت األساسية.

                                                           
، -يلية يف مديرية التقاعد العامة دراسة ربل –سنية كاظم تركي، بشرى عبد ابراىيم، موفق صادؽ رسن، إدارة الوقت وأثرىا يف األداء الوظيفي  -1
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يبثل ىذا النوع من الوقت الفًتة الزمنية اليت تستغرؽ يف تنفيذ العمل الذي يتم التخطيط  الوقت اإلنتاجي: -
لو يف الوقت اإلبداعي والتحضَت لو يف الوقت التحضَتي، ولزيادة فاعلية استغبلؿ الوقت هبب على 

داري أف يوازف بُت الوقت الذي يستغرؽ يف اإلنتاج أو تنفيذ العمل وبُت الوقت الذي يقضي يف اإل
 التحضَت واإلبداع. 

ىبصص ىذا الوقت عادة للقياـ بأنشطة فرعية عامة ؽبا تأثَتىا الواضح على  مباشر أو العاـ:الغير الوقت  -
مستقبل اؼبؤسسة وعلى عبلقتها بالغَت كمسؤولية اؼبؤسسة االجتماعية، وارتباط اؼبسئولُت فيها دبؤسسات 

 النشاطات ربتاج إُف أفوصبعيات وىيئات كثَتة يف اجملتمع وحضور اإلداري لندوات أو تلبية دعوات حيث 
وقت كبَت من قبل اإلداري، ولذلك عليو أف وبدد كم من الوقت يبكن أف ىبصص ؼبثل ىذه النشاطات، 

نا للقياـ هبا بدال منو مع األخذ بعُت االعتبار التوازف بُت النشاطات الداخلية يّ وتفويض شخصا مع
 آلخرين يف اػبارج قائمة ووثيقة.واػبارجية يف اقباز األعماؿ الرظبية اؼبوكلة لو وإبقاء العبلقة والتعاوف مع ا

ؼبفهـو إدارة الوقت معاف وتفسَتات ـبتلفة ومتباينة وذلك اعتمادا على نوع : ومزاياه إدارة الوقت -4.4
ونوع اؼبؤسسة وأىدافها ورسالتها. ويرتبط مصطلح إدارة الوقت بفن وطبيعتو، وطبيعة القائمُت عليو،  النشاط

باعتبار أف الوقت ىو عنصر تكلفة حقيقية، ومن مث فإف أي تكلفة تتحملها تعظيم االستفادة من الوقت 
اؼبؤسسة هبب أف يكوف ؽبا عائد يفوؽ ىذه التكلفة، أو على األقل يعادؽبا، كما وباوؿ البعض أف ىبلط بُت 

القرار، وإف  علم إدارة الوقت وإدارة األزمات، باعتبار أف النجاح يف ازباذ القرار اإلداري مرىوف بتوقيت ازباذ
اعبتها ترتبط أساسا بالوقت سواء: الذي حدثت فيو، الذي مبت فيو، الذي نضجت فيو إدارة األزمة ومع

واستفحلت ووصلت إُف قمة عنقها، الذي بدأت تنحسر فيو وزبتفي. أو دبعٌت آخر يرتبط كل ىذا بالوقت 
سواء بالصداـ أو باالستيعاب واالمتصاص  والتوقيت الذي قاـ فيو متخذ القرار دبعاعبة األزمة والتصدي ؽبا،

عملية زبطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة الوقت دبا يبكننا من  اعلى أهن عرؼ إدارة الوقتتواؼبعاعبة اؼبتكاملة. و 
وىي عملية مستمرة تتطلب توافر  .1اختيار الشيء الصحيح اؼبراد عملو والقياـ بأعماؿ كثَتة يف وقت قصَت

تحسُت وااللتزاـ والتحليل والتخطيط واؼبتابعة وإعادة التحليل وتقييم اؼبهاـ اليت يقـو هبا الرغبة يف التطوير وال

                                                           
 .13، ص 2006ؿبمد الصَتيف، إدارة الوقت، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، مصر،  -1
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من مزايا إدارة الوقت  .1الفرد خبلؿ فًتة زمنية معينة، هبدؼ تعظيم الوقت اؼبتاح للوصوؿ إُف األىداؼ اددة
 نذكر:

 تقليل الفاقد من الوقت واعبهد. -
  عليو اؼبشاركة فيها.ُّت دائما لبلجتماعات اليت يتع أف يكوف الفرد مهيئا -
 ربوؿ دوف التعرض لضغوط عمل غَت ؿبتملة. -
 ر العمل يف اؼبشروعات.وّ ن من متابعة تطكّ سب -
 ن من زبصيص الوقت لكل مهمة طبقا ألنبيتها.كّ سب -
 تضمن عدـ إنباؿ اؼبشروعات طويلة األمد. -
/ األسبوع.تضمن التخطيط الفّعاؿ لؤلنشطة اليت يبارسها ا -  لفرد على مدار اليـو

إف االستغبلؿ األمثل عوامل نجاح إدارة الوقت وأىم أساليب التغلب على أسباب ضياع الوقت:  -5.4
 للوقت ليكوف يف صاٌف األزمة وليس ضدىا يتحقق من خبلؿ توفَت الشروط اؼبوضوعية التالية:

وجود بنك للمعلومات يتضمن التوقعات اؼبتعددة غبدوث أزمة ما، فالبحث عن اؼبعلومات وقت حدوث  -
األزمة ويف ظروؼ التوتر وضغوط األزمة يؤدي إُف العمى اؼبعلومايت، فقد يكوف رقم اؽباتف الضروري 

 الفرد الوصوؿ إليو لعدـ وجود بنك منظم للمعلومات.موجود بالفعل ولكن ال يستطيع 
ات تقضي بأنبية دراسة صبيع أنواع األزمات اؼبتوقعة اؼبرتبطة بنشاط يضرورة اغبتمية يف ضوء علم اؼبستقبلال -

كل فرد أو مؤسسة، فمثبل البد من وضع توقعات مستقبلية ؼبشكبلت البورصة واألسهم قبل وقوع 
 األزمات، وربديد البدائل بوضوح تاـ ألف ذلك يوفر الوقت بدرجة ملحوظة.

لسليب لعامل الوقت على األفراد واؼبؤسسات، وبدث بسبب عدـ وجود فريق مت تدريبو داخل كل الضغط ا -
مؤسسة على مواجهة األزمات، فالتدريب ىو العامل اغباسم واألساسي الذي يًتبع على قمة مهاـ إدارة 

 الوقت قبل وأثناء وبعد حدوث األزمة.
وربديد وسائل االتصاالت مع وضع بدائل  سرعة االتصاالت والتدريب عليها قبل وقوع األزمات، -

اؼبشاكل وسرعة التدخل يف الوقت اؼبناسب، فعندما  وإنقاذاالتصاالت عامل مهم جدا إلدارة الوقت، 
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يعتمد الفرد على وسيلة واحدة لبلتصاؿ فقط فإف نسبة اؼبخاطر واػبسائر يكوف نتيجة حتمية، فقد ال 
ن التفكَت يف صبيع وسائل االتصاؿ واحتماالت ربقيق االتصاؿ تتوافر تلك الوسيلة الواحدة، إذف البد م

 قبل وقوع األزمات.
إدارة الوقت بنجاح يتوقف بدرجة عالية على توزيع األدوار مسبقا بدقة وعدـ تداخل يف توزيع األدوار مع  -

 ضرورة تدريب ثبلثة بدائل على األقل لكل دور أساسي.
 احل ما قبل وقوع األزمة.البد من ذبهيز صبيع االستعدادات إُف مر  -

ويواجو اؼبديروف والعاملوف العديد من اؼبعوقات اليت تتسبب يف عدـ قدرهتم على إسباـ األعماؿ اؼبطلوبة 
يف العمل بعد التوقيتات الرظبية أو العمل باؼبنزؿ، وىناؾ منهم خبلؿ توقيتات العمل واضطرارىم لبلستمرار 

اختبلؼ السمات والقدرات الشخصية ومنها ما يرجع إُف أسباب أسباب عديدة لذلك، منها ما يرجع إُف 
وجود  :تنظيمية. ولتحقيق النجاح يف إدارة الوقت والتغلب على أسباب ضياع الوقت هبب االىتماـ باآليت

، ضوع وىدؼ وبرنامج زمٍت لكل مؤسبرربديد مو ، يم استخداـ اؼبكاؼبات التليفونيةتنظ، نظاـ فّعاؿ للمتابعة
تفويض اؼبساعدين ببعض ، ثة لتداوؿ البيانات داخل اؼبؤسسةبكات نظم اؼبعلومات اغبدياستخداـ ش

، اؿ اغبديثة مع اؼبؤسسات اػبارجيةاستخداـ نظم االتص ،االختيار واؼبتابعة اعبّيدة معهماؼبسؤوليات مع حسن 
تعبلـ صويت ػبدمة وجود نظاـ اس، جّيد ػبدمة العمبلء داخل اؼبؤسسةوجود نظاـ ، تنظيم توقيت الزيارات

 العمبلء.

 خالصة:

مسؤولية تقع يف اؼبقاـ األوؿ  ألهنا، اؼبؤسساتااور اليت تشغل اىتماـ تعد إدارة األزمات أحد أىم 
بكفاءة، البد من اتباع خطوات  اهت، وحىت يتمكن ىؤالء القادة من إدار اؼبؤسساتعلى اؼبسؤولُت وقيادة تلك 

واغباظبة العوامل الرئيسية والذي يعد من  دوف إنباؿ عنصر الوقتأثناء التعامل معها،  متكاملة ومًتابطةعلمية 
مع ذبنب التعرض ػبسائر كبَتة، إذف؛ فعملية إدارة األزمة تتطلب آليات األعماؿ خطة نجاح أو فشل تنفيذ ل

، البيئة ايطةمن  اؼبؤسسةومنهج علمي متكامل يقـو على أساس ربديد وتقييم اؼبخاطر اتمل أف تتعرض ؽبا 
وخطط طوارئ وجداوؿ زمنية ؿبسومة، دقيقة وواقعية تراعي أسوأ اؼبخاطر اتملة لؤلزمة.وبرامج استعدادات 
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 تمهيد:

عندما تظهر أزمة وتكوف الوسائل وطرؽ ازباذ القرار اؼبستعملة عاديا غَت فّعالة، تصبح اؼبؤسسة يف 
تفعل وتنتظر ما قد وبدث على أمل أف تتحسن الوضعية يف ذاهتا. أو  زبتار أالّ  أفوبالطبع يبكنها  ،ورطة

ة تسمح ؽبا بتسيَت وضعية بالعكس، يبكنها أف تقرر أف تعد عملية إعادة توجيو اسًتاتيجي وتطوير طرؽ جديد
 بعد األزمة. األزمة قبل حدوثها، وعند الدخوؿ يف األزمة، ويف قيادة األزمة، وما يكوف

قبل التعرؼ على آليات مواجهة األزمة والعناصر  أثناء حدوث األزمة: ةالمشكالت اإلدارية والتنظيمي -1
اليت تسمح بتسيَت وضعية األزمة، البد أوال من التعرؼ ورصد  اليت ربكم فاعلية إدارة األزمة، والطرؽ التسيَتية

أىم اؼبشكبلت اإلدارية والتنظيمية اؼبصاحبة لؤلزمة وىذا من منطلق اؼبنظور اإلداري لؤلزمة، حيث تثَت تلك 
 اؼبشكبلت تساؤالت حوؿ دور القيادة يف التعامل مع ىذه األزمات. 

كبلت يف مرحلة حدوث األزمة واليت تتعلق أساسا بعملية حيث تشَت الدراسات إُف بروز عدد من اؼبش
االتصاالت وتدفق اؼبعلومات للسلطة، وأيضا اؼبشكبلت اؼبرتبطة دبمارسة وازباذ القرارات واؼبشكبلت اؼبرتبطة 

 ضع و، للمشكلة حل ربديد يف منهجية إتباع عدـ ومن أسباب فشل حل اؼبشكبلت نذكر:. بالتنسيق
 السيء التحليل، اؼبشكلة حل يف تستخدـ أف يبكن اليت اؼبعلومات يف نقص، اغبقيقي نطاقها خارج اؼبشكلة

 ؿباولة أو اؼبشكلة حل يف لؤلطراؼ اؼبعنية اؼبشاركة عملية غياب، الل لدى اػبربة نقص نتيجة للمشكلة
اػباص بآثار ترؾ اؼبتابعة والتقييم ، األفكار والتغيَت وتبادؿ التجديد من الفشل من اػبوؼ، مشاركتهم ربجيم

 عدـ الثقة الكاملة بالنفس. الناجم عنها، و اؼبشكلة واإلنباؿ 

 :1( أىم ىذه اؼبشكبلت07ويوضح الشكل رقم )
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 ألزمةالمصاحبة ل(: المشكالت اإلدارية والتنظيمية 07شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .66مرجع سبق ذكره، ص عفاؼ ؿبمد الباز،  المصدر:

تظهر األخطاء التسيَتية عادة يف مرحلة ميبلد األزمة أين  لتسييرية في التعامل مع األزمات:األخطاء ا -2
هبا من قبل اؼبؤسسة أكثر سهولة، يف حالة ما إذا كانت ىذه األخَتة سبلك القدرة البلزمة تكوف عملية التنبؤ 

 يف األخطاء اؼبتواصلة ما يصّعب تسيَت األزمة َّت اؼبس يف سبييز بوادر األزمة. لكن عادة ما يقعوالكفاءة اؼبطلوبة 
ويزيد من حدهتا، فخربة اؼبسَت ادودة والتفاىة اليت يبديها اذباه البوادر اليت تولد األزمة إضافة إُف الًتاكم 
السريع ؽبذه البوادر، يولد لدى اؼبسَت آلية ذباىل لؤلحداث، والذي يًتتب عن ىذا األخَت أربعة عوامل 

تسلسلة تدفع بنشوب األزمة. تتمثل ىذه الدوافع اليت تفّسر آلية التجاىل وتطورىا يف: االختبلالت، م
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اإلنباؿ، التخلي عن اؼبسؤولية، االنقطاع واالهنيار. وتظهر ىذه العوامل الدافعة يف شكل سلسلة زمنية خطية 
 :1نوضحها يف النقاط التالية

شاطها ؾبموعة من االختبلالت سواء كانت ذات طبيعة تقنية تواجو اؼبؤسسة خبلؿ ن دافع االختالالت: -
أو بشرية متواجدة يف بيئتها الداخلية أو اػبارجية. حيث تعترب اؼبؤسسة تواجد ىذه االختبلالت من 

طبيعة نشاطها. ما يقود اؼبسَت يف أغلب الظواىر العادية واؼبتكررة يف بيئتها، مهما كانت طبيعة اؼبؤسسة أو 
تناسي تلك االختبلالت وتأجيل معاعبتها، فبا يولد لديو إحساس التفاىة اذباىها الذي هبعلها  األحياف إُف

 غَت مرئية بالنسبة لو رغم خطورة عواقبها.
إف تضخم االختبلالت بسبب تراكمها هبعلها أكثر وضوحا يف بيئة اؼبؤسسة حبيث ال  دافع اإلىماؿ: -

كانو ازباذ قرارات رشيدة لتصحيح الوضعية دوف أف تكّلف يستطيع اؼبسَت تناسيها. يف ىذه اؼبرحلة بإم
اؼبؤسسة إمكانيات كربى أو أف تكوف ذات أثر كبَت على نشاطها. لكن حقيقة الوضع أنو عادة ما يكوف 

 اؼبسَت مهتما دبشاريع طارئة وىامة إُف درجة البلمباالة بتضخم تلك االختبلالت.
ة اليت يبديها اؼبسَت اذباه تلك االختبلالت غَت اؼبصححة هبعل إف البلمباال دافع التخلي عن المسؤولية: -

حجمها يزداد إُف أف تدفع باؼبؤسسة إُف حلقة عدـ التوازف وال يستطيع اؼبسَت الفرار منها. أماـ واقع 
استحالة ذباىل عبلمات الضعف اليت تتغلغل تدرهبيا داخل كياف اؼبؤسسة، يرجع اؼبسَت األسباب إُف 

عليو التحكم فيها. كما يسقط العتاب واؼبسؤولية على األفراد الذين يقفوف وراء ىذه مؤثرات يصعب 
واليت تظهر على شكل ردود النشاطات. يفّسر ىذا السلوؾ الذي يبديو اؼبسَت بظاىرة التهرب من اؼبسؤولية 

 أفعاؿ حادة.
 لتعديل الوضع من جراء يف ىذا اؼبستوى عادة ما يفوت األواف على اؼبسَّت  دافع االنقطاع واالنهيار: -

ات غَت اؼبناسبة اؼبتبناة من يالقرارات االسًتاتيجية اػباطئة اؼبتخذة يف األوضاع السابقة، إضافة إُف السلوك
قبلو. فالقرارات اليت يتخذىا ىنا تعد حاظبة وحساسة حيث تصبح نقاط ضعف اؼبؤسسة أكثر وضوحا 

 انقطاعات يف نشاطها.على بيئتها الداخلية واػبارجية، وتظهر يف شكل 
إف ترسخ فلسفة األزمات ضمن الفكر التسيَتي للمؤسسة ىو أساس كفاءهتا يف تسيَت : تسيير األزمات -3

األزمات اليت تواجهها. من خبلؿ تبٍت ىذه الفلسفة تتمكن اؼبؤسسة من تكوين ثقافة جديدة ترتكز على 
                                                           

دراسة حالة مؤسسة أوراسكـو اعبزائر لبلتصاالت  :عيوف سهيلة، دور التسويق العملي يف اافظة على صورة العبلمة أثناء األزمات التسويقية -1
(Djezzy)، ص 2012 -2011 اعبزائر، جامعة منتوري، قسنطينة، ،، زبصص تسويقلعلـو االقتصادية وعلـو التسيَتماجستَت، كلية ا مذكرة ،

 .29 – 28 :ص
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 حديثة تساعدىا على التهيؤ لكل أزمة ؿبتملة والتنبؤ بعواقبها ؼبعاعبتها مث االستفادة منها. معارؼ تسيَتية
تسيَت األزمة بأنو: "ؾبموعة قياسات معدة من  Kristophe Roux Dufort ويعرؼ كريستوؼ روديفور

 . 1طرؼ اؼبؤسسة وموجهة للوقاية والتنبؤ واالستجابة والتعلم من األزمات"

اؼبؤسسة قادرة على وضع سَتورة لتسيَت األزمة، عليها أف تتقبل احتماؿ وقوع أزمة، فحىت تكوف 
اكتشاؼ منابعها وحركة تواردىا، وأخَتا حصر ـبتلف مظاىرىا. دبعٌت أف اؼبؤسسات هبب أف تطور قاعدة 
معارؼ خاصة باألزمات وطرؽ ظهورىا، فتصميم سجل معارؼ ومعلمات يبثل الشكل األوؿ لتعلم 

ات اليت تطور وتستغل يف ىذه اغبالة قاعدة معرفية عن األزمات حيث أهنا تسمح ألعضائها بازباذ اؼبؤسس
قرارات اسًتاتيجية مبلئمة. وعليو فإف تسيَت األزمة يعٍت إذف أف تكوف لدينا نظرة على اؽبيكل التنظيمي، 

سريعة ومنسجمة يف وقت قصَت. واألىداؼ االسًتاتيجية، وايط، وكذا التسلح بوسائل تسمح بازباذ قرارات 
وتصبح القدرة على تسيَت حاالت األزمة رىانا مهما للمؤسسات، وقد يصبح للبعض مصدر حقيقي للميزة 

 التنافسية، وذلك بالسماح ؽبا باغتناـ األحداث الكربى واالستفادة منها.

، حيث يتم ؿباصرة األزمة وذبنبها الكلمة األساسية يف ىذه اؼبرحلة ىي الوقايةقبل حدوث األزمة:  -1.3
قبل توسعها. فكل مؤسسة تقّيم درجة أزمتها، تعمل على إعداد سيناريوىات لئلجابة ورد الفعل، توزيع األدوار 

 :2ويكوف ذلك من خبلؿ بُت اؼبتدخلُت.

ق والتنسيق معناه دراسة ـباطر األزمة بوضوح، حيث تقـو اؼبؤسسة بعملية تدقيإنشاء خلية التنسيق:  -
وهبب على خلية التنسيق أف ذبمع تعرضها لؤلخطار، سواء كاف داخليا، أو دبساعدة خرباء خارجيُت. 

األشخاص اؼبفاتيح يف اؼبؤسسة والذين سوؼ يتدخلوف يف حالة أزمة خطَتة ومنهم: اؼبديرية العامة، مديرية 
انونية...وتتمثل أىداؼ عمل التأمينات، مسؤوؿ اعبودة، مسؤوؿ األمن، مديرية االتصاالت، اؼبديرية الق

 ىذه اػبلية يف:
 إحصاء األزمات الفعلية وقياس مدى خطورهتا واحتماالت الظهور ؛ -
 ربديد خصوصيات وإشارات اإلنذار والتنبؤ خبطط العمل هبدؼ ربديد إجراءات عملية. -

                                                           
، مذكرة ماجستَت، كلية العلـو االقتصادية وعلـو -دراسة حالة الشركة الوطنية إلقباز القنوات  –ليلى، تسيَت اؼبؤسسة يف حالة أزمة  حرشب -1

 .43، ص 2007 – 2006اعبزائر، التسيَت والعلـو التجارية، فرع تسيَت اؼبنظمات، جامعة أؿبمد بوقرة، بومرداس، 
 .47 – 45 :، ص صاؼبرجع نفسو -2
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 كما هبب أف تتصف خلية األزمة دبا يلي: 

اغبالة النفسية اعبّيدة؛ ذلك أف التفكَت يف األزمة عملية جد صعبة ومؤثرة على اؼبؤسسة، دبا أف األمر  -
يتعلق بالتفكَت يف اؼبستحيل والدخوؿ يف اجملهوؿ، فإف الشعور باػبوؼ وسلوكات الرفض قد تؤدي إُف 

الرأي اؼبسبق فبا  سد سَتورة التفكَت. ولتعدي ىذه الصعوبة ينبغي احًتاـ كل من: التساؤؿ حوؿ
 ؛ ومرونة األفكار.اليقظة الدائمة على قدراهتا وطرؽ عملو؛ئنة ميساعد اؼبؤسسة على أف تكوف مط

 اللجوء إُف اػبرباء. -
إف وجود مسار يتضمن مراحل ـبتلفة للتحليل والعرض يسمح بقياس مستوى ربضَت منهجية التنسيق:  -

 يكوف من خبلؿ: اؼبؤسسة والتنبؤ باألزمات. والذي
 تسجيل األزمات الفعلية ؛ -
 التعرؼ على اؼبتدخلُت الفعليُت ؛ -
 إعداد سيناريوىات األزمة ؛ -
 تقييم السيناريوىات ؛ -
خطط تسيَت األزمات؛ وتعترب اؼبرحلة األخَتة تلخص عمل خلية اليقظة كلها، وىنا تتم عملية  ربرير -

االستنباط واعبمع وذلك يف وثيقة خاصة بكل سيناريو. وىذه اػبطة تكوف نتيجة لتفكَت سديد والئق 
ا هبب أف مت إعدادىا يف وقت ىادئ، وىذا ما يؤدي إُف استجابة الئقة ومنسقة أثناء األزمة. غَت أهن

 .تكوف مدركة ومستعملة كوسيلة حية ومرنة
إف ىذه اؼبرحلة ىي األكثر بداىة يف تسيَت األزمة؛ فهي تعترب موقفا طبيعيا أف الدخوؿ في األزمة:  -2.3

 : 1تتصرؼ اؼبؤسسة عندما تكوف مهددة. وتتصف ىذه اؼبرحلة باآليت

 اكتشاؼ األزمة والتجهيز بالتصرفات الضرورية ؛ -
 البحث عن اؼبعلومات وإعداد لوحة القيادة ؛ -
 تنظيم خلية األزمة ؛ -
 االتصاؿ وتقييم األزمة. -

                                                           
 .56حرشب ليلى، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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بعد القياـ باألعماؿ األولية واليت تعد األكثر أنبية واألكثر ربديدا ؼبصَت اؼبؤسسة  قيادة األزمة: -3.3
ارة األزمات من بُت أكرب األسس . ويعترب قائد إدوالضرورية لتفادي اإلقصاء الفوري، هبب التفرغ لقيادة األزمة

والركائز أنبية يف قباح ىذه اؼبهمة االستثنائية، واليت تتطلب توافر مواصفات وخصائص معينة ومتكاملة هبب 
أف يتمتع هبا ذلك القائد، ذلك أهنا تلعب دورا كبَتا يف فشل أو قباح ربديات ورىانات تلك الفًتة اغبرجة 

 السلبية.بأقل قدر من اػبسائر والتبعات 

يبكن تصنيف خصائص ومواصفات القائد  خصائص ومواصفات القائد اإلداري أثناء األزمات: -1.3.3
 :1اإلداري أثناء األزمات إُف خصائص شخصية وموضوعية كما يلي

 :تتمثل يف: الخصائص الشخصية 
 الشجاعة الكاملة؛ واليت تدفعو إُف اقتحاـ اؼبخاطر حبماسة وإقداـ. -
 بأف كل األمور سوؼ تتحسن لصاغبو، وأنو قادر على التغلب عليها. التفاؤؿ -
القدرة على تنمية العبلقات اإلدارية وتطويرىا مع أعضاء فريقو، حبيث هبعل الفريق متجانسا قادرا على  -

 اقتحاـ اؼبخاطر ومواجهة قوى األزمة بنشاط وفاعلية.
و وردود الفعل أف يكوف رشيدا عاقبل يف ازباذ قراراتأف يكوف مؤىبل ومدربا على أصوؿ القيادة ومتطلباهتا، و  -

اليت قد تنجم عنها، حيث تعترب القدرة على ازباذ القرارات يف معظم األحياف من أبرز ظبات القائد 
 الكفء، فازباذ القرارات السديدة ربت ضغط معُّت يعترب أمرا صعبا.

 كة قوى الفعل األزموي.القدرة على التوقع والتخيل دبسار أحداث األزمة واذباه حر  -
الثبات ورباطة اعبأش والصمود أماـ تدىور األحداث والقدرة على التكّيف معها وكذا قوة اإلرادة واػبربة  -

 اإلدارية يف معاعبة األزمات.
ربمل اؼبسؤولية الكاملة وارتفاع الروح اؼبعنوية ونكراف الذات، ذلك أف االعًتاؼ خبطأ داخلي معناه أف  -

 وبشكل ضمٍت اؼبسؤولية النهائية، األمر الذي يعترب لبنة يف البناء الثقايف ألية مؤسسة.القائد يقبل 
الثبات ورباطة اعبأش والصمود أماـ تدىور األحداث والقدرة على التكّيف معها وكذا قوة اإلرادة واػبربة  -

 اإلدارية يف معاعبة األزمات.

                                                           
 .159 – 158 :، ص ص2008رجب عبد اغبميد، اسًتاتيجية التعامل مع األزمات والكوارث، دار أبو اجملد للطباعة، مصر،  -1
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 :)ائص أساسا باؼبعلومات والثقافة وكل ما يبكن وتتعلق ىذه اػبص الخصائص الموضوعية )أو المكتسبة
 اكتسابو، وصقل القدرات عن طريق التدريب وفبارسة العمل، وأىم ىذه اػبصائص ما يلي:

 ؛ القدرة على صبع اؼبعلومات وربليلها والتعامل دبوجبها بسرعة وحـز ومهارة -
الذي يواجهو واستخداـ وتوظيف  القدرة على رسم وصياغة التكتيكات البلزمة للتعامل مع اؼبوقف األزموي -

 اؼبتاحة لديو ؛ األفراد واألدوات
 ؛ القدرة على شرح أفكاره وتوصيل اؼبعلومات، والتعامل باإلشارة والرموز وبصورة سريعة -
أدْف من التعليم والثقافة يتوافق مع طبيعة اؼبهمة وكذا أعضاء الفريق اؼبناط إليهم تنفيذ اؼبهمة، كذا حد  حدّ  -

 أدْف من الدورات التدريبية اليت اجتازىا بنجاح وأثبت صبلحيتو للسيطرة على اؼبوقف.

شاركة يف مواجهة األزمة وعليو؛ فالقيادة وقت األزمة تعٍت القدرة على التأثَت يف اآلخرين ودفعهم كبو اؼب
يف حالة وقوع األزمة وربديد االذباىات اؼبستقبلية والقدرة على الرؤية اإلبداعية والتوجيو يف اؼبوقف األزموي 

وتتعد أنواع القيادة يف إدارة األزمات واليت يبكن تصنيفها  ووضع االسًتاتيجيات لتفادي وقوع األزمة مستقببل.
 :1إُف ثبلثة أنواع رئيسية ىي

من أىم السلوكيات اؼبميزة ؽبذا النوع من القيادة أثناء األزمات ىو أف القائد وبث  القيادة الشورية:  - أ
أعضاء الفريق على النظر إُف األزمات على أهنا فرص لتحسُت األوضاع، ورؤية اؼبخاطر والتهديدات الناصبة 

وربديد األولويات وصبع اغبقائق اليت ؽبا عبلقة باألزمة وربديد درجة عن األزمة يف حجمها الطبيعي، 
حدهتا. ويقـو القائد أيضا بتشجيع األعضاء على اؼببادرة وإبداء الرأي مع توفَت مناخ من األلفة واالحًتاـ 

داـ بُت األعضاء وتشجيع استخداـ التفكَت اإلبداعي يف توليد البدائل اؼبناسبة ؼبوقف األزمة، أو استخ
 أسلوب العصف الذىٍت فبا يؤدي إُف التعامل مع األزمة بكفاءة عالية. 

وتتميز ىذه القيادة بأف القائد يتمتع بدرجة عالية من التوتر يف معاعبة األزمة، القيادة المستبدة:   - ب
وىو يرى ، اؼبؤسسةويسعى للخروج من األزمة بسرعة ألنو ينظر إُف األزمات على أهنا خطر يهدد كياف 

ألزمة بعدسة مكربة بإعطائها أكرب من حجمها الطبيعي، فيقـو بازباذ القرارات دبفرده وبسرعة، األمر ا
 الذي يًتتب عليو الفشل يف التعامل مع األزمة، ويزيد من نسبة اؼبخاطر والتهديدات.

                                                           
د بوقرة، أمينة، دور القيادة اإلدارية يف إدارة األزمات، ؾبلة أبعاد اقتصادية، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة أؿبم قهواجي -1

 .316، ص2018، 01، العدد 05بومرداس، اعبزائر، اجمللد 
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يف األزمات، فالقائد يتمتع هبدوء ظاىري يتجاىل يف ضوئو  يف ظل القيادة اؼبتسيبة القيادة المتسيبة: - ت
ويًتؾ أمر التصرؼ يف األزمات ألعضاء فريقو، كما يكوف غَت البيانات واؼبعلومات ذات العبلقة باألزمة، 

قادر على ازباذ القرارات، فبا يؤدي إُف غياب القيادة يف موقف األزمة فبا يزيد من االضطراب والفوضى 
 وقف األزمة فتزيد اػبسائر اؼبادية والبشرية.واػبلل يف م

تطبيق أحد األمباط القيادية السابقة الذكر يف التعامل مع األزمة ال يعٍت أف السلوؾ واعبدير بالذكر أف 
القيادي ناجح، فالقائد وبالرغم من وجود ىذه األمباط يتوجب عليو مراعاة بعض االعتبارات أثناء فبارسة 

ناخ مساعد للمشاركة يف صنع القرار من قبل صبيع األفراد ليصبح القرار اعبماعي فعاال القيادة ومنها خلق م
وما ربتويو من قيم واذباىات، كل ىذا من شأنو أف يعزز  باؼبؤسسةوملما حبيثيات األزمة وفهم البيئة ايطة 

والعمل على استثمارىا دبا واافظة على قيمها والتغلب على أزماهتا  للمؤسسةربقيق األىداؼ االسًتاتيجية 
 . للمؤسسةىبدـ اؼبصلحة العامة 

 من أبرز وأىم أبعاد قيادة األزمة ىي: أبعاد قيادة األزمة: -2.3.3

ترتكز القيادة التبادلية على أساس بناء عبلقة االتفاؽ اؼبتبادؿ بُت القائد والتابعُت، ففي  القيادة التبادلية:  - أ
واؼبوارد إذا نفذوا مهماهتم واؼبكافآت التابعُت للقائد والقبوؿ بسلطتو وبصلوف على الثناء  امتثاؿمقابل 

ودبفهـو أكثر بنجاح، أو يتلقوف اإلجراءات التأديبية يف حالة عدـ قيامهم دبسؤولياهتم بالشكل اؼبطلوب. 
بُت القادة واؼبرؤوسُت، أف األساس يف القيادة التبادلية ىو تبادؿ العملية  Moorوضوحا وإجرائية يرى 

فالقائد التبادِف يتعرؼ على رغبات واحتياجات اؼبرؤوسُت مث يوضح األدوار واؼبسؤوليات بالنسبة 
للمرؤوسُت لتحقيق ىذه االحتياجات والرغبات واليت سوؼ تكوف مرضية ؼبقابلة أىداؼ ؿبددة أو أداء 

سوف يتلقوف اؼبكافآت مقابل أدائهم ألعماؽبم عندما نة، وبالتاِف ربقيق النتائج اؼبرغوبة، فاؼبرؤو يّ مهمات مع
يستفيد القادة من إسباـ ىذه األعماؿ، وأف القادة يساعدوف يف بناء ثقة اؼبرؤوسُت، فضبل عن إرضاء 
احتياجاهتم، ألف ذلك من اؼبمكن أف وبسن اإلنتاجية واألخبلؽ يف العمل. وعلى أساس ما تقدـ يظهر 

تعتمد على )القوة، اؼبكافآت، والعقوبات( للتأثَت على التابعُت للحصوؿ على  بوضوح أف القيادة التبادلية
  .1االمتثاؿ السلوكي مع اؼبمارسات اليت من شأهنا تعظيم اؼبصاٌف اؼبتبادلة لكبل الطرفُت

                                                           
 –لتحويلية وأثرىا يف تنفيذ األىداؼ االسًتاتيجية لوزارة البيئة األردنية أضبد علي صاٌف، ؿبمد ذيب اؼببيضُت، القيادة اإلدارية بُت التبادلية وا -1

 .61، ص 2013، اعبامعة األردنية، 1، العدد 40، ؾبلة دراسات العلـو اإلدارية، اجمللد  -دراسة ميدانية يف الشركات الصناعية الكبَتة 
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من خبلؿ ىذا النمط يركز على اؼبهمة، إقباز العمل، امتثاؿ اؼبرؤوسُت واالعتماد  إذف فالقائد التبادِف
كبَت على اؼبكافآت والعقوبات للتأثَت يف أداء العاملُت. ويقدـ ىذا النمط الدعم اؼبلموس وغَت اؼبلموس   بشكل

واؼبوارد للمرؤوسُت مقابل جهودىم مع ربديد القواعد واؼبعايَت واغبفاظ عليها، بواسطة توظيف سلسلة من 
  . 1التأديبية اؼبكافآت اؼبتمثلة يف زيادة األجور والًتقيات أو ازباذ اإلجراءات

قباز وتلبية سبثل القيادة التحويلية الدافع اؼبلهم غبفز التابعُت كبو العمل واإل القيادة التحويلية:  - ب
ويعد ىذا النمط من أبرز األمباط ألهنا تركز على التحفيز الفكري.  احتياجاهتم وسبكينهم من ربقيق ذاهتم

وعامبل ىاما يف قباح  ىذا العصرالقيادية وأكثرىا فعالية يف إحداث التغيَت الذي أضحى ظبة بارزة يف 
  .2واستدامتها اؼبؤسسات

يف دراسة سوسيولوجية أجراىا الباحث  1973لقد مت ذكر مصطلح القيادة التحويلية ألوؿ مرة عاـ 
(Downton :بعنواف )( قيادة اؼبتمردين: االلتزاـ والكاريزما يف العملية الثورية"، بعد ذلك استخدـ"Burns )

، وقد أيّد كثَت من الباحثُت نظرية القيادة 1978مصطلح القيادة التحويلية يف كتابو "القيادة" وذلك عاـ 
الذي طور جوانب و  1985( عاـ (Bass( يف هناية السبعينات ومنهم Burnsالتحويلية اليت أشار إليها )

 .3أخرى يف القيادة التحويلية تشمل مباذج وعوامل السلوؾ

أهنا: مصدر إؽباـ للمرؤوسُت يف ربقيق مصاغبهم اػباصة من ناحية وربسُت بومن ىذا اؼبنطلق عرفت 
كما عرفت بأهنا "أسلوب قيادة وبدث عندما يتفاعل شخص أو وتطويرىا من ناحية أخرى.   اؼبؤسسةإنتاجية 

مع اآلخرين بطريقة ذبعل القادة واألتباع يرفعوف بعضهم بعضا إُف مستويات أعلى من الدافعية أكثر 
. وتشَت أيضا إُف "القيادة اليت ربفز وتلهم األتباع لتحقيق نتائج فعالة وغَت عادية وتعمل على 4واألخبلؽ"

                                                           
رىا يف االلتزاـ التنظيمي من خبلؿ سبكُت العاملُت: دراسة استطبلعية يف عينة زيد صادؽ ماجد، عبد الرضا فرج بدراوي، األمباط القيادية وأث -1

 .60، ص2013، 34، العدد 09من منظمات األعماؿ العراقية، ؾبلة العلـو االقتصادية، العراؽ، اجمللد 
األّلوكة، فهرسة مكتبة اؼبلك فهد الطبعة األوُف، ، دراسة نظرية تطبيقية مقارنة، القيادة األخبلقية من منظور إسبلميأضبد بن عبد ا الكبَّت،  -2

 .49، ص2012الوطنية أثناء النشر، الرياض، 
3
- Ivana SIMIĆ, Transformational Leadership :The Key to Successful Management of Transformational 

Organizational Changes, The scientific journal FACTA UNIVERSITATIS, series: Economics and 

Organization, Vol 01, N˚ 06, 1998, University of Niš, Yugoslavia, pp : 49-50.  
4

- Daniela Beck-Tauber, Transformational Leadership : Exploring its Functionality, Doctorat Thesis, 

University of  Buchbinderei, Germany, 2012, p5. 
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ر فبا تقدـ أف القيادة التحويلية ويظه. 1تعزيز الدافع واألخبلؽ واألداء من خبلؿ ؾبموعة متنوعة من اآلليات"
للفرد، من خبلؿ تركيزىا  اؼبؤسسةواحتواء  ؼبؤسسةأي اندماج الفرد با اؼبؤسسةتسعى لتحقيق متبلزمة الفرد و 

القائد  اليت سبيز صائصأىم اػبومن  .2على تأسيس ثقافة االلتزاـ وحفز التغيَت وتعزيز سلوؾ اإلبداع
 :3التحويلي

 يبتلك رؤية ثاقبة. -
 يزرع الثقة باآلخرين من خبلؿ فبارسة التمكُت بشكل واسع. -
 يستشَت جهود اؼبرؤوسُت الفكرية ويشجع التفكَت التباعدي. -
 يهتم باؼبرؤوسُت فرادى وصباعات. -
 ىبلق التحديات يف األعماؿ واؼبهمات. -
 يتسم بطرح األفكار االبتكارية. -
 هم.بُت التابعُت وإدامة العبلقة مع اإلصباعيسعى إُف بناء  -
 تشجيع التابعُت على االستقامة وذبسيد القيم األخبلقية. -

أنبية القادة يف إدارة األزمات ودورىم األساسي يف مسار األزمة تتجلى  تأثير القائد في األزمة: -3.3.3
 :4وتطوراهتا اؼبختلفة، لكن ىناؾ ؾبموعة من العوامل قد تفعل ىذا الدور أو تقلل من أنبيتو ىي

تتمثل يف ؾبموعة من السمات الشخصية اليت يبتلكها كالذكاء واإلبداع والثقافة الواسعة  شخصيتو: - أ
 والعقبلنية واغبكمة واالستيعاب.

تتجسد درجة اىتماـ القائد باألزمة دبقدار مشاركتو الفعالة يف إدارهتا. فمشاركة  درجة اىتمامو باألزمة:  - ب
فيها بشكل عاـ من خبلؿ ة تزيد من فرص تأثَت خصائصو القائد يف إدارة ازباذ القرار اؼبتعلقة باألزم

 اإلبداع والتجديد وتفعيل القدرات.

                                                           
1
- Odumeru James A, Ifeanyi George Ogbonna, Transformational vs. Transactional Leadership Theories: 

Evidence in Literature, Journal of International Review of Management and Business Research, Vol.02, 

N.02, 2013, p356. 
 .61، ص ؿبمد ذيب اؼببيضُت، مرجع سبق ذكره أضبد علي صاٌف، -2
 .62، ص اؼبرجع نفسو -3
 .319-318قهواجي أمينة، مرجع سبق ذكره، ص ص:  -4
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للخربات اؼبعممة لدى القائد دورا أساسيا ومؤثرا يف التعامل مع  إف خبرتو في التعامل مع األزمات: - ت
ويعد التدريب أحد العوامل األساسية اليت تساىم يف تراكم اػبربة البلزمة لدى قائد األزمة وتساىم  ،األزمة

 عملية التدريب يف:
 فهمها وربليلها وازباذ القرارات اؼبناسبة.للتعامل مع األزمة من خبلؿ اؼبهارات واػبربات  إكساب  -
 تعلم كيفية معاعبة األزمات دبوضوعية وعقبلنية. يساعد التدريب على -
تساىم عملية التدريب يف بناء الثقة بالنفس وتنمية حسن اؼبسؤولية ورفع الروح اؼبعنوية وتعزيز القيم  -

 واالذباىات اإلهبابية وتقليل اؼبخاطر.
دبا احتوتو من  تساىم عملية التدريب يف تقدٔف اػبربات واستذكار العرب وتعلمها من األزمات السابقة -

 إهبابيات وسلبيات. 
فالقائد هبب أف يكوف مستعدا هبب توافر اؼبرونة واالبتكار للقيادة يف وقت األزمات،  مرونتو وعقالنيتو:  - ث

إلظهار اؼبرونة وأف يكوف منفتحا على االقًتاحات والصيغ والوسائل حوؿ كيفية التعامل مع األزمة وإهباد 
 اغبلوؿ اؼبناسبة ؽبا.

ويبكن ربديد ثبلثة  ،وىو تعبَت عن وعي القائد بالقضايا اؼبوضوعية اؼبرتبطة دبواقف األزمة دراكو:درجة إ - ج
 عناصر أساسية يف إدراؾ القائد لؤلزمة ىي:

 إدراؾ القائد ألنبية األزمة، فكلما ازداد ىذا اإلدراؾ ازدادت رغبتو يف التعامل معها ؛  -
 ؛ اؼبؤسسةدراؾ القائد لتأثَت األزمة على أىداؼ إ -
 إدراؾ القائد لعنصر الوقت، أي إدراكو للوقت البلـز واؼبتاح للتصرؼ وازباذ القرار إزاء األزمة القائمة. -
خبلؿ األزمة، فدرجة تأثَت متغَتات البيئة تؤثر البيئة النفسية للقائد يف سلوكو  البيئة النفسية للقائد: - ح

 وإدراكو ؼبا يلي:اؼبوضوعية يف األزمة ترتبط بدرجة وعي القائد 
 حجم القدرات واإلمكانيات اؼبوجودة وطبيعتها ؛ -
 الوسائل اليت يبدعها القائد ويستخدمها يف عملية تفعيل القدرات اؼبتوافرة ؛ -
 الطريقة اليت توظف من خبلؽبا القائد يف ىذه القدرات بالشكل األمثل. -
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( أف إدارة األزمات جزء من 2009يؤكد سعدوف ) :وإدارتها األزمات مواجهةدور القائد في  -4.3.3
اؼبهاـ الوظيفية للقائد ومن واجباتو األساسية، وأف األزمة ومواجهتها سبثل مساقا عمليا تطبيقيا يف ديناميكية 

وظائف القائد واعبماعة على مواجهة اؼبتغَتات، ويف اعبانب العملي ؼبواجهة األزمة يًتتب على القائد فبارسة 
والتواجد اؼبيدآف ؼبعروفة من: زبطيط، وازباذ قرارات، تنظيم، رقابة وتوجيو، متابعة وتكليف باؼبهاـ، اإلدارة ا

اؼبكثف، وعدـ االنعزاؿ، وتفويض السلطات، ووضع أنظمة القيادة والسيطرة، واليت هبب أف تكوف معدة 
وفَت التغذية الراجعة للقائد، ؼبا ؽبا مسبقا وحيز التشغيل الفعلي بكفاءة، سواء ؼبمارسة وظائفها ومهامها، أو لت

من أنبية يف اؼبتابعة والتوجيو وتوزيع اؼبهاـ، ويف اؼبقابل يتوقف األمر على مدى قدرات األعضاء يف ضبط 
 .1النفس، والشجاعة واالنضباط، وااللتزاـ باػبطط وتنفيذ القرارات والتوجيهات، وتقدٔف اؼببادرات واإلبداع

 :2ل اؼبثاؿ؛ مدى مسانبة القيادة التحويلية يف أوقات األزمات يف ما يليويبكن أف نلمس على سبي

إف الدور األساسي للقائد التحويلي ىو ربقيق فاعلية القيادة وخاصة يف أوقات األزمات، وذلك من خبلؿ  -
كبو اؼبستقبل، فبا ربقيق التطابق بالقيم واؼبعتقدات بينو وبُت اؼبرؤوسُت دبا يبتلكو من كاريزما قوية ومؤثرة ونظرتو 

يؤدي إُف زيادة التآزر، وأيضا من خبلؿ شخصية القائد التحويلي اليت تتسم بالتضحية بالنفس من أجل 
 اؼبصلحة العامة ؛

إف العبلقة اؼبتبادلة بُت القائد التحويلي ومرؤوسيو، والقائمة على األخوة والثقة يف سياؽ األزمة، تعد من  -
 واعبهد، فبا يساعد على ذباوز األزمة ؛العوامل اورية اليت تؤثر يف اؼبوقف والسلوكيات وتوفر الوقت 

، تتولد مشاعر سلبية نتيجة ( أنو يف أوقات األزماتZhang et al. 2012ويرى زىانج وآخروف ) -
الصدمة والفوضى، وأف القائد التحويلي لديو القدرة على السيطرة على مشاعر اآلخرين أثناء األزمة، واليت 

 تتسم بالقلق والغضب واليأس، فينزع اؼبشاعر السلبية ووبوؽبا بشكل إهبايب. 

ما ىبص التساؤالت والتعلم. فاألزمة إف تسيَت ما بعد األزمة يرافق بعمل معمق في ما بعد األزمة: -4.3
تسبب اضطرابات كبَتة ألهنا تتعلق بغَت اؼبتوقع، وربمل األزمات اؼباضية معارؼ جديدة وأحيانا تنظيما 

                                                           
ألردف، بشَت أبو رماف، أثر القيادة التحويلية يف االستعداد إلدارة األزمات، اجمللة األردنية يف إدارة األعماؿ، اعبامعة األردنية، عماف، ا سامي -1

 .718، ص2016، 03، العدد 12اجمللد 
 . 718اؼبرجع نفسو، ص -2
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جديدا. ومن رىانات تسيَت ما بعد األزمة نذكر: استبعاد القلق والغموض اؼبتسبب من األزمة؛ ضبط األزمة 
 .1اؼبوجود؛ تبٍت التعلم وتقؤف األزمة بعد ربليبلت عدة وتفسَت اؼبعطيات ؾبتمعةلتنظيم امن أجل إدخاؽبا يف 

 خالصة:

من اؼبعروؼ أف األزمات تصاحبها مشاكل عديدة، سواء قبل حدوثها، أثناءىا أو آثارا بعد خروج 
ربكم  أوال وقبل التعرؼ على آليات مواجهة تلك األزمات والعناصر اليت اؼبؤسسةاألزمة، لذلك؛ فمهمة 

، سواء تعلقت دبشكلة االتصاالت، فاعلية إدارهتا، ىو رصد ومعرفة أىم اؼبشكبلت التنظيمية اؼبصاحبة ؽبا
واليت قد ينتج عنو أخطاءا تسيَتية تؤدي إُف ضعف ، مشكلة القيادة وازباذ القرار أو مشكلة ضعف التنسيق

وتكوين  للمؤسسةزمة ضمن الفكر التسيَتي التحكم يف ؾبريات األزمة، ؽبذا كاف من الضروري تبٍت فلسفة األ
والقيادة اؼبؤىلة إلدارة  ،اتملة ثقافة تسيَتية جديدة تساعد على التنبؤ باألزمة، االستعداد ؽبا، وتقليل ـباطرىا

 قيادة مسؤولة، وىي اليـو ليست فردا مهما عظم شأنو، وإمبا ىي األزمة تتطور حبسب الظروؼ واألحواؿ
إذف؛ فإدارة األزمة تتطلب نوع خاص من  ،سبتلك اؼبعارؼ اؼبطلوبة لقراءة األزمة وسَتورهتا وكيفية التعامل معها

 وغَتىا. القدرة على التفكَت اإلبداعيو االتزاف االنفعاِف ، القيادات تتمتع دبهارات الثقة بالنفس، الشجاعة
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 تمهيد:   

لعاملُت فيو سواء بُت العاملُت وبعضهم ال ىبلو التنظيم اإلداري يف أي مؤسسة من تواجد األزمات بُت ا
ة اؼبتواجدة يف ـبتلف اؼبؤسسات بكونو طواقم اإلدار  اإلدارياإلدارة و يعرؼ التنظيم أو بُت العاملُت و  البعض

تعرؼ م اؼبؤسسة و لّ ماتو لتحقيق أىداؼ تداخل مؤسسة يبارس مه يىو يعرب كذلك عن أي ذبمع بشر و 
 النجاح يف ذبنب تتمثل اإلدارة الناجحة لؤلزمات يفوقف يتضمن هتديد أو وبمل مشكلة و األزمات بكوهنا م
ازباذ ن خبلؿ البحث عن مسببات األزمة و ؿباولة احتواء األزمة بأقل قدر من اػبسائر موقوع األزمات و 

ال تقتصر لحلوؿ اؼبناسبة ؽبا بأفضل صورة و ؼبناسبة للتعامل مع تلك األزمات حىت الوصوؿ لاإلجراءات ا
األزمات على العبلقات بُت األفراد فقط بل سبتد كذلك لتشمل كافة صور األزمات اليت ال زبلو منها بيئة عمل 

تصادية أو حىت قانونية أو سواء نتيجة ؼبشكبلت غَت متوقعة ناذبة عن تغيَتات يف الظروؼ السياسية أو االق
مستوى التنظيم اإلداري داخل اؼبؤسسة أو حىت لنقص أو تشويو ربدث نتيجة ؼبشكبلت يف اإلدارة و أزمات 

إدارة تلك األزمات لتجنب اغباجة ة للتعامل و تدبَت اػبطط اؼبناسبمات ما يتطلب االستعداد الدائم و اؼبعلو 
ت األزما إدارةعادة ما يتضمن ـبطط ها الكثَت من اؼبشكبلت و ينتج عن اليت قدالزباذ قرارات ربت الضغط و 

التهديدات اؼبتضمنة فيها سواء من حيث الوقت أو نقص اإلمكانيات أو التعرؼ على أىم عناصر األزمة و 
يتحدد دة و يّ التعامل معها بطريقة غَت ج غَتىا مع التنبؤ حبجم اػبسائر اليت يبكن أف تنتج عن ذباىل األزمة أو

عوامل منها مستوى تعقيد األزمة د من خبلؿ التحكم يف عدة يّ إدارهتا بشكل جالتعامل مع األزمة و  مستوى
 غَتىا من العوامل.الضغوط اؼبرتبطة بطبيعة اؼبوقف و درجة التهديد أو و 

يقصد بو اجملموعة اؼبنتقاة من قبل إدارة اؼبؤسسة واليت تستطيع التعامل اؼبرف  فريق إدارة األزمات:مفهـو  -1
ولفريق اؼبهاـ األزموية أنبية  ،واؽبادؼ مع األزمات اؼبختلفة اؼبتوقع منها وغَت اؼبتوقع، قبل الوقوع وبعده وأثناءه

وتتصل باإلنساف سواء يف نشوئها  ا كانت طبيعة األزمة، قبدىا يف النهاية تتعلقيّ خطَتة يف إدارة األزمات، فأ
وتصاعدىا أو يف معاعبتها والتعامل معها، ومن مث وبتاج ىذا التعامل إُف اختيار ؾبموعة من األفراد اؼبؤىلُت 
واؼبدربُت والقادرين على التعامل مع األزمات والتوافق السريع مع أحداثها والتصدي لتلك األحداث، ليس 

 لتجنيب الكياف اإلداري أي خسائر ؿبتملة نتيجة ؽبذه األحداث. فقط لوقف تصاعدىا، ولكن أيضا

قائد اؼبيدآف أو اؼبباشر لؤلزمة، ويعمل فريق إدارة األزمات من خبلؿ التعاوف الوثيق مع القيادة العليا وال
يقدـ حيث يقـو باستقباؿ البيانات واؼبعلومات اليت يسعى للحصوؿ عليها أو اليت تأيت إليو طواعية ووبللها و 
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النصح واإلرشاد إُف اؼبستهدفُت، ويقـو أيضا بتقدٔف اؼبشورة يف كل ما يطلب منو من القوى اؼبشاركة يف 
 اؼبواجهة ويقدـ اؼبقًتحات البلزمة لذلك.

وهبب أف ال لبلط بُت فريق إدارة األزمة والفرؽ التنفيذية اؼبكلفة دبهاـ داخل األزمة نفسها، ففريق إدارة 
مستمر وثابت داخل الكيانات اؼبختلفة ويعترب يف كثَت من األحياف جزءا من اؽبيكل األزمات ىو كياف 

التنظيمي، وقد ىبتلف تشكيل فريق إدارة األزمات من أزمة ألخرى حسب طبيعة األزمة ومكوناهتا اؼبشًتكة 
 .1ويعتمد يف تشكيلو غالبا على أعضاء الفريق الثابت

على الرغم من أف األزمات قديبة يف حدوثها قدـ التاريخ اإلنسآف إال  تشكيل فريق إدارة األزمة:أسس  -2
أف األزمات يف عصرنا اغباضر اكتسبت خصائص وصفات َف تكن متواجدة فيها من قبل، وأصبحت ذات 
طابع خاص، حىت تلك األزمات اليت سبق أف حدثت من قبل، واكتسبت الكيانات اإلدارية خربة التعامل 

 عصرنا اغباضر كأهنا ربدث وتتم ألوؿ مرة، ؼبا اكتسبتو من صفات وخصائص جديدة.معها، أصبحت يف 
فاألزمة أصبحت متحورة ومتغَتة بشكل كبَت، نتيجة الختبلؼ األوضاع والظروؼ، فضبل عن تزايد تشابكها 

تأثَت وقوى  واختبلؼ قوى الَّت وتكاثف عبلقاهتا، وتشعب عناصرىا ومكوناهتا، واتساع دائرة اؼبهتمُت هبا، وتغ
ونتيجة ؽبذا التشعب واالتساع والتنوع، اختفت  الرصد والتأثر والتأثَت اؼبتبادؿ بينها وبُت البيئة ايطة هبا.

زمات، وأصبحت إدارة األزمات إدارة صباعية القرار، تقـو على رؤية فكرية متكاملة القرارات الفردية يف إدارة األ
 .2ألزماتلفريق مهاـ متكامل للتعامل مع تلك ا

وىبتلف تشكيل فريق إدارة األزمات من أزمة إُف أخرى، ويتم إعداده وتدريبو وإسناد اؼبهمة إليو، 
وتكليفو دبعاعبتها، وربديد اؼبدى الزمٍت واغبقوؽ والسلطات، واإلطار العاـ للحركة، ويبكن توضيح تلك 

 اإلجراءات من خبلؿ الشكل التاِف:
 
 
 
 

                                                           
، مذكرة -دراسة ميدانية على وزارة اؼبالية يف غزة  –وساـ صبحي مصباح إسليم، ظبات إدارة األزمات يف اؼبؤسسات اغبكومية الفلسطينية  -1

 .77ص ، 2007ماجستَت، كلية التجارة، قسم إدارة األعماؿ، اعبامعة اإلسبلمية، غزة، 
 .78، ص اؼبرجع نفسو -2
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 األزمات إدارة فريق طريق عن األزمة مع التعامل إجراءات(:08)شكل رقم

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دراسة ميدانية على وزارة  –وساـ صبحي مصباح إسليم، ظبات إدارة األزمات يف اؼبؤسسات اغبكومية الفلسطينية  المصدر:
 .78، ص 2007، مذكرة ماجستَت، كلية التجارة، قسم إدارة األعماؿ، اعبامعة اإلسبلمية، غزة، -اؼبالية يف غزة 

اليت تتدخل يف ربديد خصائص ف العملية التنفيذية ىي أ( 08يتبُت من خبلؿ الشكل رقم )
..، ومن العسكرية.ومواصفات أعضاء فريق التعامل مع األزمة، فاألزمة السياسية غَت األزمة االقتصادية غَت 
 ىنا فإف عملية اختيار فريق األزمات وإسناد اؼبهاـ إليو ترتبط بنوع األزمة اليت يتم مواجهتها. 

اؼبهاـ إليو ترتبط بنوع األزمة اليت يتم مواجهتها، إال أف ىناؾ شروط إف عملية اختيار فريق األزمات وإسناد 
 :1 توافرىا يف أعضاء الفريق ىيُّت نة يتعيّ مع

 و القدرة األكرب على التدخل الناجح يف األزمة ؛أاؼبهارة  -
 ؛ةنفسي والعاطفي أماـ أحداث األزمرباطة اعبأش وبرود األعصاب، وعدـ القابلية لبلنفعاؿ أو التأثر ال -
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 .79سبق ذكره، ص  وساـ صبحي مصباح إسليم، مرجع -
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 ا كانت اؼبخاطر اليت قد تكتنفو ؛يّ الطاعة العمياء لؤلمر اؼبتخذ، وتقديس الواجب أ -
 االنتباه والوعي واغبرص الشديد عند القياـ بتنفيذ اؼبهاـ اؼبوكولة إليو ؛ -
 التضحية بالذات إف لـز األمر واالستعداد لذلك ؛ -
 الوالء واالنتماء للكياف اإلداري ؛ -
 التخصصات اؼبختلفة واؼبكملة لبعضها ؛ -
 ل ؛يّ القدرة على التحليل واالستنتاج والتخ -
 السرعة يف ازباذ القرارات ؛ -
 ؿ والطموح وقوة اإلرادة.ؤ التفا -

ومن ىنا فإف أعضاء الفريق يتم اختيارىم من الصفوة القبلئل الذين تتوفر فيهم ىذه اػبصائص 
ة مًتابطة لديها ىدؼ واحد ىو التعامل مع األزمة، واغبيلولة دوف واؼبواصفات، ويعمل الفريق كوحدة متكامل

تصاعدىا، وكذا اغبيلولة دوف تدىور اؼبوقف األزموي وإفراز األزمة لنتائجها واغبفاظ على حيوية الكياف 
 اإلداري، وقدرتو على االستمرار والصمود أماـ أحداث األزمة.

 :1ومن أسس تشكيل فريق إدارة األزمة نذكر

تشكيل الفريق بقيادة رئيس ؾبلس إدارة اؼبؤسسة أو من ينوب عنو، ومسؤولُت عن تدفق االتصاؿ،  يتم -
والعبلقات العامة، والشؤوف القانونية، واألمن، والسكرتارية، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، 

 ومستشار خارج اؼبؤسسة.
واجهة األزمة، كالقدرة على العمل هبب أف يتحلى أعضاء الفريق بالعديد من السمات اليت تتطلبها م -

 اعبماعي، والدقة، واؼبرونة، واعبدية، والتحمل، والشجاعة، واعبرأة يف ازباذ القرار والقدرة على اإلقباز.
يقـو الفريق بإعداد خطة اتصاالت األزمة وبلورهتا ووضع السيناريوىات اتملة والتدريب على تنفيذىا،  -

رة األزمة إُف طرح معلومات كثَتة تفيد يف عملية التخطيط وتضمن عدـ ويؤدي اشًتاؾ اجملموعة يف إدا
 التنافر بُت األفراد، فبا يؤدي إُف سبلسة تنفيذ اػبطة حاؿ وقوع األزمة.

 يتم توزيع اؼبهاـ على أعضاء الفريق حبيث يؤدي كل فرد مهمة ؿبددة مع ذبنب التداخل بُت اؼبهاـ. -
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 .80وساـ صبحي مصباح إسليم، مرجع سبق ذكره، ص  -
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الفريق تتضمن العناوين وأرقاـ اؽبواتف حىت يبكن ذبميع أعضاء  يتم تدوين البيانات كاملة عن أعضاء -
 الفريق بالسرعة اؼبمكنة عند حدوث األزمة.

هبب أف يكوف لدى قائد الفريق السلطة الكاملة يف اغبصوؿ على اؼبعلومات ونشرىا على اعبماىَت ووسائل  -
ري، إصدار التوجيهات واغبصوؿ اإلعبلـ وأف يكوف قادرا على: اإلجابة على أية أسئلة بشكل كامل وفو 

على استجابة فورية، القدرة على ازباذ قرارات رئيسية وضرورية، وأف يكوف قريبا جدا من الشخص اؼبسؤوؿ 
 عن ازباذ ىذه القرارات.

التأكد من أف اؼبتحدثُت الرظبيُت مدربُت على مهارات االتصاؿ، ولديهم القدرة على كسب ثقة وتعاطف  -
 وارات مع وسائل اإلعبلـ.اآلخرين، وإدارة اغب

 القدرة على العمل ألوقات طويلة قد تستغرؽ أياما. -
تكمن أنبية فرؽ العمل يف ذبميع للمورد البشري ال في التنظيم اإلداري:  فريق األزمةأىمية وفوائد  -3

لقرارات غٌت عنو يف ؾبػاالت متعددة منها: حل اؼبشكبلت، وربقيق اإلبداع واالبتكار، وربػسُت عمليػة صػنع ا
وربقيق  اؼبؤسسةوإقباز اؼبهاـ اددة وربفيز األفراد من خبلؿ العمل اعبماعي ومتابعة ورقابة العمل يف 

الفوائد اؼبتاحة للفرؽ من خػبلؿ  ( Noe & Daft) فيما وضح.  مستويات عالية من رضى العػاملُت
اعبهػود الشخصية والرضا الشخصي والتكامل والتنوع يف اإلمكانيات واؼبهارات وتكاملهػا وزيادة اؼبرونة 

بتحطيم حواجزىا  اؼبؤسسات، إذ تقـو اؼبؤسسةالتحوؿ إُف أسلوب الفرؽ عامبًل مهمًا يف  إذ يعدّ ،للمؤسسة
 .1وطاقاهتم اػببلقة أدمغتهم وتدعم موظفيها وتشجعهم على استخداـ

يؤدي العمل بأسلوب الفريق ربقيق التعاوف بُت أعضاء اجملموعة وىذه ىي الفائدة األساسية، حيث 
يرغب األعضاء يف العمل معا، ومساندة بعضهم البعض ألهنم يتوحدوف يف فريق ويريدوف لو النجاح فبا يقلل 

ناء فريق العمل بفعالية فرص تبادؿ اؼبعلومات اؼبطلوبة حبرية من اؼبنافسة الفردية. كما يتيح أسلوب إدارة وب
وبطريقة انسيابية حيث تتدفق اؼبعلومات بسهولة من أسفل إُف أعلى )من األعضاء إُف اإلدارة(، ومن أعلى 

لوبة األعضاء(، ألف األفراد يدركوف عند العمل بفريق فعالة أنبية تبادؿ اؼبعلومات اؼبط إُف أسفل )من اإلدارة إُف
ومن الفوائد أيضا أف القرارات يتم ازباذىا يف أف واحد،  .أىداؼ الفريق واؼبؤسسة  ربقيقواؼبشاركة بفعالية يف

 من الطرؽ التقليدية يف اإلدارة واؼبتمثلة بازباذ القرارات بالتتابع، ويف ذلك تأثَت كبَت على ربقيق السرعة  ً بدال
                                                           

رأس اؼباؿ الفكري وتأثَته على أنواع فرؽ العمل دراسة آلراء عينة من أساتذة اؼبراكز البحثية واؼبكاتب ليث سعد ا حسُت، رٔف سعد اعبميل،  -1
، 93، العدد 31الرافدين، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة اؼبوصل، العراؽ، اجمللد االستشارية وعدد من كليات جامعة اؼبوصل، ؾبلة تنمية 

 .192، ص 2009
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يف اإلقباز واالستغبلؿ األمثل لعنصر الوقت كأحد أىم عناصر العملية اإلنتاجية واػبدمية، ويولد ازباذ 
كما أف ىناؾ  .نظرا ؼبشاركة األعضاء يف ازباذىاهبذه القرارات القرارات هبذه الصفة الشعور العاِف بااللتزاـ 

 :1منها ؾبموعة من الفوائد اليت تًتتب على األخذ دبنهجية فريق العمل
خلق بيئة عالية التحفيز، ومناخ مناسب للعمل يقلل من شعور العاملُت بالوحدة ويزيد من إحساسهم  -

 .باؽبوية اؼبشًتكة
 ل.إشعار العاملُت بالفخر بأدائهم اعبماعي لتقليل حاالت الغياب واإلنباؿ والكس  -
 .اغبد من الصراعات  -
 .إقبازىا، فبا يؤدي إُف الًتكيز على األىداؼ اإلحساس اؼبشًتؾ باؼبسؤولية ذباه اؼبهاـ اؼبطلوب -
تشجيع اؼببادرات، وتقدٔف االقًتاحات، فبا يؤدي إُف ربفيز القدرات اإلبداعية واؼبواىب الذاتية لدى  -

 .األفراد
 .استجابة أسرع للمتغَتات البيئة -
 .تقليل االعتماد على الوصف الوظيفي -
 .التفويض الفعاؿ من قبل اؼبدراء -
 .اؼبشكبلت قبل حدوثها، وتقدٔف حلوؿ ؽبا توقع -
 .زيادة فعالية االتصاالت بُت األعضاء وفبا يؤدي إُف ربسُت وتنمية مهارات االتصاؿ لدى األفراد -
بعد تكوين فريق إدارة األزمات للمؤسسة،  :وأىمية تدريب أفراد الفريق مراحل عمل فريق األزمات -4

ألوؿ للتعارؼ وربديد أنبية دور كل فرد يف الفريق، ويتم ذبميع يتم ربديد جدوؿ أعماؽبا ويكوف االجتماع ا
 :2الفريق أوال مث تبدأ بعد ذلك مراحل عمل الفريق على النحو التاِف أفرادوتسجيل اؼبعلومات عن 

ويقصد هبا صبع اؼبعلومات واغبقائق عن اؼبؤسسة وكل ما يتعلق هبا من عماؿ  مرحلة توصيف المؤسسة: -
 ومبآف.

                                                           
ؿبمد طبيس السديري، آراء العاملُت يف القطاع اػباص يف سلطنة عماف عن مهارات مدرائهم يف قيادة فريق العمل، مذكرة ماجستَت يف أضبد  -1

 . مت االطبلع عليو من اؼبوقع:15 – 14، ص ص 2010طانية للتعليم العاِف، اؼبملكة اؼبتحدة، إدارة األعماؿ، األكاديبية العربية الربي
team.pdf-work-of-skills-Papers/Leadership-https://www.abahe.co.uk/Research 

 
 .81ساـ صبحي مصباح إسليم، مرجع سبق ذكره، ص و  -2
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حسب اؼبعلومات اليت تتوافر من اؼبرحلة السابقة، يبكن استنباط اؼبؤشرات اليت  تحديد األولويات:مرحلة  -
يبكن من خبلؽبا ربديد وترتيب درجات اؼبخاطرة اليت يتعرض ؽبا كل بند من البنود اليت مت صبع اؼبعلومات 

أىم اؼبخاطر، أـ أف ـباطر معدالت عنها يف اؼبرحلة السابقة، فهل اؼبخاطر اؼبتوقعة بالنسبة ؼببآف اؼبؤسسة 
 وفاة العماؿ ذوي اػبربة الذي يصعب تعويضهم ىي اؼبخاطر األكثر أثرا ووقعا على اؼبؤسسة إذا حدثت.

عند توافر اغبقائق واؼبعلومات لفريق إدارة األزمة يتم تصنيف وتبويب  مرحلة إعداد السيناريوىات: -
كل عمل أو قسم أو إدارة، وحصر التوقعات بوقوع حوادث اؼبعلومات وربليلها للوقوؼ على األزمات يف  

غَت متوقعة أو كوارث طبيعية أو حروب أو اضطرابات اقتصادية أو سياسية، وحبصر األزمات اتملة يبكن 
واػبطوات اليت سبر هبا، وإُف أي مدى  األزمةإعداد سيناريوىات لكل منها لتحديد كيف أف ربدث 

 قي إشارات اػبطر الصادرة عن موقع األزمة يف تفاقمها.سيساىم بطء اإلدارة يف تل
بعد حصر السيناريوىات اتملة، يبكن وضع تصنيف وترتيب ؽبا بدءا باألسوأ، مرحلة أسوأ سيناريو:  -

فيجب ترتيب األزمات وفق أنبيتها ومدى أثرىا على مستقبل اؼبؤسسة وتأثَتىا على النظاـ ككل، وبذلك 
 أ سيناريو وبدء العمل يف ربليلو.يتم الًتتيب بتحديد أسو 

بعد االنتهاء من مناقشة اؼبعلومات واغبقائق والبيانات وإعداد السيناريوىات  مرحلة إبالغ ونشر الرسالة: -
وربديد أسوأ سيناريو وترتيب السيناريوىات، وقبل وضع اػبطط اتملة ؼبواجهة األزمات، هبب أف يقدـ 

ح فريق االتصاالت اؼبوجود ضمن فريق األزمات خريطة تسمى "خريطة إصدار األوامر أثناء األزمة" توض
تسلسل إصدار األوامر وتلقي اإلشارات وترصبتها وإببلغها ؼبن وكيف ومىت؟ وربديد اؼبسؤوليات والسلطات 
وقت األزمة حىت ال زبتلط اػبطوط واؼبسارات للسلطة واؼبسؤولية يف وقت هبب الوضوح التاـ فيو يف ىذه 

 :(09) رقمالنقطة بالذات، ويبكن توضيح تلك اػبطوط واؼبسارات من خبلؿ الشكل 
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 (: خطوط االتصاؿ والمعلومات بين فريق إدارة األزمات والجهات المعنية09شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .82وساـ صبحي مصباح إسليم، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر

اؽبدؼ الرئيس من أي عملية تدريب سوؼ يتمثل يف ربقيق نوع من التغيَت يف اؼبعرفة أو اؼبهارات أو  إف
اػبربة أو السلوؾ أو االذباه، والذي من شأنو تعزيز كفاءة اؼبوظف. وتًتكز األىداؼ األساسية لوظيفة التدريب 

 : 1على النحو التاِف

فراد سواء يف النواحي الفنية أو السلوكية أو اإلشرافية وغَتىا رفع مستوى األداء والكفاءة اإلنتاجية لدى األ -
 من العوامل اليت تقتضيها ظروؼ العمل وطبيعتو.

تدريب اؼبوارد البشرية البلزمة ألداء الوظائف اؼبطلوبة باؼبستوى اؼبطلوب ويف التخصص الذي تشًتطو  -
 مواصفات الوظيفة.

                                                           
أثر التػدريب علػى مقػدرة اؼبؤسسػات الدوليػة العاملػة يف قطػاع غػزة علػى إدارة األزمػات، مػذكرة ماجسػتَت، كليػة التجػارة، فهد ؿبمد نعماف زيادة،  -1

 .58، ص 2012قسم إدارة األعماؿ، اعبامعة اإلسبلمية، غزة، 
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اصفات زبتلف عن العمل اغباِف الذي يقـو بو الفرد بالنقل أو إعداد األفراد للقياـ بأعماؿ ذات طبيعة ومو  -
 بالًتقية.

 إعداد اؼبعنيُت اعبدد وهتيئتهم للقياـ بعملهم اعبديد على أكمل وجو. -
سبكُت األفراد من فبارسة األساليب اؼبتطورة بالفاعلية اؼبطلوبة على أساس ذبرييب قبل االنتقاؿ إُف مرحلة  -

 التطبيق الفعلي.

لتدريب على قيادة األزمات إُف العمل على إكساب اؼبستهدفُت اؼبهارات واالذباىات األساسية ووبتاج ا
البلزمة، ويعاًف التدريب نواحي القصور الشخصي، دبا يؤىل اؼبستهدفُت للعمل بفاعلية عند قيادة األزمة، 

الفرصة ألف يبارسوا بصورة  ويعتمد تدريب القيادات يف ىذا اجملاؿ على استخداـ أساليب ااكاة، حبيث تتاح
قريبة من الواقع وقريبة من ظروؼ األزمة كيفية مواجهتها حبيث يتم وضعهم يف األماكن واؼبواقع الفعلية اليت 

 : 1يتوقع أف يكونوا فيها أثناء إدارهتم لؤلزمة. وعند تدريب القيادة هبب مراعاة اآليت

القائد لؤلزمة تعٍت أف ذلك قد يتطلب منو أف يبكث وقتا طويبل يف ظروؼ من اإلجهاد والتوتر، وأىم  إدارة -
 ما يبّيز تدريب القائد ىو تعريضو إُف حجم فباثل للتوتر واإلجهاد اؼبتوقع.

ىم ما يواجو القائد يف األزمة ىو صعوبة اغبصوؿ على اؼبعلومات وهبب أف يتدرب على كيفية العمل يف أ -
 ظل نقص اؼبعلومات.

 تنوع عمليات تدريب الفرد حسب زبصصو وحسب اجملاالت اليت يبكن أف يشارؾ فيها أثناء قيادة األزمة. -
اختيار القيادات اليت تناسب صحتها اعبسمية والعقلية التعامل مع األزمات، ويكوف لديها االستعداد  -

 والرغبة يف اكتساب اؼبهارات واالذباىات الضرورية للعمل.
 التدريب على العمليات اؼبختلفة العقلية والبدنية اليت قد تفرضها ظروؼ األزمة. -
 دراسة اػبربات والتجارب الناذبة من أزمات سابقة واالستفادة منها. -
 التطوير والتحديث اؼبستمر للمعلومات واؼبهارات اؼبستخدمة يف ؾباؿ األزمات. -

من خبلؿ ألفراد فريق إدارة األزمات صقل اؼبهارات تتم عملية التدريب وإكساب اؼبهارات واؼبعلومات و 
 :2ؾبموعة أساليب تدريبية متطورة تستخدـ يف العملية التدريبية من أنبها

                                                           
 .59 – 58فهد ؿبمد نعماف زيادة، مرجع سبق ذكره، ص ص :  -1
 .59، ص اؼبرجع نفسو -2
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 ااضرات العلمية والعملية. -
 دراسة اغباالت العلمية والعملية اؼبصممة خصيصا. -
 سبثيل األدوار وااكاة لسيناريو األحداث. -
 ورش العمل وـبتربات اإلقباز واألداء. -
 عصف األفكار وترتيبها. -

ويستعاف يف العملية التدريبية بالوسائل السمعية والبصرية اغبديثة اؼبتقدمة، واليت تتم من خبلؽبا نقل 
خربات اآلخرين وذبارهبم يف مكافحة األزمات والتعامل مع اؼبواقف العصيبة إُف أعضاء الفريق الذين مت 

 ىم.اختيار 

 خالصة:

نة أو عند التنبؤ حبدوثها، وبتم على إدارة تلك األزمة اللجوء إُف التعامل معها من يّ عند وقوع أزمة مع
التعامل اؼبرف واؽبادؼ مع األزمات اؼبختلفة وىو القادر على لو ؽبذا الغرض، يخبلؿ فريق متخصص هبرى تشك

وعملية بناء أو تشكيل فريق إدارة األزمة ليست باألمر  ،وبعده أثناءه، وغَت اؼبتوقع، قبل الوقوع حدوثهاع اؼبتوق
بل إّف ىذه العملية تتطلب ذبميع مناسب للمهارات اؼبطلوبة واألفراد الراغبُت يف ربمل اؼبسؤولية اليسَت، 

وحىت يتمكن ىؤالء األفراد )فريق إدارة األزمة( من القياـ دبهامهم بدرجة عالية من  ،والعمل بروح الفريق
ويكوف تدريب أفراد فريق النجاح، فإف األمر يتطلب تدريبهم وإكساهبم اؼبهارات واؼبعارؼ واؼبعلومات البلزمة، 

ف الذىٍت؛ سبثيل تتمثل أساسا يف أسلوب العص علمية وعملية األزمة من خبلؿ استخداـ ؾبموعة أساليب
  األدوار وؿباكاة األحداث؛ أسلوب اؼبؤسبرات التدريبية؛ دراسة اغباالت العملية وغَتىا. 
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 تمهيد:

يعترب التخطيط االسًتاتيجي من أىم اؼبفاىيم اإلدارية اليت القت اىتماما وانتشارا يف السنوات األخَتة، 
يف التخطيط االسًتاتيجي أنو استعداد ؼبواجهة التغَتات اليت قد ربدث مستقببل، وأنو نشاط صباعي واألصل 

من أجل بلوغ األىداؼ اددة بعناية، كما أنو يتضمن هتيئة الظروؼ اؼبواتية الستيعاب التغيَت وإدارتو لصاٌف 
ع مستوى اؼبخاطرة يف ازباذ القرارات أدى ارتفا  . وقدتلك األىداؼ، فبا يؤدي إُف نتائج ذات مردود إهبايب

وضخامة تكلفة القرارات اػباطئة وزيادة حدة اؼبنافسة والتطور التكنولوجي اؽبائل إُف مبو االذباه لدى 
اؼبؤسسات بكافة أنواعها وؾباالهتا وحجمها من أجل تبٍت منهج التفكَت يف التخطيط االسًتاتيجي لتنمية 

تتجلى أنبية التخطيط و يف ظل ظروؼ بيئية متغَتة ومربكة. قدرهتا التنافسية  إمكانياهتا الذاتية واغبفاظ على
ات واؼبستجدات َتّ نها من مواجهة التغكّ االسًتاتيجي ألي مؤسسة يف كونو أداة يف يد اإلدارة العليا للمؤسسة سب

ط األساسي الذي ، إضافة إُف أنو يشكل اػبأىدافهااليت تطرأ يف بيئتها، وؽبا تأثَت على قدرهتا يف ربقيق 
تنتهجو اإلدارة يف تعاملها مع اؼبستقبل البعيد، وتتخذه كقاعدة الزباذ القرارات ذات العبلقة بأداء اؼبؤسسة أو 

 فاعليتو. ذات التأثَت اوري على استمرار التنظيم وقباحو و 

ال شك أف التخطيط ىو ؿبور عملية إدارة األزمات،  التخطيط االستراتيجي لألزمة:و أىمية مفهـو  -1
ل من عنصر اؼبفاجأة اليت قد تصاحب األزمة  لّ يبكن أف يساىم يف منع حدوث األزمة وأف يق فالتخطيط اعبّيد

كما يتيح لفريق إدارة األزمة القدرة على رد الفعل اؼبنظم والفّعاؿ ؼبواجهة وإدارة األزمة بأكرب قدر فبكن من 
 والفاعلية يف حالة فشل اإلجراءات اليت ازبذت ؼبنع األزمة. الكفاءة 

والتخطيط ىو التحديد اؼبسبق ؼبا هبب عملو وكيفية القياـ بو ومن سيتوُف مسئولية التنفيذ ومىت وأين سيتم 
فرة التنفيذ وعلى القائم بالتخطيط أف وبدد اؼبوارد اؼبطلوبة لتنفيذ اػبطة وأف يكوف يف حدود اإلمكانيات اؼبتو 

مستهدفة لؤلزمات إُف  مؤسسةمن  اؼبؤسسةحىت تكوف اػبطة فبكنة وواقعية وال شك أف التخطيط وبوؿ 
 مستعدة ؼبواجهة األزمات. مؤسسة

النتائج والًتكيز والتوجيو، وحل اؼبشاكل وفرصة  تظهر أنبية التخطيط االسًتاتيجي للمؤسسات يف ربسُتو 
، وذبنب بل والتغلب على األزمات اغبالية واؼبستقبلية، كما ويساعد التعليم وبناء الطريق، االتصاؿ، التسويق



 المحور الخامس: االستراتيجي أثناء األزمة

2018/2019إدارة األزمات لطلبة السنة أولى ماستر أكاديمي تخصص إدارة األعماؿ سكيكدة محاضرات  1955أوت  20جامعة    
89 

اؼبؤسسة يف ربديد أسباب اؼبشاكل وحلها. وأشارت العديد من الدراسات واؼبمارسات إُف أف تبٍت التخطيط 
 : 1االسًتاتيجي يقدـ العديد من الفوائد للمؤسسات كما يساعدىا على ما يلي

 واؼبسائل اؽبامة اسًتاتيجيا.الًتكيز الواضح على األمور  -
 مساعدة اؼبدير على التفكَت االسًتاتيجي. -
 التمكن من مواجهة القيود والتهديدات اليت تواجو اؼبؤسسة. -
 التأقلم مع اؼبتغَتات البيئية السريعة وأثرىا على أداء اؼبؤسسة. -
 ربسُت اؼبركز التنافسي للمؤسسة يف األجل الطويل. -
 يم اؼبوازنات اليت يقدمها اؼبديروف.يقدـ اؼبنطق السليم يف تقي -
 يساعد على توجيو وتكامل األنشطة اإلدارية والتنفيذية. -
 يساعد اؼبؤسسة على التخصيص اعبّيد للموارد اؼبتاحة وربديد سبل استخدامها. -

يعترب التخطيط االسًتاتيجي مسؤولية اإلدارة العليا يف اؼبؤسسة فهي تقـو بتحديد دور اؼبؤسسة يف 
اؼبستقبل، وربقيق تكييف اؼبؤسسة مع البيئة اػبارجية، وضع اػبطوط الرئيسية لبلسًتاتيجية، وهتيئة اؼبناخ البلـز 
ؼبشاركة اإلدارة على كافة اؼبستويات اإلدارية وهتيئة األخصائيُت الفنيُت يف عملية التخطيط. اؼبهم مشاركة 

اتيجي ؼبا ؼبشاركتهم من أنبية كبَتة يف قباح تنفيذ اؼبديرين على طوؿ خط السلطة يف عملية التخطيط االسًت 
اػبطة، وىذا يتطلب هتيئة اؼبديرين وتدريبهم، حيث تبُت الدراسات أنو كلما زاد وعي اؼبديرين وإدراكهم 
وفهمهم لعملية التخطيط االسًتاتيجي، كلما كانت استجابتهم إهبابية للمشاركة يف عملية التخطيط 

كما وتعترب عملية التخطيط  يذ اػبطة االسًتاتيجية اؼبطلوبة عندما توضع موضع التنفيذ.االسًتاتيجي وقباح تنف
بشكل عاـ والتخطيط االسًتاتيجي بشكل خاص واحدة من أكثر جوانب العملية اإلدارية صعوبة وتعقيدا، 

روؼ ذات وذلك لؤلسباب اآلتية: يتكوف اؼبوقف اغباِف من ؾبموعة من اػبصائص وربيط بو ؾبموعة من الظ
القدرات اددة على اإلقباز، بينما يتصف اؼبوقف اؼبستهدؼ دبجموعة من اػبصائص والسمات واإلمكانيات 

للتخطيط وىي كيفية إحداث االنتقاؿ النوعي من اؼبوقف ذات القدرة على اإلقباز. وىنا تظهر اؼبشكلة األوُف 
اغبدود اليت تقود اؼبؤسسة إُف تنفيذ التخطيط  اغباِف إُف اؼبوقف اؼبستهدؼ حبيث مت ضبط إيقاع العمل ضمن

باؼبستوى اؼبرغوب من الكفاءة والفاعلية. كما ويتعامل اؼبوقف اغباِف مع ؾبموعة من الظروؼ االقتصادية 
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واالجتماعية والسياسية والتنافسية اليت زبتلف قطعا عن الظروؼ اليت سيتعامل معها اؼبوقف اؼبستهدؼ. وىنا 
نية للتخطيط وىي القدرة على التنبؤ بالظروؼ اؼبستقبلية ايطة باؼبوقف اؼبستهدؼ. تتفاعل تظهر اؼبشكلة الثا

ؾبموعتاف من العناصر يف اؼبوقف اغباِف إحدانبا موضوعية قادمة من البيئة اػبارجية للمؤسسة والثانية ذاتية 
وظيف األساليب اإلدارية اؼبناسبة تتعلق ببيئتها الداخلية. وىنا تظهر اؼبشكلة الثالثة للتخطيط وىي كيفية ت

إلحداث أكرب درجة فبكنة من التوافق بينهما. ويتصف اؼبخطط دبهارات إبداعية تتطلبها عملية التخطيط 
االسًتاتيجي كالقدرة على الًتكيز، والقدرة على التكّيف مع التغيَت، ومهارة الصرب والتحمل، مهارات االتصاؿ 

 .1ات اؼبتعلقة بكيفية اغبصوؿ على االتفاؽوالتعاوف، باإلضافة إُف اؼبهار 

 عملية التخطيط إلدارة األزمات: ونماذج أسس -2
 :2ويبكن إهبازىا يف النقاط اآلتية  أسس عملية التخطيط إلدارة األزمات: -1.2

التنبؤ باألزمات اتملة والظروؼ البيئية ايطة هبا، وتقييم اؼبخاطر والتهديدات الناصبة عنها، ووضع  -
 األولويات تبعا لنوع وشدة ـباطر كل أزمة ؿبتملة اغبدوث.

 إعادة تقييم اؼبخاطر بصفة مستمرة وفقا للمعلومات اؼبستحدثة واليت تؤثر على سَت إدارة أمور األزمة. -
وضع تصور ػبطة مواجهة األزمات، يوضح هبا مسؤوليات فريق إدارة األزمات، مع ربديد الوحدات الفرعية  -

مكانات اؼبتاحة واؼبطلوب تعزيزىا من وسائل إنذار ونظاـ اؼبواجهة عند حدوثها، واإل اليت ستشًتؾ يف
 اتصاالت واحتياجات مادية وبشرية أخرى.

ببلغها أو لبلستعانة هبا حسب موقف كل أزمة، ربديد اعبهات اػبارجية اليت سيتم االتصاؿ هبا، سواء إل -
 مع التنسيق اؼبسبق مع كل منها.

لتنفيذ اؼبهاـ اؼبوضحة باػبطة وتدريب فريق األزمات على تنفيذىا هبدؼ ربسُت األداء وضع برنامج زمٍت  -
 واكتساب اػبربة استعدادا للمواجهة.

تعيُت مسؤوؿ عن فريق األزمات يتوُف عملية النشر اإلعبلمي ويعترب اؼبتحدث الرظبي ويف حالة وقوع أي  -
 فة وإمدادىم باؼبعلومات البلزمة واؼبتعلقة باؼبوقف.أزمة يكوف مسؤوال عن االتصاؿ بوسائل اإلعبلـ اؼبختل
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وىي تلك النماذج اليت قدمت اػبطوات نماذج التخطيط للمراحل المختلفة في إدارة األزمة:  -2.2
 واإلجراءات البلزمة عند التخطيط للتعامل مع األزمات يف اؼبراحل الثبلث لؤلزمة ومنها:

لقد قدمت الباحثة "بَتسيبلمَتيف" مبوذجها القائم على  :Games Theoryنظرية األلعاب  -1.2.2
دراسة العبلقة بُت القائمُت بالعبلقات العامة واعبمهور واألطراؼ األخرى يف موقف األزمة والقرارات البلزمة 

 :1على وجو السرعة الحتواء اؼبوقف. ومن بُت العناصر األساسية لؤلزمة ما يلي
ثار بأكرب قدر فبكن من اؼبكاسب وتكبيد الطرؼ اآلخر ئنهم االستوجود العباف أو أكثر وباوؿ كل م -

 قدر فبكن من اػبسائر، أو التوصل إُف حل أفضل لكبلنبا. أكرب
 وجود عائد نسيب تسفر عنو اؼبباراة. -
للمباراة واليت هبب مراعاهتا من صبيع  اإلرشاديةوجود ؾبموعة من القواعد األساسية أو اػبطوط  -

 األطراؼ.
اؼبادة اإلعبلمية اليت سبد البلعبُت بنوع وكمية اؼبعلومات البلزمة ؽبم للتعرؼ على اػبيارات أماـ   توافر -

 كل منهم والفرص اؼبتاحة.
 وجود وسط عاـ وبدد إطار اؼبباراة سواء أراد البلعبوف ذلك أـ ال. -
 وجود تفاعل حركي بُت البلعبُت. -

أحد األطراؼ الرئيسية يف إدارة األزمة، حيث العامة ىم مكلفو العبلقات أف إف "مَتيف" افًتضت 
يسعوف إُف اختيار االسًتاتيجيات واأللعاب البلزمة للوصوؿ ألفضل النتائج، أين يأخذوف الوقت بعُت االعتبار 
ويكونوف السباقُت لطرح اؼبعلومات على اعبمهور من خبلؿ وسائل اإلعبلـ كتنظيم اؼبؤسبرات، فوسائل اإلعبلـ 

حفي واؼبؤسسة تتأكد من استقباؿ اعبمهور للمعلومات اليت أدهتا ىي دوف الدخوؿ يف متاىة تأخذ السبق الص
الشائعات والتأويبلت اؼبغرضة. إال أف "مَتيف" أخذت يف نظريتها وسائل اإلعبلـ على أهنا الطرؼ اؼبعادي 

تيجيات البلزمة اآلخر دوف أف تدرؾ أف اإلعبلـ أحيانا قد يكوف منحازا للمؤسسة إف استخدمت االسًتا
لذلك فبدؿ اعتبارىا منافسا على اؼبؤسسة جعلها صديق واالستفادة منها لتحقيق االتصاؿ الفّعاؿ بينها وبُت 

 اعبمهور.
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و برات" إُف تطوير  سعى الباحثاف "ىَتيرو النموذج المدمج المتوازف إلدارة اتصاالت األزمة: -2.2.2
مبوذج يدمج بُت إدارة القضايا والتخطيط الوقائي ووسائل وأدوات اإلدارة القوية يف التعامل مع األزمات. فكاف 

 عبرونيك، واالتصاالت ثنائية االذباه اؼبتبادلة. يف األخَت مبوذج هبمع بُت نظرية إدارة القضايا، النظرية اؼبوقفية
 :1ظرية الثبلثة قدـ الباحثاف مبوذجهما يف أربع خطوات رئيسية وىياستنادا لتلك التوجهات الن

 وتشمل اإلجراءات التالية: :Issues Managementالمرحلة األولى: إدارة القضايا  -
 مسح البيئة والبحث عن التوجهات اعبماىَتية اليت قد تؤثر على اؼبؤسسة مستقببل. -
 وـباطر باؼبؤسسة.صبع اؼبعلومات عن القضايا اليت قد تثَت مشكبلت  -
 تطور اسًتاتيجية اتصالية سبنع وقوع األزمات. -

يف ىذه اؼبرحلة على اؼبؤسسة  :Planning Preventionالمرحلة الثانية: التخطيط لمنع األزمة  -
 البلزمة ومنها: اإلجراءاتإجراء دراسات اعبمهور ؼبعرفة موقفو واذباىاتو الزباذ 

 استحداث سياسة وقائية للقضية. -
 ربليل عبلقات اؼبؤسسة جبماىَتىا اؼبتعددة.إعادة  -
 التحضَت ػبطط عامة أو خاصة للطوارئ. -
 ربديد واختيار أعضاء فريق األزمة واؼبتحدث الرظبي ليتعامل مع وسائل اإلعبلـ. -
 ربديد وزبصيص مركز عمليات األزمة من حيث اؼبكاف واإلمكانيات. -
 د نشوب األزمة.ربديد اإلجراءات اليت تتخذ مع اعبمهور الداخلي عن -
 ربديد الرسائل ووسائل االتصاؿ واألىداؼ يف خطة االتصاالت. -

يف ىذه اؼبرحلة تستنفذ كل اعبهود الوقائية وتكوف اؼبؤسسة يف موقف  :Crisisالمرحلة الثالثة: األزمة  -
 مواجهة مع األزمة فتكوف اإلجراءات اؼبتخذة على النحو التاِف:

 اؼبتحدث الرظبي الذي يتعامل مع وسائل اإلعبلـ وتدريبو.تكوين أعضاء فريق إدارة األزمة و  -
ربليل التغطية السلبية من جانب وسائل اإلعبلـ، وؿباولة االتصاؿ باعبمهور وإعبلمو جبهود اؼبؤسسة  -

 واإلجراءات اليت تتخذىا إلدارة األزمة وحلها.
 اؼبتوفرة لدى اإلدارة.تطوير وربسُت اػبطة اؼبوجودة لؤلزمة واالستفادة من اؼبعلومات اعبديدة  -
 العمل على استهداؼ اعبماىَت اؼبناسبة بدقة والسعي الكتساب تأييد طرؼ ثالث. -
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 التحكم والسيطرة على الشائعات وتزويد وسائل اإلعبلـ باؼبعلومات الصحيحة واؼبتجددة والدقيقة. -
 مواصلة العمل اليومي اؼبعتاد. -

ىنا رباوؿ اؼبؤسسة إعادة أو ربسُت صورهتا لدى  :Post- Crisisما بعد األزمة  المرحلة الرابعة: -
 اعبمهور باتباع اػبطوات التالية:

مواصلة االتصاؿ باعبمهور واالىتماـ بو واالستمرار يف بذؿ اعبهود للتقليل من النتائج السلبية وإهباد  -
 اغبلوؿ النهائية.

 واإلجراءات اليت تتخذ.االتصاؿ بوسائل اإلعبلـ اؼبختلفة وإمدادىم باؼبعلومات اليت تستجد  -
التقييم العاـ ػبطة األزمة وربديد مستوى قباحها وكيفية ذباوب اإلدارة والعاملُت معها، وإدخاؿ  -

 التحسينات عليها من خبلؿ التغذية العكسية وتوجهات اعبمهور.
واػبارجية إف ىذا النموذج أعطى اىتماما بالغا ؼبرحلة ما قبل األزمة وكذلك اىتم بفحص البيئة الداخلية 

للمؤسسة لتحديد األزمة قبل تصاعدىا وىي من أىم مهاـ العبلقات العامة، كما أنو اىتم كذلك بوسائل 
اإلعبلـ وتغطيتها لؤلحداث ودراستها وكذلك توطيد العبلقة معها وىو أمر مهم جدا لتفادي الشائعات 

 ؿباولة كسب تأييد وسائل اإلعبلـ.و 

يتطلب التخطيط االسًتاتيجي ؼبواجهة األزمات واجهة األزمات: متطلبات التخطيط االستراتيجي لم -3
القياـ بأمور كثَتة أوال هبب اإلدراؾ واالقتناع بوجود اؼبخاطر، وثانيا إدراؾ اؼبؤسسات واجملتمعات وصانعي 
القرار بأنبية إدارة األزمات والكوارث ووضع خطة الطوارئ، وثالثا ضماف تطبيق اػبطة بقوانُت مسنة لذلك، 
باإلضافة إُف ربديد جهة أو عبنة ؿبددة مسئولة لوضع وتنفيذ عملية التخطيط. ويبكن حصر أبعاد التخطيط 

 :1االسًتاتيجي بالنقاط اآلتية
 ، وربديد األىداؼ والغايات.وضع اإلطار العاـ لبلسًتاتيجية -
لفرص اؼبتاحة والقيود دراسة العوامل البيئية ايطة باؼبؤسسة سواء كانت خارجية أو داخلية مع ربديد ا -

 اؼبفروضة.
 وضع االسًتاتيجيات البديلة واؼبقارنة بينها. -
 اختيار البديل االسًتاتيجي الذي يعظم من ربقيق األىداؼ يف إطار الظروؼ البيئية ايطة. -
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السياسات واػبطط والربامج واؼبوازنات حيث يتم ترصبة األىداؼ والغايات طويلة األجل إُف أىداؼ  وضع -
 متوسطة األجل وقصَتة األجل، ووضعها يف شكل برامج زمنية.

تقييم األداء يف ضوء األىداؼ واالسًتاتيجيات واػبطط اؼبوضوعة مع مراجعة وتقييم ىذه االسًتاتيجيات  -
 ضوء الظروؼ البيئية ايطة. واػبطط اؼبوضوعة يف

ف اؼبؤسسة مع التغَتات يّ استيفاء اؼبتطلبات التنظيمية البلزمة لتنفيذ االسًتاتيجية مع مراعاة ربقيق تك -
 اؼبصاحبة للقرارات االسًتاتيجية.

 :1هبب مراعاة االعتبارات التاليةعند وضع خطة ؼبواجهة األزمات وىكذا فإنو 
 أف تركز العمليات على السيطرة على اؼبواقف ؛ ،مةأف تكوف عملية اؼبواجهة منظ -
 أف يلتـز األفراد اؼبعنيوف هبا بأداء الشيء الصحيح ؛، و كلفوف باؼبواجهة بالكفاءةف يتسم األفراد اؼبأ -
 " ؛اٍفأف تتنوع العمليات حبسب اؼبواقف "مفاوضات، شيء مقابل شيء، التهديد اؼبعلن واعباد... -
 أف تكوف السلطة يف عملية اؼبواجهة مستمدة من القانوف أو األمر الواقع، أو بالتفاوض أو التخويل ؛ -
 ؛ي تتحقق السيطرة على موقف األزمةأف يقابل السلطة مبدأ الطاعة من قبل فريق العمل لك -
تؤثر على األحداث أف يوضع يف االعتبار عند وضع اػبطة، األحداث واؼبتغَتات اػبارجية "الدولية"، ألهنا  -

 الداخلية ؛
أف تكوف إجراءات وعناصر اػبطة مفهومة، منطقية، فبكنة التنفيذ، وأف تكوف على ضباية اؼبصاٌف الوطنية.  -

 وأف تكوف السياسات اليت تتضمنها اػبطة معروفة وليست غامضة أو غريبة عن فريق إدارة األزمة ؛
ة، وعادة ما تكوف تلك السياسات غَت منطقية وغَت أف تتسم تلك السياسات باغبسم حىت تتحقق السيطر  -

 منظمة بسبب الظروؼ غَت العادية اليت ربيط باألزمة.
فاعلية إدارة  Pearson and Clairيرى عالقة التخطيط االستراتيجي بفاعلية إدارة األزمة:  -4

ج النجاح قصَتة وطويلة األزمة قدرة إدارهتا على ذبنب األزمات اتملة أو اعتقاد أصحاب اؼبصاٌف بأف نتائ
فأشار إُف أف فاعلية إدارة األزمة هبب اف  Loosemoreاألجل يف إدارة األزمة تفوؽ نتائج الفشل. أما 

 Robertتقاس من خبلؿ اؼبدى الذي من خبللو يتم زبفيف تأثَت األزمات على األىداؼ التنظيمية. وأكد 
and Lajtha ضرار الفعلية لؤلزمة أقل فبا ىو متوقع. وقد حدد أف إدارة األزمة فاعلة إذا ما كانت األ
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Fildes and Rose  فاعلية إدارة األزمة بوصفها نتاج تفاعل عناصر ثبلثة تعد متكاملة أكثر من كوهنا
 :1مضافة وىي

سرعة قرار االستجابة: ويقصد بو اختيار البديل اؼبناسب من بُت بدائل عدة يف ضوء بعض اؼبعايَت منها  -
تنفيذ القرار يف حدود اإلمكانات اؼبتاحة يف موقف األزمة وضيق الوقت وقبوؿ وذباوب العاملُت يف إمكانية 

اؼبؤسسة، والبساطة والوضوح ليتمكن أعضاء الفريق من تنفيذه. فازباذ القرار ىي اؼبسألة األكثر أنبية يف إدارة 
ستقبلية، واؼبعرفة باالسًتاتيجية اليت سيتم األزمة كوهنا عملية تتطلب قيادة دبواصفات فبيزة سبتلك النظرة اؼب

اتباعها ؼبواجهة األزمة وعبلوة على تلك اؼبعرفة فإف ربديد تلك االسًتاتيجية سيعتمد على القدرات الشخصية 
ؼبتخذ القرار واستخدامو للظروؼ اؼبوضوعية واإلمكانات اؼبتاحة. وتتضمن عملية ازباذ القرار أثناء األزمة 

ة لتحديد اؼبشكلة وتوضيح األىداؼ واؼبعايَت الختيار اغبلوؿ وتطوير بدائل وربليل ومقارنة التحركات اؽبادف
 البدائل واختيار أفضل التحركات وتنفيذ اػبطط اؼبختارة ومراقبة وتدوين النتائج.

االتصاؿ وتدفق اؼبعلومات: يقصد باتصاالت األزمة عملية االتصاؿ ما بُت اؼبؤسسة وأصحاب اؼبصاٌف  -
أثناء، وبعد( األزمة. وأكد "اعبباوي" على ضرورة تواجد نظاـ اتصاالت يتسم بالفاعلية كونو يلعب دور  )قبل،

سة وبُت اؼبؤسسة والعاَف اػبارجي. وبقدر دقة وسرعة بالغ األنبية يف سرعة تدفق اؼبعلومات واآلراء داخل اؼبؤس
لك أهنا أكثر من ؾبرد نظاـ لبلستجابة للظروؼ االتصاالت تكوف إدارة األزمة فاعلة يف حشد وتعبئة اؼبوارد. ذ

اؼبختلفة، بل إف خطة االتصاالت اؼبعدة بشكل جّيد سبثل أسلوب للتخطيط والتفكَت حوؿ اؼبواقف اؼبختلفة 
. ويعد توافر والتزامات اؼبؤسسة، وإعداد األفراد من أجل الفهم واالستجابة للمتطلبات اػباصة دبوقف األزمة

درجة عالية من األنبية إلدارة األزمة بفاعلية ذلك أنو يعود بفوائد عدة على اؼبؤسسة منها نظاـ معلومات على 
االستجابة السريعة واؼبرنة لؤلحداث واؼبفاجأة يف موقف األزمة، والتغلب على عامل ضيق الوقت واػبطر 

جهود يف التعامل مع  ونقص اؼبعلومات والسيطرة على موقف األزمة بأقل اػبسائر وترشيد وتنسيق ما يبذؿ من
 األزمة، وضماف صحة ازباذ القرارات يف الوقت اؼبناسب.

حشد وتعبئة اؼبوارد: تتوقف فاعلية إدارة األزمة على قدرة اؼبؤسسة حشد اؼبوارد وإتاحة كم مناسب من  -
تياطي اؼبوارد اليت ربتاجها عملية إدارة األزمة، ذلك أف حدوث األزمات يستلـز من متخذ القرار تكوين اح

                                                           
حبث ميدآف آلراء عينة من مديري  –عباس ؿبمد حسُت، دور التخطيط االسًتاتيجي يف فاعلية إدارة األزمة صبلح الدين عواد كرٔف الكبيسي،  -1

. مت االطبلع عليو 260 – 259، ص ص: 2013، ؾبلة اإلدارة واالقتصاد، السنة السادسة والثبلثوف، عدد أربعة وتسعوف، -وزارة التخطيط 
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تعبوي مناسب يكفي ؼبواجهة األزمات واغبد من تصاعدىا. ويستلـز من اؼبؤسسة حشد مواردىا البشرية 
وتشكيل فريق متعدد الوظائف ضمن اؼبؤسسة يتم تعيينو إلدارة أي أزمة يطلق عليو فريق إدارة األزمة فضبل عن 

 توظيفها ما سبتلكو من تكنولوجيا يف إدارهتا لؤلزمة.
أف التخطيط  Somersقة بُت التخطيط االسًتاتيجي وفاعلية إدارة األزمة كما أشار وتظهر العبل

االسًتاتيجي والنجاح يف إدارة األزمة ليس متبلزمُت فقط بل مًتابطُت بشكل وثيق وىناؾ ضرورة لؤلخذ 
ًتاتيجية من أنشطة التخطيط لتؤدي الستجابة فاعلة من خبلؿ بناء مرونة وخفة اسباالعتبار عناصر معّينة 

بأف التخطيط  Rousaki and Alcottسبّكن من السلوؾ التكّيفي وأخذ ميزة االرذباؿ واالبتكار. ويفيد 
االسًتاتيجي لبلزمة يبكن أف يوسع من إمكانيات االستعداد من خبلؿ فبارسة التفكَت اؼبتفتح، وزبصيص 
اؼبوارد، والوصوؿ للمعلومات واػبربة اؼبكتسبة من التعامل مع ىكذا موقف، لذلك فإنو يزيد من درجة استعداد 

إشارات اإلنذار اؼببكرة لؤلزمة، وتوفَت أفضل  اؼبؤسسة لؤلزمات. وىو عبلوة على ذلك يعمل على اكتشاؼ
استجابة ؽبا من خبلؿ ربديد الوقت واعبهد واالحتياطات اؼبادية والبشرية البلزمة ويف ذات الوقت اغبفاظ على 
اقتصادية التعامل مع األزمة دبنع األنشطة العشوائية وغَت الضرورية، والًتكيز على اؼبشكلة الرئيسة ودبا يسهم يف 

 الوقت البلـز للتعرؼ على أبعاد األزمة والبحث عن األدوات واؼبهارات اليت تساعد يف زبفيض حدهتا. توفَت
فجوىر عملية التخطيط االسًتاتيجي يبكن يف مدى التنبؤ باألزمات اتملة، وموقف األطراؼ اؼبباشرين وغَت 

 إدارهتا. ومن خبلؿ التخطيط االسًتاتيجي اؼبباشرين والظروؼ ايطة باألزمة وتأثَتاهتا على مستوى النجاح يف
تسعى اؼبؤسسة لتحقيق أكرب من الفاعلية وإزالة عنصر اؼبفاجأة واؼبخاطرة والبلتأكد واالستجابة بشكل سريع 

 .1أكثر فاعلية وتقييم ديناميكية األعماؿ والقضايا اؼبرتبطة هبا دبا يسمح للمؤسسة بسيطرة أكربوازباذ قرارات 
 خالصة:

ضرورة أساسية وحيوية يف عملية إدارة األزمات، وىو النظرة الشاملة واألفق  التخطيط االسًتاتيجييعد 
الواسع واالحًتافية واؼبنهجية العلمية، وبذلك فالتخطيط االسًتاتيجي إلدارة األزمات يعد الّلبنة األوُف واؼبسّلمة 

ألزمات القدرة على إجراء رد فعل منّظم وفّعاؿ الناجحة، ألنو يتيح لفريق عمل إدارة ا اؼبؤسساتاألساسية يف 
 ؼبواجهة األزمة بكفاءة عالية، واالستعداد ؼبواجهة اؼبواقف الطارئة غَت اؼبخطط ؽبا اليت قد تصاحب األزمة.
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 تمهيد:

اؽبادفة للربح خبلؿ دورة حياهتا ويف ـبتلف مراحل ىذه الدورة العديد من األزمات  اؼبؤسساتتواجو 
اليت زبتلف من حيث الشدة والقوة واألثر تبعا للمؤثرات البيئية اػبارجية والداخلية اؼبسببة لؤلزمة وتطاؿ ىذه 

دارة اؼبوارد البشرية، كذلك إدارة اؼبتمثلة باإلنتاج، واإلدارة اؼبالية، أو إ اؼبؤسسةاألزمة كافة مفاصل وإدارات 
حيث تواجو  للمؤسسةاؼبعلومات كما يعتربىا الكثَت من الكتاب يف إدارة األعماؿ يف أدبياهتم كوظيفة خامسة 

أيضا ـباطر صبة أنبها نوع وكم البيانات اليت تتعلق بالقرارات وطرؽ معاعبتها لتكوف معلومات ذات قيمة 
للبيئة اػبارجية  اؼبؤسسةومعرفة، ونظم خبَتة ودعم قرار، وألنبية إدارة التسويق اليت يبكن اعتبارىا واجهة 

، ىذه الواجهة اؼبؤسسةـ ذباىل أنبية باقي اإلدارات يف وارتباطها بشكل مباشر مع الزبائن واؼبنافسُت مع عد
على بيئتها اػبارجية من الضروري جدا أف تكوف قوية دبا يكفي للصمود أماـ  اؼبؤسسةاليت تطل منها 

أماـ البيئة اػبارجية، لذا من الضروري أف تكوف اؼبستويات اإلدارية  اؼبؤسسةقوة وصبلبة التحديات لتعكس 
 واجهة األزمات بكل أنواعها ومراحلها ووفق اؼبنهج والنظرية اغبديثة إلدارة األزمة.العليا مستعدة ؼب

 تعرؼ األزمات التسويقية على أهنا:: وخصائصها مفهـو األزمة التسويقية -1
خلل يف واحد أو أكثر من عناصر اؼبزيج التسويقي يًتتب عليو تأثَتا ماديا على النظاـ التسويقي يف ؾبملو  -

 .1مؤسسةعليها الفكر التسويقي للوكذلك االفًتاضات الرئيسية اليت يقـو 
هبا، أي نشاط تسويقي يعآف من حالة عدـ التأكد اليت تؤدي إُف تذبذب األسعار، وعدـ إمكانية التنبؤ  -

وتنشأ حالة تذبذب األسعار نتيجة التغَتات اليت ربدث يف العرض والطلب وىو أمر ال يبكن السيطرة 
 .2عليو

ويرى بعض اػبرباء أف األزمة التسويقية ىي: خلل يف واحد أو أكثر من عناصر اؼبزيج التسويقي يًتتب  -
ت الرئيسية اليت يقـو عليها الفكر عليو تأثَتا ماديا على النظاـ التسويقي يف ؾبملو وكذلك االفًتاضا

 .3مؤسسةالتسويقي لل
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دراسة تطبيقية  –ا أثر اؼبخاطر التسويقية اؼبصاحبة للخدمات اؼبصرفية اإللكًتونية على قرار التعامل معهثامر عبد اغبميد عبد الرضبن سبلمو،  -2
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 متعددة ومتغلغلة األسباب والعناصر؛ مباغتة ومفاجئة وعنيفة؛ومن خصائص األزمة التسويقية أهنا: 
 اؼبؤسسةهتدد بشدة مصاٌف  ؛اؼبؤسسةتولد ؾبموعة من الضغوط على  معقدة ومتشابكة ومتداخلة العناصر؛

توسع دائرة عدـ  تثَت الشكوؾ وتفقد الثقة؛ يصعب ربملها لفًتة طويلة؛ النتائج باستمرارىا؛تتفاقم  وأىدافها؛
تؤدي إُف  يسود يف ظلها حالة من القلق واػبوؼ؛ سبثل صراعا حادا بُت قوتُت؛ التأكد ونقص اؼبعلومات؛

ربتاج إُف  القرار؛ ضيق الوقت أماـ متخذ تصيب متخذ القرار باغبَتة والعجز؛ تضارب العناصر واختبلطها؛
 .1أساليب وطرؽ مبتكرة ؼبواجهتها

لكي نفهم األزمة التسويقية وأثرىا من اؼبفيد أف يكوف ىناؾ معايَت يبكن األزمة التسويقية:  أنواع -2
يف: حجم بواسطتها التصنيف والتعرؼ على القوى اؼبؤثرة، وتتمثل العوامل الرئيسية اؼبتصلة بوضع التصنيفات 

للمخاطرة؛ قدرة التأثَت على البيئة التسويقية؛ كم الوقت اؼبتاح للممارسة اؼبناورة؛ عدد وجود  اؼبصاٌف اؼبعرضة
 :2ويبكن ربديد أنواع األزمة التسويقية باآليت االختيارات والبدائل.

لطبيعة اؼبرحلة اليت  ؼبؤسسةبا ةويقصد هبا عدـ مبلئمة اػبطط التسويقية اؼبتعلقاألزمة المرحلية:  -1.3
ضمن دورة حياهتا فمثبل اػبطة التسويقية يف مرحلة )النمو( تكوف مغايرة سباما مقارنة  اؼبؤسسةها تتدرج ضمن

مع مرحلة )االكبدار( من حيث اػبطوط العامة ؽبا، وىذا ما يشكل تعارض يف األسلوب اػبططي للتعامل مع 
 وبالتاِف يقود إُف حدوث أزمة. اؼبؤسسةمراحل حياة 

وتأيت أسباب ىذه األزمة نتيجة خلل  ية ربديد سعر اؼبنتج أو اػبدمةلي تتعلق بآوىاألزمة السعرية:  -2.2
وحبوث السوؽ فضبل عن عدـ وجود رؤيا واضحة عن أسعار اؼبنافسُت والقدرة  اؼبؤسسةيف إدارة اؼبعلومات يف 

 ومتغَتات أخرى. اؼبؤسسةالشرائية للزبوف كذلك عدـ وجود مرونة سعرية يف منتجات وخدمات 
يعد الًتويج للمنتج أو اػبدمة ركنا أساسيا يف تسويق اػبدمة واؼبنتج لذا فاػبلل األزمة الترويجية:  -3.2

إُف  اؼبؤسسةمفصل من مفاصل الًتويج يقود إُف تكوين أزمة، فالًتويج وبمل رسالة الذي وبصل يف أي 

                                                           
 .15، ص مرجع سبق ذكرهصباؿ الدين اؼبرسي،  -1
حبث تطبيقي يف شركة أمنية لتسويق أجهزة  –غساف رشاد عبد، استخداـ أسلوب اإلدارة البديلة أو إدارة الظل يف مواجهة األزمة التسويقية  -2

مت االطبلع عليو من  .194واإلدارية، السنة الرابعة، العدد الواحد والعشروف، ص ، ؾبلة الغري للعلـو االقتصادية  -االتصاالت الثابتة وامولة
 :اؼبوقع

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=82259 

 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=82259
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=82259
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يف اختيار الرسالة، فضبل عن حجم الزبوف، وأف عدـ توفر التغطية اؼبناسبة إليصاؿ الرسالة أو عدـ الدقة 
 اؼبيزانية الًتوهبية الغَت كافية ينعكس سلبا على حجم اؼببيعات ورضا الزبوف وبالتاِف ىبلق أزمة.

وىي أي هتديد يطاؿ آلية إيصاؿ اػبدمة أو اؼبنتج عن طريق القنوات التقليدية لتوزيع  األزمة التوزيعية: -4.2
لك القنوات أو فقداف االتصاؿ معها بشكل هنائي أو حوادث طبيعية ربوؿ اػبدمة كأف يكوف ذلك يف متابعة ت

 دوف وصوؿ اؼبنتج أو اػبدمة للزبوف يف وقتها اؼبناسب فبا يقود ذلك إُف حدوث أزمة. 
يعتمد استخداـ الطريقة العلمية على إتباع : خطوات الطريقة العلمية في معالجة المشاكل التسويقية -3

خطوات معّينة، يبكن على ىداىا الوصوؿ بطريقة منطقية إُف أنسب اغبلوؿ ؼبشكلة معّينة، يف ضوء 
اؼببلبسات والظروؼ ايطة باؼبوقف. وهبب أف يبتعد حل اؼبشكبلت عن التحّيز إُف اذباه أو بديل معُّت، 

بداية اغبل الذي يريد الوصوؿ إليو، بل عليو أف وبلل كل االذباىات فبل يبدأ التحليل ويف ذىنو من ال
ويناقشها دبوضوعية ويتبٌت كل منها عند ربليلو ؽبا. ويهتدي الباحث يف النهاية إُف اغبل اؼبناسب يف ضوء ما 

 :1يةتسفر عنو نتائج التحليل اؼبوضوعي لظروؼ اغبالة موضع الدراسة. وفيما يلي أىم خطوات الطريقة العلم
تبدأ أوُف خطوات الطريقة العلمية باإلحساس بوجود مشكلة ما، عن طريق  مالحظة الظواىر السلبية: -

اؼببلحظة العلمية لوجود بعض الظواىر السلبية. ويدؿ وجود تلك النتائج أو الظواىر السلبية على وجود 
بلحظة وجود فجوة بُت مشكبلت سببت تلك النتائج الغَت مرغوب فيها. وإدراؾ تلك الظواىر يكوف دب

اؼبستوى اؼبطلوب أو اؼبستهدؼ وبُت اؼبستوى الفعلي أو اقق يف أحد اعبوانب التسويقية، ومن أمثلة 
الظواىر السلبية: البفاض رقم اؼببيعات اقق باؼبقارنة برقم اؼببيعات اؼبقدر، ارتفاع معدالت مردودات 

اغبصة السوقية ؼبنتجات اؼبؤسسة باؼبقارنة بالسنوات السابقة  اؼببيعات باؼبقارنة بالسنوات اؼباضية، والبفاض
وارتفاع شكاوى العمبلء من سوء جودة خدماهتا باؼبقارنة بالفًتات السابقة، والبفاض مستوى إنتاجية 

وتعطى تلك الظواىر السلبية وغَتىا مؤشر عن وجود رجاؿ البيع باؼبقارنة دبستوى إنتاجيتهم يف اؼباضي. 
دارة التسويق باؼبؤسسة. وكلما زادت الفجوة بُت اؼبستويات اؼبطلوبة واؼبستويات الفعلية مشكبلت يف إ

وكلما زاد تكرار حدوث ذلك، دؿ ىذا على شدة اغباجة إُف حل تلك اؼبشكبلت بسرعة حىت يبكن 
زبفيض النتائج السلبية اليت نتجت عنها. ويساعد يف سرعة مبلحظة الظواىر السلبية وإدراؾ وجود 

كبلت توفر نظم معلومات فّعالة بإدارة التسويق توضح التغَّتات أوؿ بأوؿ يف ـبتلف األوجو. وكلما  مش
                                                           

، مركز التعليم اؼبفتوح، كلية التجارة، -مشاكل وحاالت تسويقية  –أمآف ؿبمد عامر، فوزية عيد أضبد مربوؾ، برنامج مهارات التسويق والبيع  -1
 ، من اؼبوقع:02/12/2018: تاريخ االطبلع. 28 – 15ص ص : 

http://olc.bu.edu.eg/olc/images/mshakel.pdf 
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كانت نظم اؼبعلومات فّعالة، أي وجود معلومات كافية وحديثة ومعروضة بالشكل اؼبناسب ويف الوقت 
ؼبشكبلت حىت قبل اؼبناسب، كلما أمكن اإلدراؾ السريع للسلبيات واالستشعار عن بعد والتنبؤ حبدوث ا

أف تظهر. كما هبب توفر كفاءة عالية لدى األفراد وإحساس عاِف بأي خروج عن اؼبألوؼ يف اؼبعلومات 
 اؼبعروضة عليهم.

تأيت ىذه اؼبرحلة على أثر اإلحساس بوجود مشكلة تستحق الدراسة، ويتناوؿ صبع  جمع المعلومات: -
فيتم صبع معلومات عن اؼبتغَتات الداخلية واػبارجية اؼبعلومات عن األسباب اتملة غبدوث الظاىرة. 

اؼبرتبطة بالظاىرة اليت سبت مبلحظتها، سواء من مصادر اؼبعلومات الثانوية كالسجبلت أو من اؼبصادر 
األولية من خبلؿ اؼببلحظة واالستقصاء واؼبقابلة الشخصية مع بعض اؼبتصلُت حبدوث الظاىرة. وقد تكوف 

ية مثل معدالت الرحبية وأرقاـ اؼببيعات ومعدالت شكاوى العمبلء، كما قد تكوف اؼبعلومات يف صورة كم
 يف صورة وصفية مثل ربليل سلوؾ اؼبستهلك وعبلقات اؼبؤسسة مع اؼبوزعُت ومستوى دافعية رجاؿ البيع.
 فمثبل حدوث البفاض يف رقم مبيعات منتج معُّت؛ فهنا يفيد ربليل اؼبعلومات يف التعرؼ على األسباب

اتملة اليت أدت إُف حدوث الظاىرة، حىت يبكن تشخيص اؼبشكلة التسويقية اليت تسعى إُف الوصوؿ غبل 
 ؽبا.

اليت مت صبعها عن األسباب اتملة غبدوث الظاىرة  –تتناوؿ ىذه اؼبرحلة اؼبعلومات  تشخيص المشكلة: -
ىرة السلبية اليت مت مبلحظتها. بالتحليل، هبدؼ اكتشاؼ عبلقات االرتباط بُت كل سبب ؿبتمل والظا –

وتستخدـ طرؽ التحليل اؼبختلفة اليت تساعد يف الوصوؿ إُف تشخيص دقيق عبذور اؼبشكلة، ومن أىم 
 أدوات التحليل اؼبستخدمة يف ىذا اجملاؿ ما يلي: 

ربليل النتيجة والسبب: ويتم ذلك عن طريق ربليل عبلقات السبب والنتيجة، حىت يبكن الوصوؿ عبذور  -
 ؼبشكلة ؿبل الدراسة.ا

ربليل القوى اؼبيدانية: ويتناوؿ ربليل القوى الدافعة والقوى اؼبعوقة بالنظر إُف اؼبستويات اؼبطلوبة أو  -
 اؼبستهدفة يف اؼبشكلة ؿبل الدراسة.

ويتم يف ىذه اؼبرحلة توليد أكرب عدد من األفكار عن حلوؿ بديلة للمشكلة،  وضع الحلوؿ البديلة: -
العصف الذىٍت للمشاركُت يف حل اؼبشكلة. وكلما كانت اعبلسة فّعالة وتوفرت اغبرية  وتستخدـ أساليب

اؼبدركة للمشاركُت، كلما أمكن توليد أكرب قدر من اغبلوؿ، وبالتاِف تزيد فرصة أف يكوف اغبل األنسب من 
حديد اغبلوؿ البديلة . ويتم يف جلسة تالية تصفية اغبلوؿ اليت مت توليدىا واستبعاد بعضها، والوصوؿ لتبينها
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اليت هبب بعد ذلك اؼبفاضلة بينها. ويفًتض أف اغبلوؿ البديلة للمشكلة اؼبطروحة تكوف كاآليت: زبفيض 
سعر اؼبنتج؛ ربفيز رجاؿ البيع لزيادة جهودىم الًتوهبية؛ القياـ حبملة إعبلنية للمنتج؛ القياـ حبملة إعبلنية 

 وهبية.مع ربفيز رجاؿ البيع لزيادة جهودىم الًت 
يتم يف ىذه اؼبرحلة ربليل اغبلوؿ البديلة اليت سبق ربديدىا يف اؼبرحلة  المفاضلة بين الحلوؿ البديلة: -

السابقة، يف ضوء اؼبقارنة بُت العائد والتكلفة لكل منها. ويقع االختيار على البديل الذي يتحقق منو أكرب 
يف االعتبار احتماالت التغَّت يف الظروؼ اغبالية مستقببل، ويتم التنبؤ  عائد وأقل تكلفة متوقعة. ويؤخذ

بدرجة احتماؿ حدوث تلك التغَّتات وتأثَت ذلك على التكلفة والعائد لكل حل بديل. كما يؤخذ يف 
 االعتبار اآلثار الكمية والسلوكية اؼبتوقعة من كل حل بديل يف األجل القصَت واألجل الطويل.

يتم اختيار اغبل البديل الذي وبقق أكرب عائد باؼبقارنة بتكلفتو الكمية والسلوكية،  األنسب:اختيار الحل  -
 بالنظر لؤلجلُت القصَت والطويل.

يبكن يف بعض اغباالت ذبربة اغبل األنسب على نطاؽ ضيق قبل تعميم تطبيقو  تجربة الحل األنسب: -
ـ أو اؼبناطق البيعية. ويتم قياس نتائج تطبيق على اؼبؤسسة. ويتم ذلك من خبلؿ تطبيقو على أحد األقسا

 اغبل األنسب على اؼبنطقة البيعية.
يتم تطوير اغبل األنسب وفقا لنتائج ذبربتو، فقد يتضح ضرورة إضافة بعض اؼبعايَت  تطوير الحل األنسب: -

 لضبط جودة األداء أو تكلفتو كضوابط للتطبيق الفّعاؿ للحل األنسب. 
طبق اغبل بعد تطويره دبا يتناسب مع نتائج ذبربتو، حيث تضاؼ الضوابط اليت ي تطبيق الحل األنسب: -

 تضمن ذبنب السلبيات اليت ظهرت أثناء ذبربة اغبل. 
وتعترب ىذه اؼبرحلة من أىم مراحل الطريقة العلمية لتشخيص وحل اؼبشكبلت  متابعة نتائج التطبيق: -

ابعة رقم اؼببيعات واؼبردودات وشكاوى العمبلء وردود التسويقية. وتعترب اؼبتابعة عملية مستمرة، فيتم مت
أفعاؿ اؼبنافسُت وتكلفة التسويق وغَت ذلك. وطاؼبا أف نتائج تطبيق اغبل إهبابية يف ـبتلف اؼبناطق يعترب 
اغبل ما زاؿ مناسبا لظروؼ اؼبؤسسة اؼبتغَّتة الداخلية واػبارجية. ويعترب أف اغبل َف يعد مناسبا عندما تظهر 

 ج سلبية لتطبيقو. وىنا هبب البدء مرّة أخرى باؼبرحلة األوُف من الطريقة العلمية.نتائ
إدارة اؼبعرفة بشكل مباشر يف رفع مستوى أداء اؼبؤسسات تساىم دور المعرفة التسويقية في األزمات:  -4

وربقيق أىدافها اؼبرغوبة، إذ من خبلؽبا تستطيع إدارة تلك اؼبؤسسات من التعرؼ على ماىية اؼبعرفة اؼبستخدمة 
 يف أعماؽبا وتطبيقاهتا ومن مث كيفية العمل على رفع وتطوير ىذه اؼبعرفة من أجل ربقيق أىدافها. وتعد اؼبعرفة
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التسويقية دبثابة رؤية جديدة برزت منذ منتصف القرف اؼباضي، مثلت نقلة نوعية يف توجهات اؼبؤسسات من 
الًتكيز على اعبوانب التشغيلية اليت سبارسها اؼبؤسسة باذباه االنسياؽ لتوجهات السوؽ وأحكامو انصياعا 

وقعات السوؽ، وبالتاِف فشلها يف تسويق غبقيقة واجهتها اؼبؤسسات العاؼبية فبثلة بعدـ تطابق حساباهتا مع ت
منتجاهتا، األمر الذي وبتم عليها البحث عن فبارسات ومعاعبات يبكن استخدامها لتحقيق أىدافها، وىو ما 

 .1يبثل جوىر اؼبعرفة التسويقية
سبثل اؼبعرفة التسويقية جوىر أساسي وىاـ يف انضباط النشاط التسويقي، مفهـو المعرفة التسويقية:  -1.4

كيزة موضوعية يف صياغة اػبطط التسويقية الناجحة اؼبستندة إُف حكمة العقل لقياس متغَّتات السوؽ ور 
( يوضح بعض اؼبفاىيم اؼبختلفة للمعرفة التسويقية من خبلؿ ما أورده بعض 04واعبدوؿ رقم )اؼبختلفة. 

 الكتاب والباحثُت.
 (: مفهـو المعرفة التسويقية04جدوؿ رقم)

 المفهـو الصفحة السنة الكاتب
Baker 2000 246  اؼبؤسسة يف االكتساب واػبلق واالحتفاظ أحد مهارات

 والتشارؾ باؼبعرفة اؼبعتمدة على نظرة اؼبؤسسة لبيئتها التسويقية.
Yeniyur, et 

al 
عبارة عن البيانات واؼبعلومات اليت مت ذبميعها عن السوؽ  ىي 6 2004

من قبل اؼبؤسسة وىذه اؼبعرفة تكوف فكرة عامة وخاصة 
 للمؤسسة عن السوؽ الذي تعمل فيو.

Lorenzo 
And 
Baale 

اؼبدى الذي يبكن قياسو بواسطة تقؤف الوعي بالعوامل البيئية  2 2005
 رفة يف أسواؽ جديدة.والسيطرة على ىذه العوامل وتطبيق اؼبع

سعدوف ضبود جثَت، حامت علي رمضاف، اؼبعرفة التسويقية وأثرىا يف أداء الشركة العامة لتوزيع اؼبنتجات النفطية دراسة المصدر: 
، ؾبلة العلـو االقتصادية واإلدارية، -ىيأة توزيع بغداد  –آلراء عينة يف الشركة العامة لتوزيع اؼبنتجات النفطية استطبلعية 

 . 111، ص 2014، 80، العدد 20جامعة بغداد، اجمللد 
 

                                                           
دراسة ميدانية يف عينة من اؼبنظمات الصناعية يف ؿبافظة  –د ضبدي، اؼبعرفة التسويقية واستدامة اؼبيزة التنافسية رعد عدناف رؤوؼ، ساَف حام -1

 .86، ص 2010، 100، العدد 32نينوى، ؾبلة تنمية الرافدين، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة اؼبوصل، العراؽ، اجمللد 
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اؼبفاىيم أعبله يبكن القوؿ بأف اؼبعرفة التسويقية ىي اؼبعرفة اعبماعية ألعضاء اؼبؤسسة واليت من خبلؿ 
 .1اؼبؤسسةيسهل الوصوؿ إليها وتطبيقها من قبل صبيع العاملُت يف 

 :2ومن اؼبفاىيم حوؿ اؼبعرفة التسويقية نذكر
على أهنا: "نتائج التطور الداخلي للمؤسسة واتصاالهتا اػبارجية مع  (Pollard :2006)عرفها  -

 األطراؼ اليت تتعامل معها".
( على أهنا: "عملية توظيف ذىٍت ؼبا تراكم من فبارسات متعارؼ عليها بُت 2007عرفها )أبو غنيم:  -

 التسويقيُت فبارسي مهنة التسويق".
على أهنا: "كل من اؼبعرفة اؼبعلنة واؼبعرفة اإلجرائية اليت  (Kohlbacher Florian : 2008)عرفها  -

 تشمل التفكَت والتنفيذ يف ؾباؿ التسويق يف اؼبؤسسة".
على أهنا: "الضابط والقانوف الذي يسهم يف  (Akroush Almohammad : 2010)عرفها  -

دراؾ وربليل نوع التسويق اؼبطلوب واؼبمكن ربقيقو واليت ؽبا عبلقة إلمكانات وموجودات اؼبعرفة عملية إ
 وعمليات التخطيط واؼبتابعة واإلجراءات للعمل على تطوير التسويق دبا وبقق األىداؼ التنظيمية".

مل بو كلما تقدمت يزداد اىتماـ إدارة اؼبؤسسة دبعرفة السوؽ الذي تعأىمية المعرفة التسويقية:  -2.4
اؼبؤسسة يف السوؽ وذلك من خبلؿ دورة حياة اؼبؤسسة يف ذلك السوؽ، غذ يبيل اؼبدراء يف اؼبراحل األوُف من 
دورة حياة اؼبؤسسة يف السوؽ إُف الًتكيز على التجديد والتطور التقٍت، كلما تقدمت اؼبؤسسة يف دورة حياهتا 

ت اػباصة بالسوؽ لتدعيم معرفتهم بو كوسيلة للمحافظة على موقعهم زاد اىتماـ اؼبدراء جبمع وربليل اؼبعلوما
 :3التنايف وهبسد ؾبموعة من الباحثُت أنبية اؼبعرفة التسويقية باآليت

 .إف امتبلؾ اؼبعرفة التسويقية سيؤدي إُف زيادة قدرة اؼبؤسسة على ازباذ القرارات اؼبناسبة -
اؼبعرفة التسويقية أساسا المتبلؾ اؼبؤسسة اؼبيزة التنافسية واافظة عليها، إذ أهنا اؼبصدر الوحيد  تعد -

 اؼبضموف للميزة التنافسية.

                                                           
فة التسويقية وأثرىا يف أداء الشركة العامة لتوزيع اؼبنتجات النفطية دراسة استطبلعية آلراء عينة يف سعدوف ضبود جثَت، حامت علي رمضاف، اؼبعر  -1

، 2014، 80، العدد 20، ؾبلة العلـو االقتصادية واإلدارية، جامعة بغداد، اجمللد -ىيأة توزيع بغداد  –الشركة العامة لتوزيع اؼبنتجات النفطية 
 .111ص 

دراسة عينة ؾبموعة من البنوؾ  –ر إدارة اؼبعرفة التسويقية باعتماد اسًتاتيجية العبلقة مع الزبوف يف ربقيق ميزة تنافسية األمُت حلموس، دو  -2
، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، قسم علـو التسيَت، جامعة ؿبمد خيضر، -اعبزائرية بوالية األغواط  ، أطروحة دكتوراه علـو

 .92، ص 2017 – 2016زائر، بسكرة، اعب
 .112سعدوف ضبود جثَت، حامت علي رمضاف، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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 تعد اؼبعرفة التسويقية ىي مصدر مهم وأساسي لتحقيق وفورات اقتصادية كبَتة للمؤسسة. -
اؼبؤسسة من تطوير منتجات جديدة ومتمّيزة  من خبلؿ اؼبعرفة التسويقية يستطيع قسم البحث والتطوير يف -

 قادرة على اشباع حاجات الزبائن ورغباهتم فبا يؤدي بالنهاية إُف ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة.
إف للمعرفة التسويقية دور بارز يف إقباز أداء اؼبؤسسة أسس بناء قاعدة المعرفة التسويقية:  -3.4

األمر الذي يساعد يف ربسُت كفاءة أداء اؼبؤسسة  وربسينو، وحل اؼبشكبلت وصنع القرارات الرشيدة
وفاعليتها، وكل ىذا يعكس أنبية قياـ اؼبؤسسة يف بناء نظاـ قاعدة معلومات خاص عن األسواؽ اليت 
تتعامل معها لكي تتمكن اؼبؤسسة من تفادي التوجهات العكسية اليت يفرضها السوؽ على اؼبؤسسة. 

ؤسسة أخذىا بعُت االعتبار عند بناء القاعدة اػباصة دبعرفتها وتوجد ىناؾ عدة أسس يتعُّت على اؼب
 :1التسويقية وىي

التجربة يف السوؽ: وىذه التجربة تتجلى من خبلؿ االختبارات اليت ذبرهبا اؼبؤسسة يف السوؽ واليت تتم  -
التقنية فيها قياس كمية الطلب، وقوة اؼبنافسة، وعدد الزبائن، ونوعية اؼبنتجات اؼبعروضة، ومستوى 

 تخزين.اؼبستخدمة، وحجم ال
التفاوض مع الوسيط: يقصد بالوسيط ىنا مقدـ اؼبعلومات، وال يشًتط أف يكوف مقدـ اؼبعلومات شخصا  -

معّينا، بل ىو أي شخص سواء أكاف طبيعيا أو معنويا تستطيع من خبللو اؼبؤسسة اغبصوؿ على 
 لك السوؽ.اؼبعلومات الكافية عن السوؽ لغرض بناء تصور كاؼ عن ذ

اؼبعرفة بالسوؽ نتيجة اػبربة: واليت ىي نتاج اؼبعلومات اجملمعة عن السوؽ وكلما كانت اؼبعرفة التسويقية  -
أفضل كاف بإمكاف اؼبؤسسة أف تصنع قراراهتا بصورة جّيدة وكذلك اغبصوؿ على اؼبقارنات اؼبرجعية 

يادة الثقة لدى صانع القرار االسًتاتيجي للسوؽ، لذا فإف زيادة اؼبعرفة التسويقية يؤدي بالنتيجة إُف ز 
 للمؤسسة.

 
 
 
 

                                                           
 .113سعدوف ضبود جثَت، حامت علي رمضاف، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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يتطلب من اؼبؤسسة يف ظل بيئة األعماؿ اؼبعقدة وشديدة التغيَت واؼبنافسة أبعاد المعرفة التسويقية:  -4.4
اغبادة تتبٌت اؼبعرفة التسويقية الشاملة من خبلؿ األخذ باغبسباف أبعاد ىذه اؼبعرفة واليت ذبعل اؼبؤسسة قادرة 
على اغبصوؿ على معرفة تسويقية شاملة سبّكنها من ازباذ قرارات صائبة ذبعلها ربقق ىدؼ البقاء والنمو. 

 : 1وتتمثل األبعاد يف اآليت
تتعلق باؼبهارات واػبربات والقدرات اليت توجد يف : (Tacit Knowledge) المعرفة الضمنية -

لآلخرين وقد تكوف تلك اؼبعرفة فنية أو إدراكية، وإف  داخل عقل كل فرد واليت من غَت السهل نقلها أو ربويلها
ىذا النوع من اؼبعرفة يصعب صياغتها على كبو  رظبي، أو أهنا غَت قابلة للتشكيل، وبذلك فهي معرفة غَت 

أو اآلخرين لئلفادة  اؼبؤسساترظبية وغَت نظامية فبا يصعب نقلها لآلخرين إاّل أف ذلك ال يشكل مانعًا أماـ 
 .منها

تتمثل باؼبعرفة الرظبية والنظامية اليت : (Explicit Knowledge) رفة الصريحة )الظاىرية(المع -
، وأف اؼبعرفة الظاىرية اؼبؤسسةُف أدلة عمل أو إجراءات يبكن نقلها وتقاظبها يف مواصفات اؼبنتج يف إتتحوؿ 

تقاظبها واغبصوؿ عليها وزبزينها يف  ؤسسةاؼبىي اؼبعرفة اؼبعرب عنها بالبيانات واؼبعلومات الظاىرية واليت دبقدور 
وأسس ومعايَت تقيم أداءىا  اؼبؤسسةواليت تتعلق بسياسات وإجراءات ومستندات  اؼبؤسسةملفات وسجبلت 

 وباقي العمليات الوظيفية.
مصطلح يستخدـ من  االسًتاتيجيةف اؼبعرفة إ: (Strategy Knowledge) االستراتيجيةمعرفة  -

، وإف  know why ومعرفة ؼباذا  Know when قبل البعض لئلشارة ؼبا يبكن تسميتو معرفة مىت 
 ؽبا ىو: عرفة اؼبعلنة، وأف أفضل تصنيفىي ؾبموعة ثانوية من اؼب االسًتاتيجيةأفضل ما يبكن القوؿ عن اؼبعرفة 

وىي اغبصوؿ على معرفة الغَت ضمنيًا من خبلؿ اؼببلحظة من معرفة ضمنية إلى معرفة ضمنية:  -
 واالكتشاؼ واؼبمارسة. 

وتعٍت وضع مواصفات اؼبعرفة الضمنية استنادا إُف ما يبكن المعرفة الضمنية إلى المعرفة الصريحة:  -
 أف نتعلمو باللقاءات واؼبقاببلت واغبوارات.

                                                           
عينة من  آلراء: دراسة استطبلعية  ، تشخيص مدى توافر أبعاد اؼبعرفة التسويقية الشاملة يف اؼبنظمات اػبدميةفارس ؿبمد فؤاد النقشبندي -1

 . مت االطبلع عليو من اؼبوقع: 106 – 102مديري اؼبصارؼ التجارية يف مدينة دىوؾ، ص ص 
http://www.uobabylon.edu.iq/publications/economy_edition6/economy6_5.doc 
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 الفهم بطريقة التعّلم حبيث تصبح اؼبعرفة وىي الوصوؿ إُفالمعرفة الصريحة إلى المعرفة الضمنية:  -
 الواضحة راسخة يف األذىاف .

اؼبعرفة فهناؾ ثبلث خيارات األوُف الًتكيز على التوظيف وىو استخداـ خزين اؼبعرفة  اسًتاتيجيةوخبصوص      
وترميزىا ونشرىا، والثانية الًتكيز على االستثمار يف خلق معرفة جديدة لتطوير  اؼبؤسسةوالقدرات اؼبوجودة يف 

اؼبنتجات من خبلؿ االستكشاؼ، أما الثالثة فهي الًتكيز على االستثمار والتوظيف ) االستخداـ(، إذ تؤدي 
 األوُف إُف زبفيض كلف تطوير اؼبنتج والثانية تؤدي إُف ابتكارات جديدة والثالثة لكليهما.

يف فبارسة  للمؤسساتتعد ىذه اؼبعرفة ؿبركًا أساسيا   : (Market knowledge)معرفة السوؽ -
وعلى كبو  عاـ ولصانع القرار على كبو  خاص، وذلك  للمؤسسةأعماؽبا من خبلؿ اؼبعلومات اليت تقدمها 

لتحقيق التفوؽ على اؼبنافسُت واغبصوؿ على مركز تنافسي مرموؽ، فأدى تزايد الوعي بأنبية اؼبعرفة بالسوؽ يف 
اؼبعاصرة إُف البحث عن الصيغ اليت ذبعل من اؼبعلومات اليت تقدمها معرفة السوؽ إُف  اؼبؤسساتمعظم 
 للمؤسسة. اعلية ونفعاً أكثر ف اؼبؤسسة

الناجحة اجملهزين من األعضاء  اؼبؤسساتتعترب : (Supplier Knowledge)معرفة المجهز  -
األساسيُت لفريقهم عندما يتعلق األمر بتنفيذ متطلبات العقد وتقدٔف منتجات وخدمات عالية اعبودة 

اليـو إُف إدارة متخصصة للمعلومات فيما ىبص معرفة اجملهزين ولكل قطعة من  اؼبؤسسات، وربتاج للمؤسسة
وطرائق  باسًتاتيجياتاؼبنتجات كجزء من سلسلة اإلدارة. إذ ربتوي ىذه اإلدارة على اؼبعلومات ذات صلة 

كل ؾبهز من عمل اجملهزين وكذلك فًتة الوفاء بالعقود ومدة التزامهم بعقد التجهيز واؼبرونة اليت يتمتع هبا  
من أوضاع اجملهزين الذين يكوف موقفهم  اؼبؤسسةوكذلك على اؼبعلومات اػباصة بتحذير  اؼبؤسسة،ؾبهزي 

 اؼبؤسسة.موقف اؼبتخبط ذباه التجهيز فتحتاط لذلك  اؼبؤسسةذباه 
واألشخاص ذات االتصاؿ  شركاء اؼبؤسساتيبثل : (Partner Knowledge)معرفة الشريك  -

اؼبهتمُت هبا أو اؼبؤثرين على قدرهتا يف ربقيق أىدافها التسويقية ، ويعتربوف جزءاً ىاما من  ةاؼبؤسساؼبباشر مع 
 .إُف إقامة شراكات وربالفات معها اؼبؤسسةؾبموع نظاـ خلق القيمة للزبوف، وتسعى 

يعد مفهـو معرفة الزبوف من اؼبفاىيم اؼبعاصرة  :(Customer Knowledge)معرفة الزبوف  -
جاىدة للحصوؿ على ىذه اؼبعرفة، إذ أف ىنالك  اؼبؤسساتنسبيا يف ؾباؿ إدارة اؼبعرفة، ورباوؿ الكثَت من 

على  اؼبؤسساتوتعمل . تعمل على عمل ربالفات مع نظَتاهتا من أجل تبادؿ ىذه اؼبعرفة اؼبؤسسات بعض
ا للزبائن، وبالتاِف ترغب يف إشباع ىذه الرغبات بتوفَتىا سلعًا وخدمات بأسعار كبو  عاـ على توجيو جهودى
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 للمؤسسةوتعد معرفة الزبوف أمرا مهما . تناسب دخوؽبم وجبودة تشبع رغباهتم بشكل أفضل من اآلخرين
اغبالية  وذلك من خبلؿ طبيعة األمباط السلوكية وكذلك االستهبلكية اليت يبارسها الزبوف هبدؼ إدراؾ السلع

 .أو يف اؼبستقبل اآلفواعبديدة اليت تليب حاجاتو 
على كبو  عاـ لوحدىا  اؼبؤسساتتعمل  ال: (Competitor Knowledge)معرفة المنافس  -

فيما ىبص  هبب أف تعرؼ كل شي اؼبؤسسةوإمبا ىناؾ سوؽ كبَتة وىناؾ منافسوف كثَتوف ولكي تنجح 
اؼبنافسُت وما يتعلق هبم من حيث طبيعة اؼبنافسة و تشكيلة اؼبنتجات، اؼبواصفات واػبدمات اليت يقدمها قبل 
أو بعد البيع من خبلؿ اؼبخابرات التسويقية يف عملية صبع اؼبعلومات عن اؼبنافسُت، وكذلك اافظة على 

 .اؼبعلومات السرية وعدـ تسريبها
 اؼبؤسسةتشكل ىذه اؼبعرفة موردًا مهماً، إذ تقـو  :(Process Knowledge)معرفة العملية  -

بنقل اؼبعرفة إُف الزبوف أو ربويلها إليو ؼبساعدتو يف ازباذ القرارات، كما ربوؿ اؼبعرفة إُف العاملُت من عملياهتم 
على ىيئة سياسات  سسةاؼبؤ اؼبختلفة، فضبًل عن قيامها بتحويل اؼبعرفة بُت العاملُت أنفسهم ومن العاملُت إُف 

 .وبالعكس اؼبؤسسةإُف نقل معرفة اؼبوردين إُف  اؼبؤسسةوإجراءات وقواعد وأدلة  وإجراءات، كما تسعى 
هبػػب أف سبتلػػك  مؤسسػػةوعلػػى كبػػو  عػػاـ، فػػإف أيػػة  :(Product Knowledge)معرفػػة المنػػتج  -

 اؼبعلومات الكافية عن اؼبنتجات اليت تنتجها وذلك من خبلؿ اآليت:
علػػى وضػػع معلومػػات عػػن  اؼبؤسسػػةإذ تعمػػل  )مػػن وجهػػة نظػػر الزبػػوف(: اؼبؤسسػػةوصػػف تفصػػيلي عػػن منػػتج  -

لفهػم قػدرة منتجاهتػا علػى تلبيػة احتياجػات الزبػائن ، أو اؼبزايػا الػيت  اؼبؤسسػة، وربتػاج اؼبؤسسػةاؼبزايا اػددة ؼبنػتج 
 ا اؼبنتج )أي يف مرحلة الفكرة أو التصميم وغَتىا(.تتمتع هبا وال توفرىا اؼبنتجات اؼبنافسة، أو اؼبرحلة اليت يبر هب

أف تتأكػػد مػػن وضػػع معلومػػات عػػن وضػػع منػػتج  اؼبؤسسػػةهبػػب علػػى : اؼبعلومػػات اؼبتعلقػػة بػػدورة حيػػاة اؼبنػػتج -
 يف دورة حياتو باإلضافة إُف أية عوامل أخرى يكوف من شأهنا أف تؤثر على دورة حياتو يف اؼبستقبل. اؼبؤسسة

تتضػمن أنشػطة البحػث والتطػوير أيػة عمليػات داخليػة أو أنشػطة مسػتقبلية خاصػة : ويرأنشطة البحػث والتطػ -
 بتطوير منتجات جديدة.
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 خالصة:

مع عمبلئها وأماـ منافسيها، كما أف مستوى اليقظة اليت حققتها  اؼبؤسسةتعترب إدارة التسويق صورة 
اليـو ىو اؼبنافسة  اؼبؤسسةلكن ما يبّيز ؿبيط كانت بفضل كفاءة نظامها التسويقي،   اؼبؤسساتالعديد من 

اغبادة والتغَّت السريع، والذي قد يصاحبو يف أغلب األحياف أوضاع مفاجئة تأيت يف شكل أزمات تواجو 
 الذىنية لدىوعلى صورهتا  اؼبؤسسةىذه األزمات قد تًتؾ آثارا سلبية على  أثناء تأدية نشاطها، اؼبؤسسة
أو من ؿبيطها اػبارجي كاألوضاع السياسية،  التنظيم ذاتو، واليت قد تكوف أسباهبا من داخل عمبلئها

وإعادة النظر يف ويف ىذا الصدد؛ دعت الضرورة إُف أنبية التغلب على الوضع  ،االقتصادية وحىت االجتماعية
وعبلمتها التجارية لدى  ةاؼبؤسسصورة إهبابية عن والسعي كبو إبراز مهمتها حسب ما تتطلبو ظروؼ األزمة، 

تتيح ؽبا التقرب من اعبمهور فعالة أكرب شروبة من العمبلء، من خبلؿ تبٍت أساليب علمية ووسائل اتصاؿ 
 .اؼبؤسسةوإقناعو من جديد بعبلمة 
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 تمهيد:
يعد االتصاؿ أقدـ أوجو النشاط اإلنسآف، فهو ظاىرة إنسانية وضرورة لكل عمليات التوافق والفهم 

اجملتمع. إذ يعتمد االتصاؿ على اللغة اللفظية وغَت اللفظية ورموزىا الواضحة اؼبفهومة بُت  اليت يتطلبها
واليت  (communis)من األصل البلتيٍت  (communication)األطراؼ اؼبشًتكة فيو وتشتق مفردة اتصاؿ 

ؿ إُف غاية ؿبددة. تعرب تعٍت كل ما ىو عاـ أو مألوؼ أو مشًتؾ. وتأيت يف اللغة العربية دبعٌت البلوغ والوصو 
عن أفكار أو معلومات أو مواقف يتفاعل معها الطرفاف. واالتصاؿ ىو العملية اليت ينقل الفرد دبقتضاىا 

مشاعة بُت اعبميع. حبيث يشًتؾ معهم يف التفاىم واػبربة لتصبح  اآلخرينمنبهات لكي يعدؿ سلوؾ األفراد 
و من التفاعل بُت األطراؼ اؼبشًتكة يف اجملتمع للمساعدة يف ويشمل االتصاؿ صبيع صيغ التعبَت اليت تقدـ ج

حل اؼبشكبلت وتنمية وبناء اجملتمعات اؼبختلفة. وىناؾ ثبلث مستويات لبلتصاؿ ىي: االتصاؿ اؼبباشر، 
 االتصاؿ الوسيطي، واالتصاؿ اعبماىَتي.

فتقد فيو الصفات الشخصية، ويعترب االتصاؿ اعبماىَتي أكثر تعقيدا وتأثَتاتو على اؼبدى الطويل، إذ ت
وتقـو بو مؤسسة، مهمتها وضع اؼبعلومات واألفكار يف قالب معُّت والعمل على بثها من خبلؿ إحدى قنوات 

 االتصاؿ اؼبقروءة واؼبسموعة واؼبرئية.
 Communication deاللغة األجنبية االتصاؿ اعبماىَتي مًتجم من  :مفهـو االتصاؿ الجماىيري -1

masse  ،فهو أكثر مشولية من وسائل االتصاؿ اعبماىَتي ألف ىذه األخَتة تتضمن األجهزة واؼبعدات فقط
بينما وبتوي االتصاؿ اعبماىَتي تلك التقنيات باإلضافة إُف كل ما يصدر عنها من معرفة ومعلومات )ما تنقلو 

 من معلومات وأخبار(.
والتبادلية و بالتفاعل بُت طريف االتصاؿ، ويعد االتصاؿ اعبماىَتي أكثر اتساعا، إذ يتميز بعض

interactive من صحافة وإذاعة ، فهو عاـ إذ يتضمن اؼبعلومات والتقنيات يف ـبتلف أشكاؿ االتصاؿ
 .1وفيديو، وسينما ومسرح وخطابة

عملية انتقاؿ اؼبعلومات واألفكار بُت األطراؼ اؼبختلفة باستخداـ وسيلة أو واالتصاؿ اعبماىَتي أيضا ىو 
أكثر من وسائل االتصاؿ اعبماىَتي باستخداـ فنوف اػبرب والتحقيق الصحفي واؼبقاؿ والصورة، ووبتاج التأثَت 

يها اجملتمع. ووبتاج فيها مراعاة الصفات النفسية واػبصائص والعادات االجتماعية والسياسية والثقافية اليت وبتو 

                                                           
 .30، ص2016أضبد عزوز، االتصاؿ ومهاراتو: مدخل إُف تقنيات فّن التبليغ واغبوار والكتابة، منشورات ـبترب اللغة العربية واالتصاؿ،  -1
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االتصاؿ اعبماىَتي إُف عناصر بناء لكي وبقق أىدافو يف اجملتمع وتسمى ىذه العناصر بنموذج العملية 
 االتصالية إذ وبتاج كل عنصر منها إُف شروط وآليات لتحقيق أىدافها وىي اآليت:

 قوالب وفنوف إعبلمية تتوافق مع أي إدارة اؼبؤسسة االتصالية واليت تقـو بوضع األفكار واؼبعآف يفالمرسل:  -
اإلطار الدالِف واللغوي للمجتمع ويشًتط أف تتمتع ىذه اؼبؤسسات باؼبهارة واػبربة واعبدارة بالتصديق والثقة، 

غباهتم وربقيق التوافق والتكييف ر وقدرهتا على الوقوؼ عند حاجات أفراد اجملتمع وخرباهتا وؿباولة إشباع 
 معهم.

إذف؛ فاؼبرسل ىو الطرؼ األوؿ يف عملية االتصاؿ، ألنو مبتدع الرسالة ومالكها والقائم ببثها إُف اؼبستقبل، 
لغرضو منها، وتوظيف التقنيات القادرة  وانتقاء قناة االتصاؿ اؼببلئمةعن صوغ الرسالة، فضبل عن أنو اؼبسؤوؿ 

 رسالة.على اإلسهاـ معو يف حفز اؼبستقبل إُف التفاعل مع ىذه ال
 :1واؼبتحدث الناجح يبتاز بثبلث ظبات أساسية ىي

على الًتكيز واالتّزاف وىي اؼبوضوعية والصدؽ والوضوح والدقة واغبماسة، والقدرة  السمات الشخصية: -أوال
 والقدرة على اإلفادة من حركات اليدين واعبسد يف إيصاؿ اؼبعآف.العاطفي وحسن اؼبظهر، 

وأبرز واؼبراد هبا استخداـ طاقات الصوت، من حيث النرب واػبفض واؽبمس، الصوتية: السمات  -ثانيا
السمات الصوتية إخراج اغبروؼ من ـبارجها الصحيحة، ومراعاة قواعد النحو ووضوح الصوت وعدـ السرعة 

 ومراعاة أمكنة الوقف العارض والتاـ، وكل ذلك لو عبلقة حبسن اإللقاء واألداء.يف أثناء التحدث، 
وىي السمات اليت يستخدمها اؼبتحدث إلقناع اؼبستمعُت بوجهة نظره، كتأكيد   السمات االجتماعية: -ثالثا

كبلمو باغبجج والرباىُت واألدلة اؼبنطقية، وأبرزىا القدرة على التحليل واالبتكار والعرض والتعبَت وضبط 
 االنفعاالت وتقبل النقد.

وىي ؾبموعة اؼبعآف واألفكار واؼبعلومات اليت يريد اؼبرسل إيصاؽبا إُف اعبمهور ويتوجب أف تكوف  الرسالة: -
تلك اؼبعآف مصممة من حيث الشكل واؼبضموف دبا يتفق مع أنبيتها للجمهور وحاجاهتم وميوؽبم. ويشًتط أف 

ع واؼبعاعبة الصحفية، وتقدٔف تكوف الرسالة خالية من الغموض، وأف تتسم بصفات الشموؿ والتكرار والتنوي
 وجهات النظر اؼبؤيدة واؼبعارضة للجمهور.

                                                           
 .31-30أضبد عزوز، مرجع سبق ذكره، ص ص:  -1



 المحور السابع: أساليب االتصاؿ مع الجمهور المعني

2018/2019سكيكدة محاضرات إدارة األزمات لطلبة السنة أولى ماستر أكاديمي تخصص إدارة األعماؿ  1955أوت  20جامعة    
113 

وىي األداة اؼبادية اؼبلموسة اليت تنتقل من خبلؽبا الرسالة االتصالية، ويرى أحد الباحثُت أف  الوسيلة: -
عكس الوسيلة ىي الرسالة، ذلك أف لكل وسيلة اتصالية مواضيعها وطرؽ العرض اػباصة هبا، وردبا قد ال تن

على الوسائل االتصالية األخرى. ويتوجب أف تكوف الوسيلة شاملة عبميع اىتمامات أفراد اجملتمع، وأف سبتاز 
ـ شكلها مع اجملتمع الذي تعمل فيو وأف ترتقي ءبفاعلية كبَتة، كسرعة الوصوؿ وقوة التأثَت والتنوع، وأف يتبل

 بو إُف مستوى متطور.
ستهدؼ يف عملية االتصاؿ. وىو ؾبموعة األفراد الذين يتلقوف أي الطرؼ اؼب المستقبل )الجمهور(: -

الرسالة االتصالية على اختبلؼ أماكن سكناىم أو تواجدىم. ويبتاز ىذا الطرؼ بتنوعو واتساعو واختبلؼ 
قدراتو العقلية والعاطفية ومستواه الثقايف وحاجاتو االنسانية ومشكبلتو اؼبختلفة وعلى اؼبرسل أف ينتبو إُف 

 ، وؿباولتو مشوؿ صبيع تلك اؼبستويات واستخداـ األساليب اػباصة بكل منها.ذلك
وىو التغيَت اغباصل يف السلوؾ اإلنسآف نتيجة عبهد االتصاؿ اعبماىَتي ويفًتض التأثَت ىنا وجود  التأثير: -

رد  عمليتُت: التعرض؛ أي وصوؿ الرسالة إُف اعبمهور عن طريق أحد وسائل االتصاؿ. رجع الصدى؛ وىو
الفعل الفوري للجمهور نتيجة تعرضو للرسالة، ووجوب معرفة اؼبرسل بذلك، حىت يستطيع االستمرار أو 

 التعديل على مضامُت معلوماتو البلحقة.

إذف؛ فاالتصاؿ اعبماىَتي يبكن تصنيفو يف اؼبستوى السادس ؼبستويات االتصاؿ، وىو أمشل من صبيع 
تصاؿ الذايت، االتصاؿ الشخصي، االتصاؿ اعبمعي، االتصاؿ العاـ، مستويات االتصاؿ واليت تتمثل يف: اال

االتصاؿ الوسطي، وأخَتا االتصاؿ اعبماىَتي، وىذا األخَت ىو الذي يتم باستخداـ وسائل اإلعبلـ 
اعبماىَتية، ويصل إُف صبهور عريض، متباين االذباىات واؼبستويات، واألفراد غَت معروفُت للقائم باالتصاؿ، 

وعلى تنمية اذباىات وأمباط لرسالة يف نفس اللحظة، وبسرعة فائقة، مع مقدرة على خلق رأي عاـ، تصلهم ا
ويعد االتصاؿ اعبماىَتي التسمية  من السلوؾ غَت موجودة أصبل، واؼبقدرة على نقل األفكار واؼبعارؼ والًتفيو.

 .1العلمية لئلعبلـ

يظهر من خبلؽبا االتصاؿ اعبماىَتي، إذ يستطيع ىناؾ صور وقوالب  :أساليب االتصاؿ الجماىيري -2
 القائم باالتصاؿ استخداـ أي منها حسب الظروؼ واػبصائص اليت ربملها اؼبعلومة للتأثَت على اعبمهور.

                                                           
ر، فهد بن عبد الرضبن الشميمري، الًتبية اإلعبلمية: كيف نتعامل مع اإلعبلـ، الطبعة األوُف، فهرسة مكتبة اؼبلك فهد الوطنية أثناء النش -1

 .48، ص2010الرياض، 
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وىو كافة أوجو النشاط االتصاِف الذي يستهدؼ تزويد اعبمهور جبميع اغبقائق اإلعالـ )األخبار(:  -1.2
مات السليمة، عن اؼبوضوعات واؼبشكبلت وؾبريات األمور بطريقة موضوعية، حبيث واألخبار الصحيحة واؼبعلو 

يؤدي إُف أكرب درجة فبكنة من اؼبعرفة واإلدراؾ لدى اعبمهور لتكوين الرأي الصائب لديهم. ووبتاج ذلك من 
هادات الوسيلة االتصالية أف تكوف على مستوى جّيد من الصدؽ والوضوح والسعي إلبراز األدلة واالستش

ولئلعبلـ دور يف التأثَت على  لدعم اؼبعلومات اؼبقدمة، مع االستمرار والتنوع دبا ينسجم مع واقع اعبمهور.
نفسية األفراد وسلوكياهتم وتوجيهاهتم، ومن ىنا تظهر أنبية الدور الذي يقـو بع اإلعبلـ أثناء األزمة وذلك 

 :1على النحو التاِف
انطباع معُّت لدى صبهور األزمة، ومستهدؼ من قبل القائمُت على إدارة األزمة، وذلك بنقل أخبار  خلق -

 األحداثومعلومات ؿبددة عن األزمة وترسيخ الصورة، وتكوين اؼبعآف اؼبتعلقة باألزمة فهو األسرع يف نقل 
 وتطوراهتا.

 عات غَت السليمة عن أحداث األزمة.تزيد حاجة األفراد لسماع األزمة وتطوراهتا وإال ستنشر الشائ -
اإلعبلـ مساىم نشط وفّعاؿ يف مراحل األزمة اؼبختلفة من تشخيص ووضع اسًتاتيجية، ورسم اػبطط  -

 والربامج والتنفيذ.
تقـو وسائل اإلعبلـ بانتقاء آراء اعبماىَت وآراء أىل الصفوة واستخدامها كمواد خاـ للًتكيز على وجهات  -

 شر.نظر ترى جدارهتا بالن
 أصبح متخذو القرار يعتمدوف على وسائل اإلعبلـ يف تقييم األوضاع وصياغة اؼبواقف والتحركات. -
اإلعبلـ يف تكوين الرأي العاـ عن األزمة فبا يساعد يف كسب ود صبهور اجملتمع اؼبتأثر باألزمة، دبا  يساعد -

 لو من قدرة على التحليل والتعليقات على األحداث واالستعانة باػبرباء يف ذلك.
 يساعد اإلعبلـ يف تنشيط ـبتلف اعبهات والكيانات الية ؼبواجهة األزمة والتعامل معها. -
 ـ أجهزة اإلعبلـ كحلقة اتصاؿ بُت األفراد وصانعي القرار والقائمُت على إدارة األزمة.تقو  -
يساعد اإلعبلـ يف تنمية روح الوالء والتضامن داخل اؼبؤسسة، فبا ينمي روح التعاوف بُت أفراد اؼبؤسسة  -

 للتغلب على األزمة.
جهة يساعد على إدارة األزمة لؤلزمات، فمن  اؼبؤسسةكما يقـو اإلعبلـ بدور مؤثر عند مواجهة 

ذباه صباىَتىا الداخلية واػبارجية،  للمؤسسةبفعالية وقباح، ومن جهة أخرى وباوؿ اغبفاظ على صورة إهبابية 

                                                           
 .103 – 102 :، ص ص2013 القاىرة، مصر، أشرؼ السعيد أضبد، تكنولوجيا اؼبعلومات وإدارة األزمات، دار الفكر العريب، -1
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وتنعكس أنبية وسائل اإلعبلـ عند مواجهة األزمة من خبلؿ زيادة اعتماد اعبمهور عليها يف معرفة تفاصيل 
الرئيسي للمعلومات عن األزمة لدى اعبمهور، وأيضا يف تشكيل اذباىاتو كبو تلك األزمات، فهي سبثل اؼبصدر 

كذلك أشارت دراسات عديدة إُف أف األزمة عبارة عن مشكلة إدارية باألساس إال أهنا   األزمة وكيفية إدارهتا.
 عاـ.سرعاف ما تتحوؿ إُف حدث إعبلمي نتيجة انتشارىا على مستوى عامة الناس وىو ما يعرؼ بالكشف ال

 :1ومن أىم االعتبارات الواجب مراعاهتا عند التعامل مع اإلعبلـ أثناء األزمات نذكر

هبب تلبية احتياجات اإلعبلـ وذلك دبده باغبقائق عن األزمة، حىت ال تلجأ وسائل اإلعبلـ إُف مصادر  -
 أخرى للحصوؿ على معلومات عن األزمة فبا يؤثر على مصداقية اعبهة.

صدؽ يف نقل اؼبعلومة وتصحيح اػبطأ إف حدث، هبعل أجهزة اإلعبلـ تعمل على توافر األمانة وال -
اؼبساعدة يف القضاء على الشائعات، ولقد أدت ثورة التكنولوجيا وتطور وسائل اإلعبلـ، واإلعبلـ عرب 

 القارات باألقمار الصناعية واغباسبات اآللية، إُف جعل العاَف كلو قرية واحدة.
 ى كشف الغموض ويبنع تزايد الشائعات، واالعًتاؼ باألخطاء أثناء مواجهة األزمة.نشر اغبقائق يعمل عل -
 إعداد قائمة باإلجابات عن األسئلة اؼبتوقعة عن اإلصابات واػبسائر وسبب األزمة أو الشائعات. -
 ـ.االستعانة باػبرباء لتحديد الوسيلة اليت يبكن هبا معاعبة اؼبوقف وإعداد التصروبات البلزمة لئلعبل -
 توافر مصداقية عند التعامل مع اإلعبلـ فبل هتويل أو هتوين من حجم األزمة. -
 السرعة والوضوح وعدـ اللجوء إُف تنبؤات قد تؤدي إُف تعقيد األمور. -

تقـو أجهزة  اؼبؤسسةأي رسالة عن "ىي نشاط من أنشطة العبلقات العامة، وتعرؼ بأهنا : الدعاية -2.2
اإلعبلـ العامة بنشرىا على اعبمهور ولكن ال يدفع مقابل ؽبا، والدعاية ىي حث وتشجيع الطلب على سلعة 

كما يقصد هبا . 2"ولكن بطريقة غَت شخصية عرب التلفزيوف أو الراديو أو اعبرائد واجملبلت مؤسسةأو خدمة أو 
الرظبية وغَت الرظبية بقصد كسب ثقة اعبمهور، وتتخذ  واؼبشاريع واؽبيئات اؼبؤسساتاؼبعلومات اليت تنشرىا 
أي نشر بيانات من شأهنا أف تدعم مركز اؼبعلن يف نظر اعبماىَت، وال يدفع أي مقابل الدعاية قالبا "إخباريا" 

لقاء ىذه اؼبعلومات، وإمبا يتم ذلك ؾبانا ؼبا ربتويو من أخبار يرى صاحب وسيلة النشر أهنا هتم القارئ، كما 
ما، أو سياساهتا وتستهدؼ الدعاية ضبل  مؤسسةعرؼ أيضا على أهنا "النشر اجملآف ألمور تتعلق بأنشطة وت

                                                           
 .106 -105 :أشرؼ السعيد أضبد، مرجع سبق ذكره، ص ص -1
ارية، ؿبمد العليش، ؿبمد قبوي، الًتويج االلكًتوٓف وأثره على االتصاؿ بالعمبلء: بالتطبيق على قطاع االتصاالت بالسوداف، ؾبلة العلـو اإلد -2

 .153، ص2018، 153جامعة أفريقيا العاؼبية، العدد 
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أو ىي ، 1ما إُف صباىَت ؿبددة سلفا، مث العودة بردود الفعل اليت صاحبت ذلك" مؤسسةاؼبعلومات اؼبقنعة عن 
عينا ما كاف ؽبم أف يسلكوه لوال ذلك نشاط اتصاِف مقصود يسعى إُف إقناع اعبماىَت، يف أف يسلكوا سلوكا م

النشاط، وىنا يكوف التوجو إُف اعبمهور عاطفي قبل أف يكوف عقلي باستخداـ الًتكيب واالستمالة وأىم 
 صفات الدعاية:

أف تكوف ذات أىداؼ ؿبددة تتطلب رد فعل ؿبدد، مثل حزب يعرض برنامج االنتخابات ويريد  -
 مباركة اعبمهور عليو.

 باغبقيقة حىت يؤمن اعبمهور دبا يقدـ.االقًتاف  -
 السعي إلشباع حاجة اعبمهور النفسية واالجتماعية. -
 إبراز اعبوانب السلبية واإلهبابية لؤلفكار اؼبقدمة. -

تعرفها اعبمعية العامة للعبلقات العامة بأهنا "وظيفة إدارية مستمرة وـبطط ؽبا تسعى العالقات العامة:  -3.2
ؽبا إُف كسب تفاىم وتعاطف وتأييد اعبماىَت اليت هتمها واغبفاظ على  اة دبمارستهاؼبنشآت العامة واػباص

استمرار ىذا التفاىم والتعاطف والتأييد وذلك من خبلؿ قياس اذباه الرأي العاـ لضماف توافقو قدر اإلمكاف 
ًتكة باستخداـ اإلعبلـ اؿ للمصاٌف اؼبشعّ مع سياستها وأنشطتها وربقيق اؼبزيد منهم لتعارؼ اػببلؼ واألداء الف

نشاط إنسآف إداري يستعُت بوسائل االتصاؿ اعبماىَتي إلقناع اعبماىَت أي أهنا  ،2الشامل اؼبخطط لو"
 وتقـو العبلقات العامة على شقُت نبا:  ،بالفكرة اؼبطروحة، سواء كانت الفكرة مؤسسة أو حزب أو قضية

 بناء العبلقة بُت اؼبؤسسة وموظفيها. األوؿ:
 وبمل جانبُت: الثاني:
 يقـو بإفهاـ الناس طبيعة اؼبؤسسة عن طريق وسائل االتصاؿ اعبماىَتي. -
 إفهاـ اؼبؤسسة رغبات وميوؿ اعبماىَت عن طريق دراسة الرأي واالستفتاء. -

 

                                                           
ؿبمد آؿ مراد، ؿبمد ؿبمود حامد اؼببل حسن، دور عناصر اؼبزيج الًتوهبي يف تسويق خدمة اؼبعلومات للمستفيدين: دراسة  نباؿ يونس -1

 .44، ص2009، 94، العدد 31استطبلعية، ؾبلة تنمية الرافدين، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة اؼبوصل، العراؽ، اجمللد 
العبلقات العامة يف الًتويج السياحي، ؾبلة علـو االقتصاد والتسيَت والتجارة، كلية العلـو االقتصادية والعلـو أمينة بركاف، نور الدين جليد، دور  -2

 .63، ص2015، 32، العدد 3التجارية وعلـو التسيَت، جامعة ابراىيم سلطاف شيبوط، اعبزائر 
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 :1وتتدخل أنشطة العبلقات العامة يف مواجهة األزمة وذلك عرب مراحل األزمة كما يلي

يصبح اإلعداد ؼبواجهة األزمة أكثر صعوبة  يف حاالت كثَتة مرحلة ما قبل األزمة:العالقات العامة في  -
ؼبواقف  اسًتاتيجيةخلق استجابات  زمة من خبلؿ:هبب اػبروج بإدارة ناجحة لؤل لذاؼبواجهتها فعليا، 

اذ سلوب العلمي عند ازباستخداـ األ، بشرية قادرة على مواجهة األزماتتأىيل وتدريب كوادر ، األزمات
 ، تشكيل فريق األزمة. أما عن إجراءات وتدابَت قبل األزمة، فهي: القرارات

 اؼبؤسسةبوضع تصور شامل عن تاريخ  اؼبؤسسةيتطلب رصد بيئة عمل  :اؼبؤسسةرصد بيئة عمل  -
ة ونوعي وخلفيتها التارىبية، اؼبؤسسةوعبلقات العمل داخلها وخارجها من خبلؿ : طبيعة نشاط 

ـ يف جوانبها االهبابية مع مندويب وسائل اإلعبل اؼبؤسسةعبلقة ، واؼبنتجات اليت تقدمهااػبدمات 
االستيعاب ، ودعمها باؼبعلومات اؼبوثوقة اؼبؤسسةمراجعة النشرات والتقارير اليت تصدر عن ، والسلبية

ات مع اغبلفاء، دراسة جوانب دعم العبلق، ة للعمل ، أو اؼبؤثرة عليوالكامل للقوانُت واللوائح اؼبنظم
 قد يثار من تساؤالت وانتقادات أثناء األزمة. ومراجعة اإلحصاءات الستخدامها يف مواجهة ما

  .ربديد اعبماىَت اؼبستهدفة -

 .بناء الرسائل االتصالية واختيار طرؽ االتصاؿ -

تؤكد ـبتلف الدراسات واألحباث أف اؼبعلومات تعد عنصرا مهما أثناء  العالقات العامة أثناء األزمة: -
حدوث األزمة حيث أف قّلتها تؤثر سلبا على ـبتلف األطراؼ، وىنا يكمن دور األخصائي يف العبلقات 

 اؼبؤسسةالعامة يف إمداد وسائل اإلعبلـ باؼبعلومات الدقيقة والفورية وقت األزمة تعطي مؤشرا مهما على فعالية 
. ومعايَت عمل العبلقات العامة أثناء األزمة، يبكن عبماىَتلدى ا اؼبؤسسةيف إدارة األزمة وخلق آثار اهبابية عن 

حصرىا يف العناصر التالية: سرعة االستجابة للحدث؛ االنفتاح؛ الصدؽ؛ إظهار االىتماـ؛ التعاوف؛ اؼبسؤولية؛ 
اليت قاـ بعض اؼبختصُت يف ىذه اؼبرحلة بطرحها على ىناؾ العديد من االجراءات اؽبامة  وذبنب اغبساسية.

 :النحو التاِف

عبماىَتىا بأهنا قادرة على مواجهة األزمة وأهنا تقـو بعمل مهم  اؼبؤسسةلتظهر : االستحواذ على األحداث -
  .إجراءات مفتعلة، وبذلك تكوف قد أؼبّت باألحداث اؼبؤسسة تتخذ ىذه .حياؽبم

                                                           
مركز البحوث والدراسات حوؿ اعبزائر دراسات حوؿ اعبزائر والعاَف،  الزىرة بريك، دور العبلقات العامة يف إدارة األزمات باؼبؤسسات، ؾبلة -1

 .286 – 282، ص ص: 2017، جواف 6، العدد 2، اجمللد 3جامعة اعبزائر والعاَف، 
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متحمسة إلصدار بياف باغبدث خبلؿ دقائق معدودة عرب وسائل  اؼبؤسسةإصدار البياف: هبب أف تكوف  -
وضرورة  ،وإظهار تعاطف إنسآف مع اعبمهور كرب عدد فبكن من اؼبعلومات اؼبرتبطة باغبدث،أاإلعبلـ بتقدٔف 

 ازباذ إجراءات وقائية .

البد أف هبتمع فريق العمل اإلداري بالسرعة البلزمة، ويكوف ىذا االجتماع بعيدا عن : اجتماع فريق األزمة -
 اؼبواجهة، بعد إلقاء نظرة فاحصة ؼبا وبدث . اسًتاتيجيةبؤرة اغبدث بقدر اإلمكاف، قصد تطوير 

اء طلب ىنا البد على اؼبؤسسة أف تواجو مندويب وسائل اإلعبلـ أثن :التعامل مع األزمة اسًتاتيجيةإقرار  -
االتفاؽ على اإلجابة على  ، كما هبب على فريق األزمةمات حوؿ األزمة  والبد أف تقنعهمحصوؽبم على معلو 

وما الرىاف الفعلي أو  : ما ىي أسوأ حالة ؿبتملة للحادث؟،ومن أمثلة األسئلةتتعلق باألزمة،  اسًتاتيجيةأسئلة 
 ة؟.ما الذي تعكسو مدركات اعبماىَت عن األزم اؼبخاطرة؟،

هبب  لذاالذي تلعبو وسائل اإلعبلـ يف ربويل األزمة إُف فرصة،  إف الدور الكبَت: معاعبة وسائل اإلعبلـ -
وعقد اؼبقاببلت اإلعبلمية القصة اػبربية  ابتكار رحلةعلى القائمُت باالتصاؿ والعبلقات العامة يف ىذه اؼب

 والتعامل مع اؼبؤسبرات الصحفية.

هبب االستمرار يف تزويد وسائل اإلعبلـ حىت بعد األزمة  العامة في مرحلة ما بعد األزمة: العالقات -
 .للمؤسسةدة يّ ، ومن مث بذؿ اعبهود إلعادة بناء ظبعة جوكسب ثقتها اؼبؤسسةإصبلح ىياكل  باؼبعلومات عن

 وتظهر أنشطة العبلقات العامة بعد األزمة يف اآليت: 

يتوقف على فريق العبلقات العامة يف ىذه اؼبرحلة النظر يف إعادة ىياكل التنظيم  :اؼبؤسسةبيئة عمل  -
مع مكوناهتا اؼبختلفة، والعمل على استكشاؼ مصادر  اؼبؤسسة، وإعادة ربليل صبلت باؼبؤسسةواإلدارة 

ا يعٍت كبديل عن االتصاؿ اؽبابط، كم  اؼبؤسسةالتهديد، واستخداـ نظاـ االتصاؿ الشبكي فيما بُت مكونات 
، واغبد من تأثَت القضايا اؼبؤسسةفبارسو العبلقات العامة برصد األفكار السائدة واالذباىات اؼبرتبطة بأنشطة 

 .اؼبؤسسةالسلبية على ظبعة 

و باألخص التعامل مع شكاوي اعبماىَت جبدية، والتفهم الكامل  :اؼبؤسسةدعم العبلقات جبماىَت  -
ساب اؼبصداقية، وذلك من خبلؿ وضع خطط االتصاؿ الكفيلة بتلبية ؼبدركات اعبمهور وتبٍت قضاياه الكت

 احتياجاتو.

وذلك من خبلؿ إقامة روابط اجتماعية وصبلت قوية مع اإلعبلميُت  :دعم العبلقات مع وسائل اإلعبلـ -
ع ودورىا يف خدمة اجملتم اؼبؤسسةتستند إُف تبادؿ اؼبصاٌف، واقتناص فرص التعاوف، وإقناعهم بتبٍت مواقف 
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، وااللتزاـ بالوضوح والصراحة ودقة اؼبعلومات عند التعامل اؼبؤسسةواعبماىَت وإبراز اعبانب اإلنسآف يف نشاط 
 مع مندويب وسائل اإلعبلـ.  

ترصد العبلقات العامة يف ىذا اؼبستوى الفئات اليت ربتفظ دبشاعر عدائية ذباه مواجهة صباعات الضغط:  -
 ذلك السعي إُف كسب حلفاء اسًتاتيجيُت من اؼبمولُت واؼبنافسُت. ومراقبة تصرفاهتم، ومن اؼبؤسسة

 سلوؾ اعبماىَت إزاء اؼبؤسسة عن طريق بناء الصورة اغبسنة واالنطباع َّت وبذلك فإف العبلقات العامة تغ
 اإلهبايب ذباىها دبا يتوافق مع حاجات اعبمهور وميولو اؼبختلفة.

األمريكية نشاط اإلعبلف على أنو "الوسيلة غَت الشخصية لتقدٔف لقد عرفت صبعية التسويق اإلعالف:  -4.2
فن إقناعي يعمل على تنشيط ، وىو 1وترويج اػبدمات أو األفكار بواسطة جهة معلومة ومقابل أجر مدفوع"

ج معُّت باستخداـ وسائل االتصاؿ اعبماىَتية، ويكوف اإلعبلف وسيلة الرغبات لئلقباؿ على سلعة أو منت
وبالتاِف فإف العبلقات  ،نةيّ من لبناء حالة من الرضا النفسي لدى اعبمهور إزاء سلعة أو خدمة معمدفوعة الث

 فيتوجو إُف السلعة اليت تقدمها اؼبؤسسة، ويشًتط اإلعبلف ما يلي:العامة ىي إعبلف عن اؼبؤسسة أما اإلعبلف 
 الصدؽ يف ـباطبة اعبماىَت. -
 عبمهور لتربير اقتناء السلعة.التوجو إُف اعبانب النفسي واعبماِف لدى ا -
 التوقف عند حاجات ومعتقدات اؼبستهلك وطرح اإلعبلف على أساسها. -

نوع من القتاؿ النفسي يتجو للعدو أثناء اغبروب فقط يسعى جبميع الوسائل الحرب النفسية:  -5.2
وتعمل اغبرب النفسية يف لتحطيم النواحي اؼبعنوية وزعزعة الثقة بالنفس لديو ودفعو إُف االستسبلـ واالهنيار 

 شقُت:
 إقناع اعبمهور الداخلي بعدالة القضية اليت وباربوف من أجلها وتقوية معنوياهتم. -
 كسب اعبهات اايدة والصديقة للحصوؿ على شرعية ودعم اغبرب. -

وتشًتط اغبرب النفسية استنادىا إُف العلـو االجتماعية والتوجو إُف العاطفة ودراسة نفسية العدو 
ستخداـ األدلة والرباىُت واالنطبلؽ من مبدأ القوة واالبتعاد عن الكذب والتضليل ألف تأثَتاهتا ليست يف وا

 مصلحة من يستخدمها دائما.
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كاف عدوا   سواء، اؼبستهدؼأحد وسائل اغبرب النفسية يف عملية التأثَت وإقناع اعبمهور  اإلعبلـيعترب 
، فبا عاـبشكل  اإلعبلـحدث تطور كبَت على وسائل  حد والعشروفالواأو صديقا أو ؿبايدا. ويف مطلع القرف 

على  سابقاانعكس إهبابا على تطور اغبرب النفسية عما كانت عليو يف اؼباضي. فقد اقتصرت الوسائل 
اؼبعركة، وقرع  يف سي، والشعارات اؽبجومية، لرفع معنويات اؼبقاتلُت، واستخداـ الشعر اغبمااألىازيجاستخداـ 

مث . رىاب العدوإل ذلك، و اؼبعركةـ يف بداية ، وإشعاؿ النار، واستخداـ اػبطابة والكبلاألبواؽو  الطبوؿ
، ومطبوعات، ومنشورات، وبيانات وإذاعات مسموعة. وتبعا للتقدـ من صحفاستخدمت الوسائل اؼبطبوعة 
ـ اؼبستخدمة يف اغبرب عبلحصل تقدـ أيضا على وسائل اإل فقد، االتصاالتالتكنولوجي يف ؾباؿ العلم و 

 يفإحرازه  حاؿ وقوعو بشكل فوري ومباشر، بفضل التقدـ الذي مت يصلالنفسية، حيث أصبح اغبدث 
 1.سلكية واليت أصبحت متوفرة يف صبيع أكباء العاَفالبل االتصاالتو  االنًتنتالفضائيات و  ؾباالت

على  االعتمادة وتقدمها، إؿ أف اؼبستخدمة يف اغبرب النفسي اإلعبلميةوبالرغم من تعدد الوسائل 
ات، ونقاط يز الوسائل القديبة ما زاؿ لو عدد من اؼبزايا، إذ إف لكل وسيلة من ىذه الوسائل خصائص وفب

بد من اختيار الوسيلة  وال ضعف هبب أف يأخذىا باغبسباف القائم على عملية التخطيط للحرب النفسية.
جباره على مية والنفسية إُف اؽبدؼ اؼبراد التأثَت عليو، إلعبللة اإلاؼبناسبة لشن اغبرب النفسية، وتوصيل الرسا

يستهاف هبا يف  قوة ال لئلعبلـتغيَت سلوكو بالطريقة اليت تناسب اؼبخطط ؽبذه اغبرب النفسية. وقد قيل إف 
 يف الدعائيو  اإلعبلمياغبرب النفسية، خاصة إذا كاف ىناؾ أخصائيوف وخرباء وأشخاص بارعوف يف التوجو 

 .2استخداـ الوسائل اؼبختلفة للحرب النفسية من مواد مقروءة ومسموعة ومرئية

ؿ القدرة على التعامل مع عقوؿ اعبماىَت هبدؼ ـ يف اغبرب النفسية إذف من خبلعبلتعمل وسائل اإل
ىَت وجود ـ على ـباطبة اعبماعبلأف ما وبدد قدرة وسائل اإل ، إالُّت قناع كبو وجهة وىدؼ معالقياـ بعملية اإل

وؿ، يتوقف على وجود أشخاص، تكوف طبيعة تكوينهم الشخصية قابلة للتأثر العامل األ عاملُت أساسيُت:
شخاص يتم ء األ"، وىؤالاآلخرينؼبوجهوف من قبل اأكثر من غَتىم، أطلق عليهم ديفيد ويسماف اسم "
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 اؼبستهدفة. دؼ إقناع اعبهة هب، اإلعبلميؿ التدخل لدى اؼبختصُت يف إعداد اؼبضموف اصطيادىم، من خبل
 .1اإلعبلميةلدى مستقبل الرسالة  ذباىاتواالوبالتاِف تغيَت أمباط السلوؾ 

 أنواع وسائل االتصاؿ الجماىيري:  -3

ؾبموعة الكتب والدوريات )الصحف واجملبلت( والنشرات اليت تصدر يف أوقات الوسائل المقروءة:  -1.3
 صبهور واسع ومتنوع وتكوف ىذه الوسائل يف أنواع:ؿبددة إليصاؿ معلومات ومعارؼ إُف 

 شكل اؼبضموف: حكومية، مستقلة، حزبية، متخصصة. -
 نوع الصدور: يومية، أسبوعية، شهرية. -
 طريقة الصدور: سرية، علنية، ؿبلية، قومية. -

 ومن أىم فبيزاهتا:

 حرية القارئ يف اختيار الزماف واؼبكاف وطريقة القراءة. -
 ربتاج إُف مستوى جّيد من التعليم لفهم مضامينها. -
معلوماهتا موسعة وىي مكاف مبلئم لنشر اؼبوضوعات اؼبعقدة، وتعد مصدر من مصادر التاريخ  -

 لتوثيقها كمعلومات.
 ل والتفسَت والتحليل.يّ ربتاج إُف تركيز وانتباه أكثر من الوسائل األخرى، حبيث تتيح الفرصة للتخ -
  أىم صفحة للقارئ.تعد الصفحة األوُف -
 ربتاج إُف الصور والعناوين والورؽ اعبّيد واأللواف لبناء التأثَت اؼبطلوب. -

ؾبموعة اإلذاعات والتسجيبلت الصوتية اؼبوجهة عرب وسائل االتصاؿ  الوسائل المسموعة: -2.3
ات والصور( ومراكز اؼبعلومات إُف صبهور واسع ومتنوع، وتعرؼ اإلذاعة بأهنا إرساؿ اإلشارات )الكلم

السلكيا بواسطة أجهزة ربوؽبا إُف موجات كهرومغناطيسية يسمعها أفراد اجملتمع من خبلؿ أجهزة 
االستقباؿ اػباصة هبم. وتكوف على أنواع )ذبارية، حكومية، سرية، متخصصة( وسبتاز ىذه الوسائل 

 باآليت:
 ؛ سهولة ضبلها ورخص أشباهنا ووفرهتا بأشكاؿ متنوعة -
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 ؛ وال ربتاج إُف الًتكيز التاـ لذا فهي تستهوي ربات البيوت وأصحاب اؼبهن اؼبختلفة براؾبها سريعة -
اإلحساس اعبماعي باؼبتابعة من خبلؿ االستعانة باؼبوسيقى ودؼء الصوت البشري واؼبؤثرات  -

 ؛ اؼبختلفة
 ؛ أكثر تأثَتا يف اؼبناطق األقل حظا من التعليم وكذلك أوقات اغبروب -
 بث براؾبها فربامج الصباح زبتلف عن برامج اؼبساء. تعتمد التوقيت يف -

ؤية عن بعد( بأنو ر وتشمل التلفاز والسينما واؼبسرح واالنًتنيت. ويعرؼ التلفاز )ال الوسائل المرئية: -3.3
بالصوت والصورة واغبركة اؼبضامُت اؼبعرفية إُف صبيع أفراد اجملتمع. ويكوف  الوسيلة اؼبادية اؼبلموسة اليت تنقل

 ؿ متنوعة )عاـ، تعليمي، فضائي.. وغَتىا( وتتصف ىذه الوسائل باآليت: أشكاعلى 

 ؽبا الغلبة الفنية والتقنية على صبيع الوسائل األخرى يف كسب وقت اعبمهور والتأثَت عليو. -
 للواقع من خبلؿ تصوير اغبياة اليومية ونقل األحداث اآلنية. أقرب -
 تتطلب الًتكيز واليقظة واؼبتابعة يف مكاف ثابت. -
 تعتمد اؼبتعة والًتفيو واعباذبية دبا يليب أذواؽ اعبمهور. -
 يتطلب بعضها أوقاتا ؿبددة للمتابعة. -
للعبلقات االجتماعية جعلت اإلنساف أكثر عزلة وىروب من الواقع من خبلؿ تقديبها بدائل  -

 واألسرية.

 :1تتعد وظائف االتصاؿ مع اعبمهور ولعل من بينها وظائف االتصاؿ الجماىيري: -4

نقل األخبار سواءا أكانت ؿبلية أـ إقليمية أـ دولية، مهما كاف نوعها اقتصادية، سياسية،  وظيفة اإلخبار: -
 اجتماعية أو رياضية.

تقدٔف اؼبعلومات يف ؾباالت اغبياة اؼبختلفة اليت تزيد من ثقافة االنساف، وتكسب  وظيفة اإلعالـ والتعليم: -
 اؼبتلقي مهارات جديدة.

ربط أفراد اجملتمع ببعضهم البعض، ونقل تراث اجملتمع وقيمو وعاداتو  وظيفة ترابط المجتمع ونقل تراثو: -
تقداتو، وتوحيد أفراد اجملتمع لتحقيق وتقاليده ولغتو، واافظة على سباسكو ووحدتو، وضباية كيانو ومع

 أىدافهم وأىداؼ ؾبتمعاهتم.
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ربقيق بعض اإلشباعات النفسية واالجتماعية، وإزالة التوتر االنسآف على مستوى األفراد  وظيفة الترفيو: -
 واعبماعات.

 ضباية اجملتمع من اؼبخالفات وصيانتو من الفساد. وظيفة الرقابة: -
 لسلع واؼبنتجات واػبدمات، وتنشيط اغبركة االقتصادية والتجارية.ترويج ا اإلعالف والترويج: -
وىي وظيفة مكملة للوظائف األخرى اؼبذكورة سابقا وال تنفصل عنها،  وظيفة تكوين اآلراء واالتجاىات: -

 وإمبا ذكرت ألنبيتها يف تشكيل اآلراء واالذباىات لدى اعبمهور.
اإلعبلـ خط التماس األوؿ مع األزمات، إذ أف آنية اإلعبلـ يعد  التأثير المتبادؿ بين األزمة واإلعالـ: -5

وموضوعو ودوريتو وقدرتو على التأثَت يف الرأي العاـ، أمور ذبعلو اعبهة األكثر تأىيبل للتعامل مع األزمات منذ 
(، اليت تناولت دور اإلعبلـ يف إدارة األزمات 2002مراحلها اؼببكرة جدا، وتشَت دراسة ىويدا مصطفى )

داخلية إُف أنبية الدور الذي تقـو بو وسائل اإلعبلـ يف إدارة ىذه األزمات، بل أف ىذه النوعية من األزمات ال
، فضبل عن أنو يف أوقات تعتمد يف إدارهتا على وسائل اإلعبلـ كأحد مكونات اسًتاتيجية مواجهة األزمة

ذي وبدث حوؽبم، فتكوف وسائل اإلعبلـ األزمات تزيد حاجة اعبمهور إُف اؼبعلومات وإُف فهم ومعرفة ما ال
 .1ىي اؼبصدر األوؿ الذي يلجأوف إليو الستسقاء معلوماهتم بشأف تلك األزمة

الة عّ إذف؛ وبتل البعد اإلعبلمي مكانة مهمة يف أدبيات دراسة األزمات، حيث يعد اإلعبلـ أداة رئيسة وف
اؼبستوى اػبارجي، ففي ظل ىذا العاَف اؼبتطور من أدوات إدارة األزمة سواء على اؼبستوى الداخلي أو على 

الذي نعيش فيو، تتصاعد الطبيعة التنافسية اليت ذبعل من األزمات اليت هتدد النظاـ شيئا واردا، وتظهر اعبهود 
 . 2اإلعبلمية كأحد الدعامات األساسية

 :3ـ النتائج التاليةيستخلص من األحباث اإلعبلمية اليت تعرضت للتأثَت اؼبتبادؿ بُت األزمة واإلعبل

أنبية الدور الوسيطي، الذي تقـو بو وسائل اإلعبلـ، وخاصة ما يتعلق بإقباز اؼبهاـ التالية: تقدٔف  -
 اؼبعلومات، شرح أنبية ومغزى األحداث، بناء الوفاؽ االجتماعي، وزبفيف التوتر والقلق.
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ة، كلية العلـو االنسانية واالجتماعية، بدآف أمينة نزيهة، بلحضري بلوفة، اإلعبلـ وإدارة األزمات، ؾبلة الرسالة للدراسات والبحوث االنساني -2

 .240، ص2018، جواف 07، العدد 02جامعة العريب تبسي، تبسة، اعبزائر، اجمللد 
 .67ص، 1999أديب خضور، اإلعبلـ واألزمات، الطبعة األوُف، أكاديبية نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض،  -3



 المحور السابع: أساليب االتصاؿ مع الجمهور المعني

2018/2019سكيكدة محاضرات إدارة األزمات لطلبة السنة أولى ماستر أكاديمي تخصص إدارة األعماؿ  1955أوت  20جامعة    
124 

عبلـ، وخاصة ما يتعلق ببناء الوفاؽ ىناؾ من يرى أف األزمة تؤدي إُف دعم ومساندة أدوار وسائل اإل -
وزبفيف التوتر، وىناؾ من يرى أف ظروؼ األزمة وما تفرضو من تدخبلت وقيود وإجراءات سوؼ تؤدي إُف 

 ربجيم دور اإلعبلـ، وخاصة ما يتعلق بتقدٔف اؼبعلومات وشرح مغزى األحداث وأنبيتها.

قابل ذبذب اىتماـ الرأي العاـ بوسائل اإلعبلـ، ولكنها أيضا وباؼبذبذب األزمة اىتماـ وسائل اإلعبلـ،  -
الذي يصبح أكثر تعرضا ؽبا، وىذا ما يفسر حقيقة أف ظروؼ األزمة تتميز دائما باالستخداـ اؼبكثف لوسائل 

 .االتصاؿ

 خالصة:

أصبحت الوسائل االتصالية واإلعبلمية سلطة ال تضاىيها سلطة، ألهنا تدخل عاَف األفراد دوف استئذاف 
ضيق  اوقد رأينا أف األزمة غالبا ما يرافقهأو سابق إنذار، وال أحد يستطيع إيقافها أو وضع حاجز أمامها، 

ن ىنا يربز دور االتصاؿ كنقطة تقاطع بُت ومالوقت والتهديد وندرة وشح اؼبعلومات اؼبتعلقة هبا، أو بأسباهبا، 
من خبلؿ ما يعرؼ باالتصاؿ اعبماىَتي ويف حلتو اعبديدة إدارة األزمة واتصاؿ اؼبؤسسة مع العاَف اػبارجي 

فآنية ىذا األخَت وقدرتو على التأثَت يف الرأي العاـ، ذبعل منو اعبهة األكثر تأىيبل للتعامل اؼبعروفة باإلعبلـ، 
، كما يلعب دور مهما يف التخفيف من حدة األزمات وتزويد اعبماىَت ادّ منذ مراحلها اؼببكرة جمع األزمات 

باغبقائق للحد من انتشار الشائعات واألخبار الكاذبة حوؿ األزمة، وإقناعهم باؼبعلومات واغبقائق القائمة 
  على الدقة والوضوح.
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 تمهيد: 

؛ ىي مرحلة يتم من خبلؽبا معاعبة آثار األزمات ة أو مرحلة تقييم األزمة والتعلممرحلة ما بعد األزمإف 
وإعادة بناء ما مت تدمَته وإعادة ترتيب األوضاع باإلضافة إُف وضع الضوابط اليت تكفل عدـ تكرار ما حدث 
فإف الدروس الناشئة من األزمات ىي أىم الثمار إف َف تكن الثمرة األساسية لؤلزمات.  تعد ىذه اؼبرحلة أىم 

يف تسوية األمور وإعادهتا إُف وضعها الطبيعي قبل اؼبرحلة األوُف، فمهمة  اؼبؤسسةبدأ إدارة اؼبراحل حيث ت
إدارة األزمة ال تتوقف دبجرد االنتهاء من مواجهة األزمة وإطبادىا، وإمبا سبتد إُف مرحلة ما بعد األزمة، حيث 

تدمَته، وإعادة ترتيب األوضاع، باإلضافة  يتم من خبلؽبا عبلج اآلثار الناذبة عن األزمة، وإعادة البناء ؼبا مت
 إُف وضع ضوابط لعدـ تكرار ما حدث، واالستفادة من دروس األزمات لتبليف ما قد وبدث مستقببل.

 :1تتمثل يف مراحل اتصاؿ األزمة:  -1
يعد التخطيط ؼبرحلة ما قبل األزمة عملية وقائية يبكن أف ذبنب االتصاؿ لمرحلة ما قبل األزمة:  -1.1

نشوب األزمات اؼبفاجئة أو على األقل تقلل من تداعيات األزمة إُف حدىا األدْف، وبالتاِف ربافظ  اؼبؤسسة
 من التشويو. ويبكن ربديد أسس زبطيط االتصاؿ ؼبرحلة ما قبل األزمة على النحو التاِف: اؼبؤسسةعلى ظبعة 

 دارة األزمة.إعداد اػبطط االتصالية يف ظل التوجهات السياسية العامة واسًتاتيجيات إ -
 وبعد األزمة(، ولكل مرحلة وسائلها وأىدافها. ءيتضمن التخطيط اؼبراحل الثبلث )قبل، أثنا -
 ربديد اعبمهور اؼبستهدؼ ؼبراحل األزمة، وأساليب إقناعهم، وذلك وفقا للخطاب اإلعبلمي. -
 تتسم اػبطة االتصالية بالدقة، الشموؿ، اؼبرونة، وضوح الوسائل واألىداؼ. -
 .للمؤسسةاغبفاظ يف كل اؼبراحل على الصورة الذىنية اإلهبابية  -
التعامل بصدؽ وموضوعية مع وسائل اإلعبلـ، واختيار الوقت اؼبناسب لتزويدىا، وعدـ اؼببالغة والتهوين يف  -

 شأف أحداث األزمة حىت ال تؤثر على إدارهتا.
 ة ؼبواجهة األزمات.االستعانة باػبرباء يف تصميم وتنفيذ ومتابعة اػبطط اإلعبلمي -
رصد ردود األفعاؿ الية، اإلقليمية والدولية لتفاعبلت األزمة، وتزويد مركز)قاعة( إدارة األزمات بكافة  -

 التجهيزات والتقنيات اغبديثة لبلتصاؿ.
                                                           

، مذكرة ماجستَت، كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية واالجتماعية، 02دبؤسسة سونلغاز قسنطينة  2012نايلي خالد، إدارة االتصاؿ ألزمة فيفري  -1
 – 158 :، ص ص2013 -2012 اعبزائر، عنابة،،واالتصاؿ، زبصص االتصاؿ وإدارة األزمات، جامعة باجي ـبتار  اإلعبلـقسم علـو 

164 . 
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 االختيار والتدريب اعبّيد للمتحدثُت الرظبيُت مع وسائل اإلعبلـ عند وقوع األزمات.  -

ىو "اختيار فريق اتصاالت األزمة"، حيث يصعب التحديد  اؼبؤسسة تقـو هبا ولعل أصعب اؼبهاـ اليت
بشكل صاـر ومتخصص أعضاء الفريق ومهاـ كل منهم، وكما وبدث يف الواقع لن ذبدىم صبيعا ىناؾ وقت 
نشوب األزمة. ويضم ىذا الفريق أعضاء أساسيُت )يضم قائد الفريق واؼبتحدثُت الرظبيُت، مراقب اؼبعلومات، 
اؼبنسق مع وسائل اإلعبلـ ومسؤوؿ التنفيذ( وآخرين معاونُت )ويضم فبثل الشؤوف القانونية، فبثل األمن، ـبتص 
نفسي واجتماعي للتعامل مع الضحايا(.  وهبب على فريق اتصاالت األزمة أف يتوقع األزمة قبل حدوثها، 

االفًتاضية، ويتطلب التخطيط االتصاِف وذلك من خبلؿ إعداد التوقعات اؼبناسبة واختبارىا يف بعض اؼبواقف 
 ؼبرحلة ما قبل األزمة مراعاة ما يلي:

ونشاطها ومركزىا اؼباِف،  اؼبؤسسةمن خبلؿ وضع تصور شامل عن تاريخ  رصد بيئة عمل المؤسسة: -
اليت تسعى إُف ربقيقها، عبلقات العمل  واألىداؼاؼبشكبلت اليت تعرضت ؽبا يف السابق واؼبشكبلت اؼبتوقعة 

  الداخل واػبارج، ظروؼ اإلنتاج، العمالة والتسويق.يف
هبب أف تكوف أىداؼ اؼبؤسسة ؿبددة بدقة حىت يبكن ربويل ىذه  تحديد أىداؼ المؤسسة بدقة: -

األىداؼ إُف خطط قصَتة، متوسطة وطويلة األمد، ما تتيح زيادة قدرة اؼبؤسسة على إقناع اؼبتعاملُت معها يف 
 الداخل واػبارج.

وىو اعبمهور الذي لو عبلقة مباشرة وغَت مباشرة باألزمة، والذي  الجماىير المستهدفة:تحديد  -
ستخاطبو اؼبؤسسة يف اؼبراحل اؼبختلفة لؤلزمة وتشمل اعبمهور الداخلي واػبارجي للمؤسسة، واؽبدؼ من 

ء الرسائل اإلقناعية ربديد اعبمهور ىو سرعة الوصوؿ والتعامل معو، توفَت الوقت واعبهد والنفقات البلزمة لبنا
 للجمهور، ويبكن ربديد صبهور األزمة يف اؼبؤسسات الذين:

 .تؤثر فيهم األزمة 
 .يؤثروف يف اؼبؤسسة 
 .اؼبتورطوف يف األزمة 
 .الذين وبتاجوف إُف اؼبعرفة 

من اؼبهم التأكد من توفر وسائل االتصاؿ السريعة لكل فئة من  طرؽ االتصاؿ بالجمهور المستهدؼ: -
 ور اؼبستهدؼ، وهبب أف تتوفر لدى اؼبؤسسة سجبلت يتم ربديدىا باستمرار باستخداـ:فئات اعبمه
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  أظباء وأرقاـ ىواتف مندويب وكاالت األنباء، الصحف، اإلذاعة، التلفزيوف، اؼبسؤولُت
 الرظبيُت، أعضاء الربؼباف والسلطات اؼبختصة اؼبعنية باألزمة.

 .عناوين اؼبكاتب واؼبنازؿ 
  ضي واموؿ.أرقاـ اؽباتف األر 
  الربيد اإللكًتوٓفE-Mail. 
  الفاكسFax. 
 .عقد اؼبؤسبرات الصحفية 
 .مواقع االنًتنت 
 .مستشارو العبلقات العامة 
 .خطوط ىواتف الطوارئ 
 .مساحات اإلعبلف اجوزة مسبقا 
 .اؼبؤسسات اؼبتخصصة يف االتصاالت السريعة 

يعترب إعداد رسالة مفيدة وفّعالة خطوة بالغة األنبية يف مواجهة األزمات  بناء الرسائل االتصالية: -
إعبلميا، إذ أف ما تقولو أثناء األزمة قد يعد أكثر أنبية عما تفعلو خاصة يف الساعات األوُف لوقوع األزمة، 

 وبشكل عاـ ىناؾ نوعُت من الرسائل:
 غبادث.الرسائل اآلنية: وىي اليت ترد يف الساعات األوُف من ا 
 .الرسائل اؼبضافة: وىي اليت تضاؼ للمخطط االتصاِف بعد ساعات أو أياـ من اغبادث 

يهدؼ التدريب إُف التعلم واكتساب مهارات وخربات جديدة، اختبار  التدريب على محاكاة األزمة: -
أوجو  خطة التعلم وذبريب خطة إدارة األزمة إعبلميا، وقد ثبت أف كثَتا من عمليات التدريب كشفت عن

قصور يف اػبطط اؼبتفق عليها، وبالتاِف مت مراجعتها وتعديلها كإدخاؿ تعديبلت جوىرية يف تشكيل األعضاء 
 اؼبسؤولُت عن إدارة األزمة إعبلميا، ومن مث استبعد أفراد أو أضيف آخروف.

االت عند إف التعليمات اؼبركزة واؼبذكرات اؼبختصرة أكثر فائدة لفريق االتص وضع الدليل اإلرشادي: -
التعامل مع األزمة، والشيء األكيد أف دليل األزمة ىو جزءا من منظومة برامج التدريب واؼبقاببلت وطرح 

 األفكار اليت توفر أفضل إعداد ؼبواجهة األزمة.
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إف اعبانب األساسي من اإلعداد ألزمة يكمن يف إقامة روابط إهبابية مع كبار اؼبسؤولُت،  بناء الجسور: -
الس الية، الصحفيُت، خدمات الدعم، أقساـ العبلقات العامة يف اؼبؤسسات األخرى، ومن السلطات واجمل

 األفضل أف يتم ذلك يف الظروؼ الطبيعية وليس أثناء وقوع األزمة.
إف اإلعداد الناجح والفّعاؿ لؤلزمة ىو عملية مستمرة، ومن خبلؿ العمل بروح الفريق  مشهد اإلعداد: -

 سابقة يبكن تطوير إجراءات أكثر مبلئمة وفائدة للمؤسسة.وإتباع اإلجراءات ال

وتتعلق ىذه اؼبرحلة باؼبهاـ الفنية والتنفيذية عبهاز العبلقات العامة، وىي ربوؿ  االتصاؿ أثناء األزمة: -2.1
 اػبطة اؼبوضوعة سلفا إُف خطة تنفيذية ربدد فيها الرسائل والوسائل االتصالية اؼبستخدمة يف معاعبة األزمة

 أثناء حدوثها.

تنعكس أنبية وسائل اإلعبلـ عند مواجهة األزمة من خبلؿ زيادة  أىمية وسائل اإلعالـ أثناء األزمة: -
اعتماد اعبمهور عليها يف معرفة تفاصيل تلك األزمات، ألهنا سبثل اؼبصدر الرئيسي للمعلومات عن األزمة لدى 

 ة إدارهتا.اعبمهور، وأيضا يف تشكيل اذباىاتو كبو األزمة وكيفي
 أسس التخطيط االتصالي أثناء األزمة:  -
 :لعل أبسط قاعدة للتعامل مع األزمة ىي أف تتخيل نفسك يف موضع  االستحواذ على الحدث

 صباىَتؾ، وتفكر إذا ما كنت يف وضع ىؤالء: ماذا تتوقع من اؼبؤسسة أف تقوؿ وأف تفعل؟.
 :على اؼبؤسسة أف تكوف متحمسة إلصدار بياف باغبدث خبلؿ دقائق معدودة، ويتم سبرير  إصدار البياف

ىذا البياف عرب قنوات وسائل اإلعبلـ اليت يتم اختيارىا مسبقا، وانتقاء ما يناسب اغبدث من بُت الرسائل 
 سابقة التجهيز.

 :ال بد أف هبتمع فريق األزمة بالسرعة البلزمة، ويكوف االجتماع يف مكاف بعيد عن  اجتماع فريق األزمة
بؤرة اغبدث حىت يلقى الفريق نظرة فاحصة من بعيد ؼبا حدث ويستطيع أف يطور اسًتاتيجية للمواجهة 

 على النحو اؼبرغوب.
 :مندويب وسائل اإلعبلـ عندما ال تستطيع اؼبؤسسة تلبية مطالب  إقرار استراتيجية التعامل مع الحدث

تكوف قد ارتكبت خطأ جسيما، لذلك هبب أف يظهر الفريق األساسي التصاالت األزمة وهبتمع 
مسؤوِف اإلدارة العليا على وجو السرعة، وإذا استطاعت ؾبموعة اتصاالت األزمة مواجهة نفسها باألسئلة 

 الصحيحة، سوؼ ربدد بنجاح االسًتاتيجية اؼبناسبة.
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  تبحث اؼبؤسسة يف قائمة اعبماىَت اؼبستهدفة وتستخرج منها  ر المستهدؼ لالتصاؿ:تحديد الجمهو
 نوع اعبمهور الذي تريد االتصاؿ بو أثناء ىذه األزمة من خبلؿ ربديد أولويات االتصاؿ.

 :تتضمن خطوات مواجهة األزمة اؼبعدة سلفا بعض الرسائل األساسية يف البياف  تحديد رسائل االتصاؿ
ؼبؤسسة، وتشمل )تفاصيل اغبدث، إظهار التعاطف اإلنسآف، ماذا تفعل اؼبؤسسة اآلف الصادر عن ا

 ؼبواجهة اغبدث...(.
 :ردبا يكوف أكرب فشل للمؤسسة من اؼبنظور اإلعبلمي وقت األزمة ىو عدـ  تفهم مشاعر جماىيرؾ

، أو كيف كانت إظهار التعاطف اإلنسآف، فليس ما قمت بو من اتصاؿ وإمبا األىم كيف يتم استقبالو
 ردود األفعاؿ حياؽبا.

 :ىناؾ قاعدة بسيطة وواضحة ذات ارتباط وثيق بسيكولوجية األزمة كلما قلت  قدـ المعلومات
اؼبعلومات اليت تقدمها للجمهور، زاد اعتقادىم بأنك زبفي أشياء أكرب، وكلما زادت اؼبعلومات اليت 

 تقدمها قل االىتماـ باألزمة.
سبثل ىذه اؼبرحلة اطة النهائية للسيطرة على األزمة، ويف ىذه  عد األزمة:االتصاؿ لمرحلة ما ب -3.1

اؼبرحلة وبدث نوع من اؼبعاعبة آلثار األزمة وتداعياهتا، كما تشمل على العملية التقويبية البلزمة، ومن ىنا نرى 
 أنو من الضروري أف تقـو اؼبؤسسة دبا يلي:

  عدـ ترؾ اعبمهور يف فراغ قد تسعى ؼبلئو مصادر أخرى عدـ التوقف فجأة عن االىتماـ باألزمة، و
 مغرضة خاصة وأف األزمة تًتؾ أثارا خطَتة على اؼبؤسسة، وعلى اعبانب النفسي واالجتماعي للجمهور.

  الًتكيز على استخبلص العرب والدروس من األزمة والنتائج السلبية اليت أحدثتها، وتقدٔف دراسة متعمقة من
 مية اؼبؤىلة وقادة الرأي العاـ واػبرباء واالختصاصيُت وتدعيم أداء اعبمهور.خبلؿ الكوادر اإلعبل

  ضرورة إجراء عملية تقييم شاملة إلدارة األزمة إعبلميا، وتشمل ىذه العملية اإلجابة عن تساؤالت كثَتة
ىا، وىامة: كيف كاف األداء اإلعبلمي عموما؟ مدى واقعية ومرونة الربامج اؼبوضوعية ومصاعب تنفيذ

، أداء الوسائل اإلعبلمية اؼبختلفة، واستجابة اعبمهور، وؾباهبة اإلعبلـ وأدائومواقف الكادر وسلوكو 
 اؼبضاد..اٍف، ورفع دراسة شاملة عن التجربة كلها إُف ىيئة األركاف اؼبركزية.
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 التقويم والتعلم من األزمة:  -2
بالغة الصعوبة وقد ربتاج إُف أشهر واليت قد إف مهمة إعادة األوضاع مهمة البناء وإصالح األضرار:  -1.2

تطوؿ وفقا غبجم الضرر واإلمكانيات اؼبادية والبشرية، وطبيعة األزمة، إف اعبهد يف مرحلة ما بعد األزمة 
 .1يتطلب هتيئة األوضاع، وؿباولة تعديل الصورة لدى الرأي العاـ، وإزالة الشبهة والشائبات

تًتؾ األزمة ـبلفات ذات آثار واضحة على بعض أجزاء اؼبؤسسة ويشكل ربديد وتقدير : األزمةتقييم  -2.2
آثار األزمة على عمل اؼبؤسسة وصورهتا وعبلقتها مع اعبمهور اػبارجي القاعدة األساسية لكي يقـو عليو 

 :2النشاط االتصاِف بعد األزمة وتتحدد ىذه اآلثار بناء على عدة معايَت نذكر أنبها
واألكثر سهولة؛ حيث زبلف األزمة آثار على رقم  ويعد اؼبعيار العمليالقتصادي والمالي: الجانب ا -

 األعماؿ واغبصص السهمية وىو معيار يسهل ربديده كميا.
إذا كانت األزمة ال تتعلق باإلنتاج وكانت متأتية من ايط أو من مشكل أخبلقي، فقد  صورة المؤسسة: -

اؿ على اؼبنتوج، أو قد سبوف أيضا اؼبؤسسة أقل استقطابا للمتخرجُت ينتج عن ذلك رفض الزبائن اإلقب
اعبدد، ولن يكوف لذلك أثر على صورة اؼبؤسسة فحسب وإمبا ينعكس مباشرة على حصصها السوقية 
وعلى مدخبلهتا اؼبالية، وذلك الرتباط اعبانبُت ببعضهما البعض فبا يتطلب مضاعفة اجملهود االتصاِف 

 البعدي.

ف انتهاء األزمة ال يعٍت توقف العملية االتصالية يف اؼبؤسسة بل إف ىذه العملية دائمة؛ يتجسد وعليو فإ
دورىا يف تقييم الدور الذي لعبو اعبهاز االتصاِف للمؤسسة يف مواجهة األزمة إُف جانب جهازىا التنظيمي 

فعلية يف مواجهة األزمة بأقل اػبسائر اإلداري، وؿباولة إحداث موازنة بُت النتائج اؼبتوقعة وما حققتو من نتائج 
اؼبمكنة إُف جانب معرفة بعض اؼبعوقات اليت عرقلت اؼبسار الصحيح للعملية االتصالية قبل وأثناء حدوث 

فهذه العملية تدور حوؿ: تقييم أداء االتصاؿ لؤلزمة؛ إُف جانب تقييم خطة األزمة ذاهتا ومراجعتها  األزمة.
يف أزمات أخرى مشاهبة، على أف يتم معرفة آراء واقًتاحات أعضاء خلية إدارة  وإمكانية تعديلها لتفعيلها

واتصاؿ األزمة كبو تسيَت األزمة حىت يبكن ربديد مدى كفاءهتم ؼبواجهة أزمات أخرى فباثلة، وىناؾ ؾبموعة 
 :3من الوسائل العملية تساعدنا على ربديد مدى فاعلية خطة اتصاالت األزمة نذكرىا

                                                           
 .194العقوف، مرجع سبق ذكره، ص  سعاد -1
 .121، ص مرجع سبق ذكرهىامل مهدية،  -2
 .122، ص اؼبرجع نفسو -3
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بلت مع اعبمهور اػبارجي للمؤسسة؛ وذلك ؼبعرفة رأيو عن تصرفات اؼبؤسسة حياؿ األزمة إجراء مقاب -
 وأفضل الطرؽ اليت يبكن استخدامها مستقببل.

إجراء عملية مسحية للجمهور الداخلي )اؼبوظفُت(، وقياس مدى فاعليتها يف التعامل مع األزمة ومدى  -
وإخبارىم هبا، وكذلك مدى تعاملو مع اعبمهور اػبارجي ووسائل مشاركتو يف إدارهتا وكيفية معرفتو باألزمة 

 اإلعبلـ.
حوؿ أفضل اغبلوؿ وطرؽ التعامل مع األزمات  إعداد استمارة تقييم تسمح للموظفُت بالتعبَت عن آرائهم -

 وكيفية تناوؽبا من جانب فريق إدارة األزمة.
إجراء عملية مسحية لوسائل اإلعبلـ عن كيفية التعامل معها وعبلقتها باؼبؤسسة ومدى كفاية اؼبعلومات ؽبا  -

ومدى دقتها والسرعة يف تقديبها، كما يتضمن اؼبسح اؼبقًتحات والتوصيات من جانب الوسائل اإلعبلمية 
مة وطرؽ التعامل مع اعبمهور اؼبختلفة ومندوبيها حوؿ أفضل الطرؽ والوسائل لتطوير مركز إعبلـ األز 

 ووسائل اإلعبلـ.
ربليل ؿبتويات القصاصات الصحفية يف وسائل اإلعبلـ لتحديد مدى وصف الوسيلة اإلعبلمية لؤلزمة  -

وموقفها من اؼبؤسسة، وأخَتا فإف ىذه اؼبعلومات تعد ذات فائدة عندما زبطط اؼبؤسسة ؼبواجهة أزمات 
 مستقبلية أخرى.

 من خبلؿ مقارنتها مع إدارة أزمة مشاهبة. تقييم إدارة األزمة -
 خاؿ التحسينات عليها.دارة األزمة من خبلؿ استعماؿ اؼبسوح وإدإجراء التعديبلت يف خطة إ -
 تطوير حالة دراسية وكتابتها واالستعانة هبا كوسيلة للتدريب على األزمات )سيناريوىات األزمة(. -
 لبحث تكلفة اػبطة الفعلية إلدارة األزمة.ربليل التأثَتات اؼبادية لؤلزمة على اؼبؤسسة  -
توزيع اغبوافز اؼبادية واؼبعنوية على اؼبوظفُت واعبمهور الداخلي إلكساهبم القوة والثقة يف مواجهة أزمات  -

مستقبلية وتنمية حس الواجب اؼبهٍت والوظيفي لديهم، مع إمكانية استخداـ ربليل ودراسة الرسائل 
الشخصي أو عرب وسائل اإلعبلـ من خبلؿ تدوين االقًتاحات والنقد اؼبوجو  االتصالية عرب وسائل االتصاؿ

 من قبل اعبمهور الداخلي واػبارجي.

أما عن الفًتة اليت يتم خبلؽبا ربليل وتقييم األزمة فهي سبتد على ثبلث مراحل ينصح بأف" تبدأ يف هناية 
أشهر على األزمة، أما الثالثة فبعد مرور سنة  الثبلثة أشهر األوُف من حدوث األزمة، والثانية بعد مرور ستة

 على حدوث األزمة.
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يف الواقع إف مسألة استخبلص الدروس ىي نتيجة حتمية لعملية  استخالص الدروس )التعلم(: -3.2
تقييم نشاط خلية اتصاؿ األزمة وإدارهتا، وىي القاعدة األساسية اليت تقـو عليها عملية تطوير خطة إدارة 

واتصاليا؛ وىي ؾبموعة من الدروس تنتهي إليها اؼبؤسسات لوضعها يف اغبسباف ويف ملفات  األزمات تسيَتيا
خاصة تستفيد منها مستقببل، وىناؾ من وضع ؾبموعة من الدروس حسب مسوح الدراسات واالذباىات 

 :1لوكازويسكي ىذه الدروس يفواػبربات يف ؾباؿ األزمات ولقد حدد 
  اغبكيمة والقدرة السريعة على إصدار القرارات الصائبة. القيادة -
التعامل مع األزمات من مدخل األولويات والضروريات يف التعامل مع اعبمهور حيث األولوية  -

 لؤلكثر تضررا من األزمة جبانب ازباذ الوسائل االتصالية اؼبناسبة.
 اؼبؤسسة وضبايتها لدى اعبمهور. االعتماد على اسًتاتيجيات اغبفاظ على الصورة الذىنية وظبعة -
 االعتماد على اػبطط الفّعالة والناجحة واؼبعدة إلدارة األزمات واليت يتوقع حدوثها قبل أف ربدث. -
مدى التفويض وااللتزاـ من قبل اؼبؤسسة باإلعداد والتخطيط إلدارة األزمات قبل اغبدوث يساىم  -

ة يف األزمات ومرونة النظاـ اؼبؤسسمى بثقافة غبد كبَت يف مواجهتها وإدارهتا بنجاح، وىو ما يس
 اإلداري يف التعامل معها.

االستجابة األولية اغبازمة فور وقوع األزمة، وتبٍت اؼبصداقية والصراحة واؼبسؤولية والتفاعل مع  -
 اعبمهور كأساس ومعايَت اتصالية.

 خالصة:

سواء يف يرتبط االتصاؿ بنوع اعبمهور اؼبستهدؼ والذي تتحدد دوائره يف اعبمهور األكثر تأثرا باألزمة، 
من ألف األزمة ىنا تفرض نفسها بكل عناصرىا مرحلة االستعداد ؽبا، وقت وقوعها، أو بعد انتهاء األزمة، 

. والغاية األساس ػبارجي للمعلوماتق يف الوقت، مفاجأة، وندرة اؼبعلومات، وىذا أماـ حاجة اعبمهور ايّ ض
من توظيف عنصر االتصاؿ وقت األزمات ىو تفادي اكبراؼ اؼبعلومات، ؽبذا دعت الضرورة أف يعمل اعبهاز 

ؾبموعة من الدروس تنتهي  ، وصوال إُفاالتصاِف بالتنسيق مع إدارة األزمة ؼبواجهة حاالت الطوارئ واألزمات
 .ويف ملفات خاصة تستفيد منها مستقببل لوضعها يف اغبسباف اؼبؤسسةإليها 

                                                           
 .123ىامل مهدية، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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لقد ارتبط وجود األزمات بوجود االنساف على سطح األرض، إذف فهي ليست ظبة من ظبات العصر 
اغباِف، ويؤكد ذلك ما جاء يف القرآف الكرٔف وأدلتو الشرعية يف مواضع ـبتلفة عن األزمات اليت واجهت األنبياء 

أما يف الفكر اإلداري  مع أقوامهم، وكيف استطاعوا التغلب على تلك األزمات. بلـعليهم الس واؼبرسلُت
، وذلك من خبلؿ البحث والسياسي فلم يبدأ اغبديث عن األزمات إال مع مطلع الستينات من القرف اؼباضي

 واآلثار اؼبًتتبة عنها وكيفية إدارهتا. ئهاو نش عن مسببات

يصاحبها عنصر اؼبفاجأة؛ ونظرا لآلثار الوخيمة اليت تتبعها.. فقد باتت عقبة رئيسية يف  وألف األزمات
يبتلكها موضوع األزمات عن ونظرا لؤلنبية البالغة اليت  طريق مبو اؼبؤسسات واستمرارىا وربقيقها ألىدافها.

ا نتيجة تزايد حدة اؼبنافسة األخَتة من هتديد لكياف اؼبؤسسات ووجودى ىذه باقي اؼبوضوعات، نظرا ؼبا سبثلو
، وألف األزمات يف سببات االقتصادية والسياسية واالجتماعية... اٍفوغَتىا من اؼب والصراع حوؿ اؼبصاٌف

 أو دولة معينة أو مؤسسة معينة؛ ألنو وبسبب التقدـ التكنولوجي ُّت عصرنا اغباِف َف تعد ؿبصورة دبكاف مع
والعوؼبة صارت تنتقل من مكاف وقوعها إُف باقي أكباء العاَف، إذف فاؼبهمة األساس اليـو تقع على عاتق قيادة 

ها قبل جهتاأضرارىا، وذبهيز نفسها ؼبو اؼبؤسسات ومدى إدراكها لتلك األزمات وؿباولة احتوائها والتقليل من 
وقوعها، وحشد مواردىا وإمكاناهتا للوقوؼ حبـز أماـ ىذه األزمات بدال من االستسبلـ ؽبا وذبد اؼبؤسسة 

 متمثلة بًتميم ما مت تدمَته جرّاء األزمة السابقة.نفسها يف مواجهة أزمة جديدة 
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 .2012والنشر، مصر، 

 .2009نعيم ابراىيم الظاىر، إدارة األزمات، الطبعة األوُف، عاَف الكتب اغبديث، عماف، األردف،  -20
 :مذكرات الماجستير 
ؿبمد طبيس السديري، آراء العاملُت يف القطاع اػباص يف سلطنة عماف عن مهارات مدرائهم يف أضبد  -1

قيادة فريق العمل، مذكرة ماجستَت يف إدارة األعماؿ، األكاديبية العربية الربيطانية للتعليم العاِف، اؼبملكة 
 . مت االطبلع عليو من اؼبوقع:15 – 14، ص ص 2010اؼبتحدة، 

team.pdf-work-of-skills-Papers/Leadership-https://www.abahe.co.uk/Research 

، -إدارة أزمة القبائل من خبلؿ جريدة اػبرب )دراسة حالة(  –وإدارة األزمات  اإلعبلـبوعزيز بوبكر،  -2
 – 2004واالتصاؿ، جامعة اعبزائر،  اإلعبلـ، قسم علـو واإلعبلـمذكرة ماجستَت، كلية العلـو السياسية 

2005. 
 اإلعبلـ، قسم واإلعبلـبوىآف فطيمة، االتصاؿ وإدارة األزمات، مذكرة ماجستَت، كلية العلـو السياسية  -3

 .2009واالتصاؿ، جامعة اعبزائر، 
ثامر عبد اغبميد عبد الرضبن سبلمو، أثر اؼبخاطر التسويقية اؼبصاحبة للخدمات اؼبصرفية اإللكًتونية على  -4

، مذكرة -دراسة تطبيقية على عمبلء البنك العريب اإلسبلمي الدوِف دبدينة الزرقاء  –قرار التعامل معها 
 .2016 – 2015التسويق، كلية الدراسات العليا، جامعة الزرقاء، األردف، ماجستَت يف زبصص 

، مذكرة -دراسة حالة الشركة الوطنية إلقباز القنوات  –ليلى، تسيَت اؼبؤسسة يف حالة أزمة  حرشب -5
ماجستَت، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت والعلـو التجارية، فرع تسيَت اؼبنظمات، جامعة أؿبمد بوقرة، 

 .2007 – 2006اعبزائر، بومرداس، 

https://www.abahe.co.uk/Research-Papers/Leadership-skills-of-work-team.pdf
https://www.abahe.co.uk/Research-Papers/Leadership-skills-of-work-team.pdf
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( واألزمة اؼبالية 1933 – 1929دراسة أزمة الكساد الكبَت ) –داودي ميمونة، ظهور األزمات اؼبالية  -6
(، مذكرة ماجستَت، كلية العلـو االقتصادية والعلـو التجارية وعلـو التسيَت، قسم 2008 – 2007)

 .2014 اعبزائر، العلـو االقتصادية، زبصص اقتصاد دوِف، جامعة وىراف،
لدى مديري اؼبدارس اغبكومية يف ؿبافظات غزة  رائد فؤاد ؿبمد عبد العاؿ، أساليب إدارة األزمات -7

، -إدارة تربوية  –قسم أصوؿ الًتبية ، كلية الًتبية، مذكرة ماجستَتوعبلقتها بالتخطيط االسًتاتيجي، 
 .2009اعبامعة اإلسبلمية، غزة، 

يف  رحبي عبد القادر اعبديلي، واقع استخداـ أساليب إدارة األزمات يف اؼبستشفيات اغبكومية الكربى -8
 .2006قطاع غزة، مذكرة ماجستَت، كلية التجارة، قسم إدارة األعماؿ، اعبامعة اإلسبلمية، غزة، 

رىف مرواف غنيمة، متطلبات إدارة األزمات التعليمية يف اؼبدارس الثانوية يف مدينة دمشق، رسالة  -9
 .2014عبمهورية العربية السورية، اجستَت يف الًتبية اؼبقارنة واإلدارة الًتبوية، كلية الًتبية، جامعة دمشق، ام
زينات موسى مسك، واقع إدارة األزمات يف مستشفيات القطاع العاـ العاملة يف الضفة الغربية  -10

واسًتاتيجيات التعامل معها من وجهة نظر العاملُت، مذكرة ماجستَت، كلية التمويل واإلدارة، قسم إدارة 
 .2011 فلسطُت، األعماؿ، جامعة اػبليل،

دراسة  –عيوف سهيلة، دور التسويق العملي يف اافظة على صورة العبلمة أثناء األزمات التسويقية  -11
مذكرة ماجستَت، كلية العلـو االقتصادية وعلـو  -(Djezzy)حالة مؤسسة أوراسكـو اعبزائر لبلتصاالت 

 .2012 -2011اعبزائر، التسيَت، زبصص تسويق، جامعة منتوري، قسنطينة، 
اؿ، آلية إدارة األزمة يف اعبزائر بأسلوب اغبوار، مذكرة ماجستَت، كلية العلـو السياسية فاضل أم -12

، قسم العلـو السياسية والعبلقات الدولية، فرع التنظيم السياسي واإلداري، جامعة اعبزائر، واإلعبلـ
2001 -2002. 

لة يف قطاع غزة على إدارة فهد ؿبمد نعماف زيادة، أثر التدريب على مقدرة اؼبؤسسات الدولية العام -13
 .2012األزمات، مذكرة ماجستَت، كلية التجارة، قسم إدارة األعماؿ، اعبامعة اإلسبلمية، غزة، 

لؤي سليم عبد ا عياد، أثر استخداـ االسًتاتيجيات اغبديثة يف إدارة األزمات على األداء التسويقي  -14
كلية التجارة، قسم إدارة األعماؿ، اعبامعة اإلسبلمية، يف البنوؾ الية يف قطاع غزة، مذكرة ماجستَت،  

 .2015غزة، فلسطُت، 
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، مذكرة ماجستَت،  02دبؤسسة سونلغاز قسنطينة  2012نايلي خالد، إدارة االتصاؿ ألزمة فيفري  -15
واالتصاؿ، زبصص االتصاؿ وإدارة  اإلعبلـكلية اآلداب والعلـو االنسانية واالجتماعية، قسم علـو 

 .2013 – 2012 اعبزائر، امعة باجي ـبتار عنابة،األزمات، ج
، مذكرة ماجستَت، كلية -دراسة وصفية ربليلية  –ىدير ؿبمد، اإلعبلـ واالتصاؿ يف إدارة األزمات  -16

 .2005 – 2004واالتصاؿ، جامعة اعبزائر،  اإلعبلـ، قسم علـو واإلعبلـالعلـو السياسية 
زمات لدى مديري مدارس التعليم العاـ اغبكومي واألىلي وايف بن صاٌف بن شليويح الزلفي، إدارة األ -17

دبدينة الطائف، مذكرة ماجستَت يف اإلدارة الًتبوية والتخطيط، كلية الًتبية، جامعة أـ القرى، اؼبملكة العربية 
 .2011 – 2010السعودية، 

دراسة ميدانية  –وساـ صبحي مصباح إسليم، ظبات إدارة األزمات يف اؼبؤسسات اغبكومية الفلسطينية  -18
، مذكرة ماجستَت، كلية التجارة، قسم إدارة األعماؿ، اعبامعة اإلسبلمية، غزة، -على وزارة اؼبالية يف غزة 

2007. 
يوسف ؿبمد قاسم، أثر اغبرب النفسية اإلسرائيلية على الذات الفلسطينية، مذكرة ماجستَت يف  -19

 .2007ت، فلسطُت، الدراسات العربية اؼبعاصرة، كلية اآلداب، جامعة بَتزي
 :أطروحات الدكتوراه 
الدور الوسيط للرضا الوظيفي يف العبلقة بُت القيادة التحويلية واإلبداع  ،أمآف عبد العاطي عمر الشيخ -1

، أطروحة دكتوراه يف إدارة األعماؿ، جامعة اػبرطـو  .2017السوداف،، التنظيمي باؼبصارؼ التجارية باػبرطـو
اؼبعرفة التسويقية باعتماد اسًتاتيجية العبلقة مع الزبوف يف ربقيق ميزة تنافسية األمُت حلموس، دور إدارة  -2
، كلية العلـو االقتصادية -دراسة عينة ؾبموعة من البنوؾ اعبزائرية بوالية األغواط  – ، أطروحة دكتوراه علـو

 .2017 – 2016والتجارية وعلـو التسيَت، قسم علـو التسيَت، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، اعبزائر، 
خالدي سعاد، دور العبلقات العامة يف إدارة األزمات يف العاَف العريب أزمة الربيع العريب أمبوذجا، أطروحة  -3

، وىراف، 1دكتوراه، كلية العلـو اإلسبلمية والعلـو اإلنسانية، قسم علـو اإلعبلـ واالتصاؿ، جامعة أضبد بن بلة
 .2017 – 2016اعبزائر، 

، أطروحة دكتوراه -دراسة موضوعية  –القرآف الكرٔف يف إدارة ـبتلف األزمات ج ؿبمد بولقصاع، منه -4
، كلية العلـو االنسانية والعلـو االجتماعية، قسم العلـو  ، زبصص التفسَت وعلـو القرآف، جامعة اإلسبلميةعلـو

 .2016 -2015أيب بكر بلقايد، تلمساف، اعبزائر، 
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دراسة حاالت لوحدات من اؼبؤسسات الصناعية  –اعبزائرية  ىامل مهدية، اتصاؿ األزمة يف اؼبؤسسة -5
، كلية العلـو اإلنسانية والعلـو االجتماعية، قسم علم االجتماع، فرع تنمية -واػبدمية  ، أطروحة دكتوراه علـو

 .2009 – 2008 جامعة منتوري قسنطينة، اعبزائر، وتسيَت اؼبوارد البشرية،
دور األمباط القيادية يف تنمية اإلبداع اإلداري: دراسة حالة ؾبمع صيداؿ، أطروحة دكتوراه  ،وسيلة واعر -6

جامعة  كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، قسم العلـو االقتصادية،  علـو يف العلـو االقتصادية،
 .2015 اعبزائر، ،بسكرة

7- Daniela Beck-Tauber, Transformational Leadership: Exploring its 

Functionality, Doctorat Thesis, University of Buchbinderei, Germany, 2012. 
 :المقاالت العلمية 
أضبد علي صاٌف، ؿبمد ذيب اؼببيضُت، القيادة اإلدارية بُت التبادلية والتحويلية وأثرىا يف تنفيذ األىداؼ  -1

، ؾبلة دراسات العلـو  -ميدانية يف الشركات الصناعية الكبَتة  دراسة –االسًتاتيجية لوزارة البيئة األردنية 
 .2013، اعبامعة األردنية، 1، العدد 40اإلدارية، اجمللد 

أمينة بركاف، نور الدين جليد، دور العبلقات العامة يف الًتويج السياحي، ؾبلة علـو االقتصاد والتسيَت  -2
 ، 3كلية العلـو االقتصادية والعلـو التجارية وعلـو التسيَت، جامعة ابراىيم سلطاف شيبوط، اعبزائر   والتجارة،

 .2015، 32العدد 
بلحضري، اإلعبلـ وإدارة األزمات، ؾبلة الرسالة للدراسات والبحوث االنسانية،   بدآف، بلوفة أمينة نزيهة -3

، جواف 07، العدد 02اجمللد كلية العلـو االنسانية واالجتماعية، جامعة العريب تبسي، تبسة، اعبزائر، 
2018. 

، ؾبلة - اإلسبلميتأطَت مفاىيمي على وفق اؼبنظور  –إيثار عبد اؽبادي ؿبمد، اسًتاتيجية إدارة األزمات  -4
 .2011، 64، العدد 17اجمللد بغداد،  جامعةواالقتصاد،  اإلدارةالعلـو االقتصادية واإلدارية، كلية 

حامد اغبدراوي، كرار اػبفاجي، أسباب نشوء األزمات وإدارهتا: دراسة استطبلعية آلراء عينة من أعضاء  -5
 .2010، 05ؾبلس النواب العراقي، ؾبلة الكوفة، العراؽ، العدد 

دراسات ؿباسبية ومالية، كلية  ضبيد ساَف الكعيب، دور القيادات اإلدارية الناجحة يف إدارة األزمة، ؾبلة -6
 .2014، 27، العدد 09الرافدين، العراؽ، اجمللد 

درجة فبارسة اإلبداع اإلداري لدى القادة الًتبويُت يف مديريات  ،رامي ؿبمود عبابنة، رامي ابراىيم الشقراف -7
 .2013، 02، العدد 14اجمللد ، ، ؾبلة العلـو الًتبوية والنفسيةالًتبية والتعليم يف ؿبافظة إربد
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دراسة ميدانية يف  –رعد عدناف رؤوؼ، ساَف حامد ضبدي، اؼبعرفة التسويقية واستدامة اؼبيزة التنافسية  -8
 اؼبوصل، عينة من اؼبنظمات الصناعية يف ؿبافظة نينوى، ؾبلة تنمية الرافدين، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة

 .2010 ،100 العدد ،32 اجمللد العراؽ،
مركز الزىرة بريك، دور العبلقات العامة يف إدارة األزمات باؼبؤسسات، ؾبلة دراسات حوؿ اعبزائر والعاَف،  -9

 .2017، جواف 6، العدد 2، اجمللد 3جامعة اعبزائر البحوث والدراسات حوؿ اعبزائر والعاَف، 
ـ التنظيمي من خبلؿ زيد صادؽ ماجد، عبد الرضا فرج بدراوي، األمباط القيادية وأثرىا يف االلتزا  -10

 العراؽ، العلـو االقتصادية، ؾبلةسبكُت العاملُت: دراسة استطبلعية يف عينة من منظمات األعماؿ العراقية، 
 .2013، 34، العدد 09اجمللد 

سامي بشَت أبو رماف، أثر القيادة التحويلية يف االستعداد إلدارة األزمات، اجمللة األردنية يف إدارة  -11
 .2016، 03، العدد 12اجمللد  اعبامعة األردنية، عماف، األردف، األعماؿ،

سعدوف ضبود جثَت، حامت علي رمضاف، اؼبعرفة التسويقية وأثرىا يف أداء الشركة العامة لتوزيع اؼبنتجات  -12
ؾبلة ، -ىيأة توزيع بغداد  –النفطية دراسة استطبلعية آلراء عينة يف الشركة العامة لتوزيع اؼبنتجات النفطية 

 .2014، 80، العدد 20العلـو االقتصادية واإلدارية، جامعة بغداد، اجمللد 
سنية كاظم تركي، بشرى عبد ابراىيم، موفق صادؽ رسن، إدارة الوقت وأثرىا يف األداء الوظيفي  -13

القتصاد، ت للعلـو االقتصادية واإلدارية، كلية اإلدارة وايدراسة ربليلية يف مديرية التقاعد العامة، ؾبلة الكو 
 .2015، 20العدد  الكويت، جامعة واسط،

، ؾبلة اعبامعة -دراسة موضوعية  –صبحي رشيد اليازجي، إدارة األزمات من وحي  القرآف الكرٔف  -14
، غزة، جواف، ، اعبامعة اإلسبلمية(، اجمللد التاسع عشر، العدد الثآفاإلسبلمية)سلسلة الدراسات  اإلسبلمية

2011 . 
عباس ؿبمد حسُت، دور التخطيط االسًتاتيجي يف فاعلية إدارة كرٔف الكبيسي، صبلح الدين عواد   -15

، ؾبلة اإلدارة واالقتصاد، السنة السادسة -حبث ميدآف آلراء عينة من مديري وزارة التخطيط  –األزمة 
 . مت االطبلع عليو من اؼبوقع:2013والثبلثوف، عدد أربعة وتسعوف، 

http://www.academia.edu 

 

http://www.academia.edu/
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عبد العلي الواِف، إجراءات الدولة اإلسبلمية للتخفيف من األزمة االقتصادية: عاـ الرمادة مبوذجا،  -16
، تاريخ االطبلع: 596ؾبلة الوعي اإلسبلمية، ؾبلة كويتية تصدر عن وزارة األوقاؼ، العدد 

 وقع:، من اؼب20/12/2018
alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=524&Vol=596 

حبث  –غساف رشاد عبد، استخداـ أسلوب اإلدارة البديلة أو إدارة الظل يف مواجهة األزمة التسويقية  -17
واإلدارية، ي للعلـو االقتصادية ، ؾبلة الغرّ  -تطبيقي يف شركة أمنية لتسويق أجهزة االتصاالت الثابتة وامولة

 . مت االطبلع عليو من اؼبوقع:السنة الرابعة، العدد الواحد والعشروف
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=82259   

، دور إدارة الوقت يف ربسُت أداء العاملُت: دراسة ميدانية دبؤسسة فطيمة زعزع، زليخة تفرقنيت -18
كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة قاصدي سونلغاز، اجمللة اعبزائرية للتنمية االقتصادية،  

 .2017، 06العدد مرباح، ورقلة، اعبزائر، 
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-مشاكل وحاالت تسويقية  –أمآف ؿبمد عامر، فوزية عيد أضبد مربوؾ، برنامج مهارات التسويق والبيع  -2
 ، من اؼبوقع: 02/12/2018، مركز التعليم اؼبفتوح، كلية التجارة، تاريخ االطبلع: 

http://olc.bu.edu.eg/olc/images/mshakel.pdf 

 ، من اؼبوقع:18/12/2018دور القيادة يف إدارة األزمات، تاريخ االطبلع: عفاؼ ؿبمد الباز،  -3

unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN006250.pdf 

 ، من اؼبوقع:15/12/2018األزمات، تاريخ االطبلع: علي حسن السعدٓف، فن إدارة  -4
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/301014.html 

http://qu.edu.iq/dt
http://qu.edu.iq/dt
http://olc.bu.edu.eg/olc/images/mshakel.pdf
http://olc.bu.edu.eg/olc/images/mshakel.pdf
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/301014.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/301014.html


 قائمة المراجع 

2018/2019سكيكدة محاضرات إدارة األزمات لطلبة السنة أولى ماستر أكاديمي تخصص إدارة األعماؿ  1955أوت  20جامعة    
145 

:  اػبدمية اؼبنظمات يف الشاملة التسويقية اؼبعرفة أبعاد توافر مدى تشخيص النقشبندي، فؤاد ؿبمد فارس -5
 مت. 106 – 102 ص ص دىوؾ، مدينة يف التجارية اؼبصارؼ مديري من عينة آلراء استطبلعية دراسة

 :اؼبوقع من عليو االطبلع

http://www.uobabylon.edu.iq/publications/economy_edition6/economy6_5.doc 

 
 

 

 

http://www.uobabylon.edu.iq/publications/economy_edition6/economy6_5.doc
http://www.uobabylon.edu.iq/publications/economy_edition6/economy6_5.doc

